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Apresentação
PORTO ALEGRE NA VIRADA DO SÉCULO

No final dos anos de 1880, com a abolição da escravatura e a Proclama
ção da República no Brasil, os ventos da liberdade e da democracia começam 
a modificar profundamente a vida na Capital gaúcha. A República dá seqüên
cia ao processo de renovação urbana e coloca em pauta a questão da cidadania.

O Código de Posturas de 1888 define a condição de trabalhador livre a 
caixeiros, copeiras, cozinheiros, criados de vestir, amas-de-leite e amas-seca. A 
instauração da República no País também inspira a alteração de vários 
topónimos: a Rua da Imperatriz, por exemplo, passa a chamar-se Venâncio 
Aires, e a Rua do Imperador passa a ser a Rua da República.

Os ideais do progresso econômico e da origem burguesa impulsionam o 
crescimento e a modernização da Cidade, o que deriva em aumento 
populacional e proliferação de moradias irregulares e insalubres, os cortiços. 
Em nome da moral pública, alguns porto-alegrenses cobram dos administra
dores públicos ações para acabar com a promiscuidade dos habitantes desses 
cortiços, principalmente dos localizados no centro da Cidade, e pedem sua 
transferência para a periferia.

A administração da Cidade, assim como o governo da província, são 
fortemente influenciados pelo positivismo. Os intendentes —  os prefeitos da 
época —  governam em comum acordo com o Conselho Municipal, nome 
dado à antiga Câmara Municipal, e buscam organizar Porto Alegre, criando 
um Código de Obras e novos impostos.

Às portas do século 20, a Cidade conta com cerca de 80 mil habitantes. 
Várias mudanças começam a afinar Porto Alegre com os novos tempos, e 
inúmeros projetos são implementados. Em 1895, a futura metrópole conta 
com iluminação da Fiat Lux e, a partir de 1897, são inauguradas a Escola de 
Engenharia e as faculdades de Medicina, Odontologia e Direito.



Neste livro, estão reunidas estas e outras decisões tomadas pelo Conselho 
Municipal nesta época em que Porto Alegre, delineada por contradições e 
inovações decorrentes da Revolução Industrial, assume os ares da modernidade 
e vira o século. Desta forma, a Secretaria Municipal da Cultura franqueia para 
toda a população os caminhos trilhados pela Cidade para a consolidação de 
seu desenvolvimento sob a égide da República, desenvolvimento esse que 
transformaria muito rapidamente Porto Alegre numa grande metrópole.

Vitor Ortiz 
Secretário Municipal da Cultura



Apresentação
PORTO ALEGRE NO SÉCULO XX

Nos últimos 100 anos, a história de Porto Alegre transformou-se radical
mente. Se hoje vivemos em uma sociedade democrática, suas possibilidades 
estão condicionadas ao processo de modernização vivido pela Capital. A Cida
de mudou devido à estratégia de desenvolvimento adotada ào longo de déca
das, que teve como bases fortes a força da economia local e os processos de 
desenvolvimento da cidadania.

Daí a importância desta publicação. O XIII Catálogo dás Atas da Câmara 
de Vereadores de Porto Alegre (1886-1900), parceria do Legislativo munici
pal com a Secretaria Municipal da Cultura, mostra o dinamismo da organiza
ção local e a reorganização da Cidade para seu melhor funcionamento. A 
publicação revela o modo de condução da Capital. No apanhado dos traba
lhos do Legislativo, que inclui registros de reivindicações populares, transparecem 
o tom das decisões da gestão local e o próprio processo de modernização da 
Capital.

As atas revelam mais. Nos volumes anteriores da coleção, também é visí
vel a descrição do ambiente onipresente e inapreensível denominado “cultura 
de Porto Alegre”. A ânsia de civilização, a defesa da ordem e dos bons costu
mes, o ideal de progresso e desenvolvimento evidenciados pelas atas compa- 
ram-se a um mapa cognitivo da passagem do século. Ou seja, os registros das 
decisões da Câmara expõem indicadores dos marcos conceituais utilizados por 
nossos antepassados para ordenar o mundo e a crise provocada pela entrada 
em um novo século, que afetou o imaginário popular.

Em tudo isso, aparece a transformação da própria política, redefinida em 
sua esfera de competência. O  desenho da Cidade muda a passos largos, exigin
do dos vereadores uma tomada de posição. A libertação dos escravos, a abertu
ra de estradas, a construção de bens públicos e equipamentos coletivos impli
cam um novo modo de vida, inspirado, não à toa, nos modelos urbanos 
europeus.



Daí a importância das antigas atas. Tudo que se passa no Legislativo 
relaciona-se à história da Cidade e à definição de um conceito de política. 
Como poderemos entender a política de hoje se não conhecermos como 
funcionou no passado? Nas entrelinhas, as atas mostram que os porto- 
alegrenses viam a política como âmbito de produção e reprodução das 
normas que regiam suas vidas. Ou seja, foi com ajuda da Câmara que a 
Capital construiu sua ordem social. Ainda como hoje, quando os cidadãos 
se reuniam para encaminhar reivindicações à Casa tornavam sua ação 
operante porque constituíam uma rede política visando a influenciar os 
agentes capazes de resolver os problemas.

Hoje se verifica a reestruturação dos municípios. A globalização atra
vessou as fronteiras e, com ela, vieram problemas que os vereadores discu
tem, apesar de não se referirem apenas ao nível local. A leitura atenta das 
atas contidas neste catálogo revela que a soberania popular era equivalente 
à soberania municipal. O que os legisladores municipais de hoje têm a 
resolver em muito difere-se dos vereadores da virada do século XX. Mas há 
pontos em comum. Mantém-se o ethos pelo qual a política é ferramenta 
para a prestação de serviços públicos e de regulação social.

A política está presente na vida de seus cidadãos. E as transformações 
da política -  e da vida pública -  estão intimamente ligadas à cultura da 
cidade. Eis a grande lição desta publicação.

Margarete Moraes 
Presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre



—  1886
J A N E I R O

07
-  Elegem o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara.
-  Nomeiam o novo Fiscal do 4 ° Distrito

Ass: Gusmão — Brito -  Velloso — Freitas -  Azambuja -  Salgado -  Furtado.

20
-  Sessão suspensa.

25
-  Sessão suspensa.

28
-  Recebem Portaria da Presidência recomendando que a Câmara se pronuncie sobre o Artigo 

2° do Projeto de Lei n ° 74 em relatório a ser enviado à Assembléia Provincial.
-  Recebem Portaria da Presidência acerca da casa que sediará os Atos Eleitorais na Freguesia 

de Nossa Senhora de Belém.
-  Recebem Portaria da Presidência comunicando achar-se autorizada, a mesma Presidência, 

a mandar proceder à obra de lajeamento do prédio da Delegacia da Capitania do Porto.
-  Recebem Parecer da Comissão de Fazenda opinando pela venda do Matadouro Santa 

Tereza, em hasta pública e marcam data para o recebimento de propostas.
-  Aprovam Parecer da Comissão de Fazenda solicitando que a Câmara faça somente despesas 

necessárias e de caráter urgente, até parecer contrário.
-  Concedem licença para um Cidadão construir um quiosque no jardim da Praça D. Pedro II.
-  Mandam lavrar o contrato para o abastecimento de água na Cidade.
-  Mandam pagar as obras realizadas para auxiliar no escoamento das águas no Campo da Redenção.
-  Decidem pedir à Presidência da Província que, através da Repartição de Obras Públicas, mande 

organizar a planta e orçamento para abertura da Rua Dom Sebastião e de um mercado no 3o Distrito.
-  Autorizam os reparos mais urgentes no Matadouro das Pedras Brancas e no caminho que o 

liga ao centro daquela Freguesia.
Ass: Gusmão—Noronha -  Ignácio—Freitas -  Barbedo -  Velloso -  Furtado—Salgado—Azambuja.

F E V E R E I R O
13

-  Recebem ofício da Câmara Municipal de São Francisco de Assis requisitando pus vacínico.
-  Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto tratando da licença necessária para as 

obras de lajeamento do prédio em que funciona a repartição a seu cargo.

9



— Recebem ofício de um engenheiro declarando estarem satisfatórias as cláusulas do contrato 
para o abastecimento de água potável a domicílio na Capital.

-  Indeferem recurso interposto pela Companhia Hidráulica Porto-alegrense quanto ao Ato 
da Câmara que mandou lavrar o contrato com o Engenheiro José Estácio de Lima Brandão 
para o abastecimento de água na Capital.

-  Mandam fazer o serviço de irrigação nas áreas mais populosas e comerciais da Capital 
através de duas pipas de água.

Ass: Gusmão — Brito — Noronha -Pinto Junior — Barbedo —Velloso—Azambuja.

M A R Ç O
02
— Recebem circular da Presidência da Província referente ao juramento dos cidadãos estran

geiros naturalizados.
-  Concedem licença para um cidadão abrir, com recursos próprios, um bueiro em frente a sua casa 

na Rua Lima e Silva, para o escoamento das águas que descem da Várzea e do Beco de D. Aurélia.
— Autorizam a transferência de propriedade de um quiosque situado na Praça Conde d’Eu 

na saída da Rua Silva Tavares.
— Autorizam a remoção do quiosque “Rio Branco” da Praça Senador Florêncio para a Praça 

Conde d’Eu.
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo para construir um trapiche em frente ao 

seu armazém de couros na Rua Voluntários da Pátria, 157.
— Decidem pedir autorização à Assembléia Provincial para desapropriação de casas antigas 

existentes nas imediações do Colégio SantaTereza, tendo em vista a abertura de uma rua 
que da Praia de Belas seguirá até a Estrada da Cavalhada.

-  Aprovam a redação de Artigos de Posturas referentes às chaminés, fornalhas e caldeiras das fabricas.
Ass: Gusmão — Brito -  Noronha -  Pinto Junior -  Barbedo -  Rangel -  Velloso -  Furtado -

Salgado — Azambuja.

03
-  Recebem representação da Companhia Hidráulica Porto-alegrense contra o indeferimento 

do recurso que interpôs sobre o Ato da Câmara que mandou lavrar contrato com o Enge
nheiro José Estácio de Lima Brandão acerca do abastecimento de água da Cidade.

— Aprovam a minuta do contrato para o serviço de abastecimento de água a domicílio do 
Engenheiro José Estácio de Lima Brandão e mandam lavrar o respectivo contrato para ser 
enviado à Assembléia Provincial.

-  Solicitam à Presidência da Província que aprove, provisoriamente, os Artigos de Posturas 
sobre chaminés, fornalhas e caldeiras em atividades dentro da Cidade.

Ass: Gusmão — Brito — Noronha -  Ignácio -  Rangel — Velloso — Furtado.

19
— Recebem ofício da Sociedade de Beneficência Portuguesa convidando para assistir à inau

guração do bazar de presentes.
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— Recebem ofício do Presidente da Mesa Eleitoral da 4o Seção da Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário encaminhando os livros da última eleição.

— Recebem ofício do Procurador da Câmara acerca do requerimento de uma cidadã solicitan
do que seja determinado os limites da Praça das Carretas.

— Prorrogam por mais seis meses o prazo para a instalação das linhas telefônicas a pedido do 
Comendador Luiz Augusto Ferreira de Almeida.

— Recebem abaixo-assinado de moradores e negociantes da Rua dos Andradas entre a Praça 
Senador Florêncio e a Rua General Câmara, pedindo providências contra o estacionamen
to de carros em frente às suas casas de comércio.

— Mandam pagar custas judiciais vencidas provenientes de processos-crime.
— Pagam despesas referentes à confecção do retrato do Duque de Caxias.
— Mandam fazer reparos nas ruas Lima e Silva e Lopo Gonçalves Bastos.
Ass: Gusmão — Brito -  Noronha -  Freitas -  Barbedo -  Rangel -  Furtado -  Velloso.

30
— Recebem portaria-circular da Presidência da Província recomendando que a Câmara torne 

público no Município que o Governo Imperial assegura seu apoio à Exposição de produ
tos sul-americanos proposta pela Sociedade Central de Geografia de Berlim.

— Concedem parcelamento sobre os impostos de loterias nacionais a um proprietário de Casa 
de Câmbio da Cidade.

— Recebem requerimento de uma cidadã oferecendo terrenos de sua propriedade para a 
abertura de ruas na quadra entre a Praia de Belas e a Rua do Menino Deus.

— Decidem fazer reconsiderações na Postura sobre fábricas e máquinas a vapor.
— Mandam consertar a Estrada do Mato Grosso, em frente ao Partenon e retirar o material de 

um antigo desvio da Companhia de Bondes na Estrada do Menino Deus.
Ass: Gusmão -  Brito -  Noronha -  Ranieri -  Ignácio -  Freitas — Barbedo -  Rangel.

A B R I L
12
— Sessão suspensa.

14
— Sessão suspensa.

16
— Sessão suspensa.

17
— Sessão suspensa.

19
— Sessão suspensa.

30
— Sessão suspensa.

11



MA I O

03
— Sessão suspensa.

04
— Sessão suspensa.

07
— Sessão suspensa.

08
-  Recebem portaria da Presidência comunicando a ida do Presidente da Província para a 

Corte e solicitando providências da Câmara para o Ato de Juramento e posse do Io Vice- 
Presidente Marechal Manoel Deodoro da Fonseca.

-  Recebem juramento do Io Vice-Presidente da Província.
Ass.: Gusmão — Brito -  Noronha -  Ranieri -  Ignácio -  Freitas -  Barbedo -  Rangel.

17
-  Sessão suspensa.

18
-  Recebem portaria da Presidência expondo problemas sobre um valo existente nos fundos 

de uma chácara e a encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais.
-  Recebem circular da Presidência tratando da próxima eleição.
-  Recebem portaria da Presidência autorizando a emissão de Apólices para as obras 

especificadas em Relatório.
-  Recebem portaria-circular da Presidência comunicando a convocação da nova Assembléia 

Provincial e marcando a data para eleição dos membros da mesma.
-  Recebem ofício do Tesoureiro das Loterias da Província representando contra o Ato da 

Câmara de parcelamento dos impostos da venda de loterias nacionais para uma Casa de 
Câmbio.

-  Encaminham ao Advogado da Câmara, para parecer, o requerimento com despacho da 
Presidência de um cidadão pedindo as marinhas fronteiras a sua chácara na Rua dos 
Voluntários da Pátria.

-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo anexado a um exemplar do 
Regulamento do Serviço Sanitário do Império.

-  Aprovam procedimentos de auxílio e cooperação com a recém-formada Junta de Higiene.
-  Recebem ofício do Inspetor da Junta de Higiene solicitando o apoio de um fiscal para o 

desempenho das atribuições que lhe são inerentes.
-  Recebem ofício do Inspetor da Junta de Higiene solicitando que sejam cumpridas suas 

decisões quanto à proibição de toques de sinos nas encomendações fúnebres nàs igrejas.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial pedindo uma des

crição da zona dos limites urbanos desta Cidade.

12



-  Recebem ofício do Diretor das Obras Públicas Provinciais solicitando indicações da Câmara 
quanto à construção do edifício da nova alfândega da Capital. Informam que o referido edifício 
deverá ser projetado na quadra entre a Rua Sete de Setembro e a projetada Rua das Flores.

-  Recebem ofício de um vereador comunicando seu afastamento da Capital.
-  Remetem ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão pedin

do a devolução de parte de terrenos que comprou na Rua Lima e Silva.
-  Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais o requerimento de um cidadão 

solicitando a remoção de um valo provisório no Campo da Redenção esquina da Rua Lopo 
Gonçalves.

-  Recebem informações dos consertos realizados na Estrada Geral de Gravataí e na estrada 
que liga o Passo da Areia ao Bairro Navegantes.

-  Aprovam a compra de um terreno para o alargamento da Praça General Osório.
-  Mandam entregar ao fiscal do 4° Distrito uma carroça para ser utilizada nos consertos do 

citado Distrito, e dois serventes.
-  Mandam chamar concorrentes, por editais, para a construção de pontilhões nos passos de 

Santa Maria, Capivara, Passo Fundo e Petim na Freguesia das Pedras Brancas.
-  Mandam arrematar a construção da Ponte no Passo do Salso e construir o Trapiche na 

Freguesia de Belém Novo.
Ass.: Gusmão -  Noronha -  Ranieri -  Ignácio -  Freitas -  Barbedo -  Rangel.

19
-  Recebem Portaria da Presidência informando estar ciente de que a Câmara cedeu à Junta 

de Higiene uma sala da referida Corporação.
-  Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto referente a uma construção sobre as 

águas no litoral da Rua Voluntários da Pátria.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo o balancete da receita e despesa 

correspondente ao primeiro trimestre do corrente ano.
-  Remetem a uma Comissão de Vereadores o requerimento de uma cidadã oferecendo terre

nos de sua propriedade para abertura de novas ruas no Bairro Menino Deus.
-  Recebem comunicação do Sr. Presidente que, em conformidade com a Lei, chamou para 

ser juramentado um suplente de Juiz de Paz da Paróquia do Rosário.
-  Mandam chamar concorrentes ao calçamento das ruas D. Isabel, General Portinho, Andradas 

e Sete de Setembro.
-  Mandam arborizar a Praça General Marques e substituir os coqueiros que morreram no 

Paço Municipal.
-  Mandam chamar concorrentes à arrematação da projetada Ponte da Rua de Santana, com 

a contribuição financeira dos proprietários e moradores.
-  Mandam chamar concorrentes à construção do Trapiche Municipal, de chalés no Mercado 

e para melhoramentos na Praça General Osório.
Ass.: Gusmão —Brito —Ranieri—Azambuja-Barbedo —Rangel—Velloso

3 1
-  Recebem ofício de uma cidadã solicitando a devolução do requerimento que dirigiu à 

Câmara, juntamente com uma planta, oferecendo terrenos para a abertura de ruas no 
Bairro Menino Deus.

13



-  Encaminham, à Comissão de Melhoramentos Materiais, o requerimento dos moradores do 
Arraial de Teresópolis pedindo licença para construírem um cemitério naquele local.

-  Recebem propostas para o calçamento de diversas ruas da Cidade e as encaminham à 2° 
Comissão para emitir parecer.

-  Decidem solicitar um empréstimo ao Banco da Província para emissão de Apólices.
-  Mandam fazer reparos nas estradas do Mato Grosso, Passo da Areia e Belém.
-  Autorizam o início das obras de abertura da Rua Dom Sebastião utilizando o trabalho de presos.
-  Nomeiam uma Comissão para analisar a colocação de um pontilhão no Passo do Salso ou 

no Passo da Guabiroba.
-  Mandam dar início à construção das calhas e aterro da Rua Fernando Machado, entre as 

ruas General Auto e Bento Martins, bem como chamar concorrentes à construção de 
bueiros na Rua Caxias e na Estrada da Cavalhada.

-  Decidem pedir à Presidência a devolução das plantas dos chalés do pátio do Mercado.
-  Mandam construir uma calha no antigo Beco do Oitavo.
Ass.: Gusmão — Noronha — Ranieri -  Ignácio — Rangel — Barbedo—Velloso -  Furtado

J U N H O

07
-  Recebem portaria da Presidência referente à Exposição Sul-americana de Berlim e 

mandam publicá-la.
-  Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, vários artigos adicionais ao 

Código de Posturas.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando que foram con

cedido dois meses de licença-saúde ao Fiscal-Geral.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando que a Assem

bléia Provincial autorizou a Presidência da Província a contratar os serviços de esgotos nas 
três principais cidades da Província.

-  Mandam pagar ao leiloeiro dos terrenos do Potreiro da Várzea o equivalente a dois por 
cento (2%) sobre o valor da venda dos mesmos desde setembro de 1879 até a presente 
data.

-  Nomeiam uma comissão para analisar o pedido de uma cidadã que deseja cercar terrenos na 
Freguesia das Pedras Brancas.

-  Autorizam consertos em um valo existente na Rua da Margem.
-  Mandam fazer calhas na frente leste do Campo da Redenção, entre as ruas de Santana e da 

Azenha, na Rua Independência, entre as ruas da Conceição e da Aurora e em direção à Rua 
da Azenha até encontrar as da Lomba do Cemitério.

-  Mandam examinar as condições de segurança da Ponte do Menino Deus.
Ass.: Gusmão — Noronha — Ignácio -  Pinto Junior — Barbedo — Ranieri -  Rangel.

09
-  Informam à Presidência dá Província que não existe inconveniente em ceder a um cidadão, 

por aforamento perpétuo, alguns terrenos de marinha fronteira a sua chácara na Rua 
Voluntários da Pátria desde que não passe os limites da projetada Rua da Flores.

14



— Mandam restituir verba de impostos cobrados indevidamente de alguns cidadãos.
— Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para não ser enquadrada nos impostos à 

parte da casa que usa para preparar o material da sua fábrica de chapéus, na Rua Silva Tavares.
— Autorizam despesas com a confecção de uma nova cópia da planta dos chalés do pátio do 

Mercado.
— Resolvem que os melhoramentos da Praça General Osório serão realizadas dentro de seu 

perímetro.
Ass.: Gusmão — Brito — Noronha—Ignácio -  Ranieri—Aníbal -  Velloso — Furtado -  Salgado

J U L H O

10
— Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais propostas para a constru

ção dos trapiches do Município e da Freguesia de Belém.
— Recebem portaria-circular da Presidência sobre a Exposição de Berlim.
— Recebem portaria da Presidência pedindo à Câmara que tome providências para que o lixo 

da Cidade seja transportado e depositado em qualquer ponto da Ilha da Pintada.
— Recebem ofício do Bispo Diocesano sobre a medida tomada pela Junta de Higiene de 

proibir os dobres de sinos e encomendações nas igrejas.
— Mandam aterrar alguns locais da Rua Sete de Setembro a partir da General Canabarro até 

o Arsenal de Marinha e da Rua Pantaleão Telles ao Gasómetro.
Ass.: Gusmão -  Brito -  Salgado — Furtado -  Mariante -  Rangel -  Velloso.

19
— Recebem ofício do Chefe de Polícia requisitando, com urgência, uma Certidão do teor das 

Posturas referentes aos jogos proibidos.
— Mandam prolongar o curso da Rua Avaí até a Travessa de Itapiru.
— Recebem requerimento do proprietário do prédio n°15 do Campo da Redenção, protes

tando contra qualquer ato promovido por proprietário de terreno na Rua Avaí que altere o 
fluxo dos canos subterrâneos de água.

— Recebem Parecer da Comissão de Obras sobre as propostas para o calçamento das ruas da 
Cidade e resolvem chamar novos licitantes a este serviço.

— Autorizam a construção de calhas na Rua da Azenha, Beco da Marcela, Alto da Conceição, 
Campo da Redenção e da esquina da Azenha até a saída da Rua de Santana.

Ass.: Gusmão -  Brito -  Noronha -  Freitas -  Mariante -  Furtado -  Velloso -  Salgado.

A G O S T O

10
— Contratam serviços para o calçamento das ruas dos Andradas, General Portinho e D. Isabel.
— Aceitam o pedido de demissão do Fiscal-Geral e nomeiam um substituto.
— Recebem ofício do Inspetor de Higiene solicitando providências contra o abate de animais 

em adiantado estado de gestação.
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-  Autorizam a venda de um quiosque na Praça Conde D ’Eu, esquina da Rua Sete de Setembro.
-  Concedem licença para a venda de bebidas no chalé da Praça Martins de Lima.
-  Autorizam um cidadão a retirar aterros nas ruas Silveira Martins e Independência.
-  Recebem requerimento de um cidadão, em nome da Presidência, solicitando informações, 

apresentando a planta de um edifício para a Alfândega, Tesouraria, Correio e Telégrafo, no 
litoral da Praça Senador Florêncio.

-  Aprovam, em segunda discussão, um projeto regulamentando a Locação de Serviços.
-  Mandam chamar, novamente, licitantes ao Trapiche Municipal bem como para construção 

do de Belém Novo.
Ass.: Gusmão — Brito -  Rangel -  Noronha -  Freitas -  Barbedo -  Mariante -  Salgado.

17
-  Recebem e encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos as propostas para a cons

trução do Trapiche Municipal.
-  Aprovam e encaminham à Comissão de Redação o Projeto regulamentando a Locação de 

Serviços.
-  Recebem abaixo-assinado de moradores da Azenha solicitando que a Câmara mande fazer 

calhas e aterros no lado oposto da rua em que atualmente estão realizando idênticos melhora
mentos.

-  Mandam chamar licitantes à construção de chalés no interior do Mercado.
-  Mandam orçar e elaborar um plano referente aos melhoramentos da Praça General Osório.
Ass.: Gusmão — Noronha — Pinto Junior -  Ignácio -  Freitas — Barbedo — Salgado.

S E T E M B R O

09
-  Recebem portaria da Presidência recomendando a execução do Artigo 64daLeide01/10/1828.
-  Recebem requerimento da Superintendente da Associação União Telefônica da Corte 

pedindo autorização para iniciar a instalação das linhas telefônicas nesta Capital.
-  Autorizam o arrendamento do Matadouro de Santa Tereza para a instalação de uma fábrica 

de destilação de cereais.
-  Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos o requerimento de um cidadão 

solicitando a construção de um trapiche no cais da doca ocidental do Mercado.
-  Recebem requerimento de um Agrimensor solicitando que a Câmara nomeie uma Comis

são de Engenheiros para análise dos planos de melhoramentos da Barra da Província.
-  Recebem abaixo-assinado de moradores e proprietários da Rua Silveira Martins solicitando 

a realização dos melhoramentos de que necessita a citada Rua.
-  Aprovam Parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos que indicou a proposta para a 

construção do Trapiche Municipal.
-  Solicitam a aprovação provisória, da Província ao Projeto de regulamentação da Locação de Servi

ços.
-  Mandam lavrar contrato para a construção dos chalés do pátio do Mercado.
-  Recebem e encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos as propostas recebidas 

para a construção de pontilhões, na Freguesia das Pedras Brancas.
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-  Autorizam despesas que devem ocorrer com a Questão da Várzea que, em grau de recurso, 
subiu ao Supremo Tribunal de Justiça.

-  Autorizam o auxílio de um Empregado da Repartição de Obras Públicas na construção das 
diferentes obras em andamento.

-  Mandam fazer uma reimpressão do Código de Posturas e do Regimento Interno da Câmara.
-  Resolvem intimar o proprietário do terreno localizado na Praça das Carretas para que faça 

o muro e o lajedo.
-  Mandam orçar o custo de uma calha de parte da Rua PantaleãoTelles a partir da desembo

cadura da Rua General Canabarro.
Ass.: Gusmão -  Noronha — Ignácio — Pinto Junior — Freitas — Barbedo -  Salgado.

O U T U B R O

02
-  Recebem portaria da Presidência devolvendo, sem aprovação, o Regulamento organizado 

para a Locação de Serviços.
-  Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia, acompanhado da planta de 

duas ruas projetadas em terrenos de sua propriedade, solicitando aprovação da Câmara 
para a realização da obra.

-  Recebem requerimento do Gerente da Companhia Carris de Ferro Porto-alegrense solici
tando autorização para fazer alterações na linha Partenon e assentar trilhos em diversas ruas 
desta Cidade.

-  Aceitam uma proposta para a instalação de um relógio público na torre da Matriz.
-  Determinam uma nova largura para a Rua Avaí a partir da Rua da Concórdia.
-  Aprovam a minuta do contrato para a construção do Trapiche Municipal.
-  Mandam colocar na sala de honra do Paço Municipal, o retrato do General José Gomes 

Portinho.
-  Autorizam os melhoramentos da Praça General Osório.
-  Nomeiam uma Comissão de Vereança para analisar a abertura de ruas nas imediações do 

Matadouro das Pedras Brancas.
-  Nomeiam os zeladores das estradas da Cascata e Cavalhada; Meio e Mato Grosso; Passo 

d’Areia; Floresta e Gravataí.
Ass.: Gusmão — Brito — Noronha— Ignácio — Freitas -  Rangel -  Salgado.

09
-  Aprovam o Parecer da Comissão que escolheu o Passo do Salso para instalar uma ponte que 

ligue a Cidade ao Distrito de Belém.
-  Escolhem proponentes que ficarão encarregados dos pontilhões no Distrito de Pedras 

Brancas.
-  Decidem que as estradas a serém fiscalizadas serão unicamente as da Cavalhada, Mato 

Grosso e Passo da Areia, tendo em vista que os demais Zeladores contratados recusaram os 
valores pagos.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores com objetivo de estabelecer entendimento com os 
proprietários de terrenos necessários à abertura da Rua da Concórdia.
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-  Mandam chamar proponentes para a arrematação do Passo das Pedras Brancas.
-  Decidem retirar o retrato do Governador José Marcelino de Figueiredo na ocasião em que 

for colocado o do General Portinho.
-  Aprovam moção de um vereador propondo que a Câmara não efetue a arrecadação dos 

impostos citados nos Parágrafos 6o e 8o, do Artigo 2o da atual Lei de Orçamento Munici
pal, por serem prejudiciais à classe pobre que vive do trabalho agrícola.

Ass.: Gusmão — Brito — Noronha -  Ignácio -  Freitas -  Barbedo -  Rangel -  Salgado.

N O V E M B R O

09
-  Recebem ofício da Presidência convidando para recepcionar o novo Presidente da Provín

cia Desembargador Miguel Calmon du Pin e Almeida.
-  Recebem ofício da Presidência da Província comunicando que o juramento e a posse do 

novo Presidente deverá ocorrer à uma hora da tarde, e solicitando providências necessárias.
-  Recebem ofício do Ministério do Império comunicando a exoneração do Desembargador 

Henrique Pereira de Lucena e à nomeação do Desembargador Miguel Calmon du Pin e 
Almeida como Presidente da Província.

-  Recebem ofício da Presidência da Província tratando da remoção do lixo e materiais fecais 
para uma das ilhas fronteiras à Cidade e informam não ter meios para levar a efeito este 
serviço.

-  Concedem isenção do imposto de terrenos, por murar, a diversos proprietários da Rua São 
Raíàel.

-  Enviam ofício à Administração da Santa Casa de Misericórdia desta Cidade, pedindo que 
a mesma abra mãos de alguns terrenos devolutos na Praça General Osório para seu alarga
mento.

-  Mandam chamar concorrentes ao fornecimento de pedra e areia para os diversos Serviços 
Municipais.

-  Aprovam a nomeação de Comissões, na Província, para angariar fundos destinados à 
construção de uma estátua do General Osório, na Praça do mesmo nome.

-  Recebem o juramento do novo Presidente da Província.
Ass.: Gusmão — Brito — Noronha -  Ignácio -  Ranieri — Freitas — Barbedo.

20
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando que a Presidên

cia da Província aprovou o Regulamento e tabelas para o Serviço de Cargas, organizados 
pela Gerência da Companhia de Bondes.

-  Recebem requerimento de um cidadão afirmando que os terrenos que comprou da Câma
ra, situados no Potreiro da Várzea sob os números 31 e 32, não têm a extensão que lhes 
assegura a respectiva escritura.

-  Autorizam a mudança de proprietário de um quiosque na Praça Conde d’Eu.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando a alugar um terreno municipal, situa

do na Praça das Carretas para o estabelecimento de um Instituto Veterinário.
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-  Mandam colocar, provisoriamente, todo o lixo da Cidade na chácara de Francisco Mariante.
-  Resolvem solicitar ao Inspetor da Junta de Higiene a adoção das medidas previstas nos 

Artigos do Regulamento Sanitário referentes às habitações das classes pobres que se acham 
por alugar, ao exame dos gêneros alimentícios expostos à venda, às fábricas, às cavalarias, 
etc.

-  Mandam fechar, provisoriamente, a saída da Travessa Paissandu.
-  Aceitam propostas para a construção das pontes do Passo do Salso e do Arroio da Guabiroba.
-  Mandam construir trinta bancos para a Praça Martins de Lima.
-  Autorizam o pagamento da indenização dos terrenos cedidos por um cidadão para as novas 

estradas na Freguesia das Pedras Brancas.
Ass.: Gusmão -  Brito -  Noronha — Freitas -  Ranieri -  Barbedo -  Rangel.

2 7
-  Recebem portaria da Presidência recomendando que seja designado novo local para o 

depósito de lixo e providenciado o prolongamento do trapiche para o despejo dos materi
ais fecais.

-  Recebem portaria-circular remetendo um exemplar do Mercantil, contendo medidas higi
ênicas de prevenção do cólera para serem publicados pela Câmara.

-  Recebem ofício do Gerente da Companhia de Gás colocando à disposição da Câmara oito 
mil litros de piche para usar como desinfetante.

-  Suspendem, temporariamente, a demolição da ponte de despejos do litoral da Rua Volun
tários da Pátria.

-  Canalizam verbas destinádas às docas públicas para os serviços de saneamento desta Cida
de.

Ass: Gusmão — Noronha— Ignácio -  Freitas -  Barbedo -  Ranieri -  Rangel.

D E Z E M B R O

04
-  Recebem portaria-circular da Presidência com referência aos favores concedidos pelo Go

verno Imperial aos imigrantes vindos para o Brasil.
-  Recebem portaria-circular da Presidência recomendando estrita vigilância ao cumprimento 

das disposições regulamentares e Posturas em vigor concernentes à higiene particular e públi
ca.

-  Recebem ofício do Inspetor da Junta de Higiene comunicando o aparecimento de um caso 
de cólera na cidade de Pelotas e solicitando medidas de garantia para a saúde pública.

-  Resolvem mandar publicar nos jornais diários os conselhos sobre a higiene do memorando 
da Associação Médico-cirúrgica Rio-grandense, e solicitam à população que mantenha 
suas habitações com asseio.

-  Recebem ofício da Companhia Hidráulica colocando, gratuitamente, à disposição da Câ
mara, água para a limpeza das calhas, irrigação das ruas e praças e para o suprimento da 
população pobre com a colocação de hidrantes e torneiras em pontos convenientes.

-  Enviam ofício ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia solicitando que não abra sepul
turas no cemitério enquanto a Cidade estiver ameaçada pelo cólera.
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Autorizam as contratações, caso seja necessário, de guardas provisórios para fiscalizarem o 
serviço de higienização da Cidade.

-  Nomeiam uma Comissão para dar parecer sobre o desvio de uma estrada no Distrito das 
Pedras Brancas.

-  Recebem requerimento do empreiteiro da construção da Ponte sobre o Arroio Petim pe
dindo providências contra um cidadão que cercou parte do terreno da referida obra.

Ass: Gusmão — Brito -  Noronha -  Ignácio -  Freitas -  Rangel -  Salgado.

24
-  Recebem Portaria da Presidência tratando da Vigilância Sanitária da Cidade.
-  Recebem portaria-circular da Presidência prestando informações sobre Aviso do Império 

que trata do juramento de cidadãos naturalizados.
-  Recebem portaria-circular da Presidência pedindo que a Câmara consiga objetos arqueoló

gicos e etnológicos de tribos selvagens que possam ser enviados ao Museu Nacional.
-  Recebem portaria da Presidência recomendando as providências de lei para o saneamento 

da Cidade.
-  Recebem portaria da Presidência tratando dos procedimentos adotados para as visitas 

domiciliares na Rua Três de Novembro propondo a demolição ou reconstrução dos case
bres existentes naquela rua e o saneamento dos terrenos circunvizinhos.

-  Mandam pagar a jornada semanal dos trabalhadores do trapiche em construção na saída da 
Rua General Canabarro.

-  Concedem licença para desviar a Estrada da Pintada.
-  Concedem licença para fazer o depósito de lixo da Cidade numa chácara situada no 

Campo da Redenção após a Rua Silveira Martins.
-  Aprovam as minutas dos contratos para a construção da Ponte do Passo do Salso e pontilhão 

da Guabiroba.
-  Alteram o nome da Rua D. Sebastião para Vereador Gusmão.
Ass: Gusmão — Brito -  Noronha -  Freitas -  Ranieri — Barbedo -  Rangel -  Salgado.

31
-  Recebem o juramento do Vice-presidente da Província, Dr. Fausto de Freitas e Castro.
-  Exoneram, a pedido, o Advogado da Câmara e nomeiam outro em seu lugar.
-  Comunicam o falecimento do atual Presidente da Província e nomeiam uma Comissão de 

Vereadores para levar pêsames, em nome do Município, à sua família.
Ass: Gusmão — Brito -  Rangel — Noronha -  Barbedo — Ignácio — Aníbal.
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-----------------------------------------------------------------------------1887
J A N E I R O

07
-  Empossam os novos vereadores que servirão no quatriênio de 1887-1890.
Ass.: Gusmão -  Brito -  Noronha — Rangel -  Barbedo -  Freitas — Guilherme Schelí -  João 

Antunes da Cunha Netto—João da Matta Coelho -  Rafael Gonçalves Ventura — Felicíssimo 
Manoel de Azevedo -  José Ferreira Porto Filho -  Norberto Antônio Vasques — Leopoldo 
Masson Olympio da Cunha Brochado -  Bernardo Figueira -  João Alves Canteiro -  
Bibiano Dias de Castro -  José Domingues da Costa.

07
-  (continuação)- Elegem o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara.
-  Recebem os juramentos dos Juizes de Paz dos Io e 2o Distritos da Capital e de Belém.
-  Decidem comunicar à Presidência da Província a posse da nova Câmara e remetem o 

Relatório da anterior.
Ass.: Schell -  Felicíssimo -  Ventura -  Canteiro -  Olympio -  Masson -  Norberto -  Figueira.

08
-  Elegem as Comissões Permanentes da Câmara.
-  Designam os Inspetores dos Distritos desta Cidade, de Belém e das Pedras Brancas.
-  Encaminham à Ia Comissão da Câmara o requerimento de vários cidadãos reclamando 

sobre o pagamento de custas.
-  Recebem ofício do Advogado da Câmara, sobre reclamação do Sr. Delegado do Capitão do 

Porto quanto à construção de prédio em terreno de sua propriedade na Rua Voluntários da 
Pátria.

-  Recebem ofício do Diretor-Gerente do Banco da Província avisando que a conta corrente da 
Câmara, que está com saldo devedor, deverá ser liquidada até o fim de junho do corrente ano.

-  Recebem ofício do Ajudante do Engenheiro Municipal comunicando o término da obra 
da Ponte do Petim e se exonerando do referido cargo técnico.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene lembrando da necessidade de ser estabelecida, pela 
Câmara, uma Postura que abrigue os proprietários de açougues a revestirem de azulejos as 
paredes internas dos estabelecimentos.

-  Recebem ofício do novo Administrador-Geral dos Correios da Província comunicando 
haver tomado posse do referido cargo.

-  Recebem ofício da Sociedade Agrícola de São João dos Brochier comunicando sua 
inauguração.

-  Recebem ofício do empreiteiro das obras dos chalés do Mercado informando que já deu 
início as mesmas.
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-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para construir um quiosque na 
Praça Conde d’Eu.

-  Mandam colocar em hasta pública um terreno na Rua do Imperador com a Rua da Concórdia.
-  Mandam publicar por editais vários artigos de Posturas.
-  Mantêm a suspensão da cobrança dos impostos que tratam os Parágrafos 6o e 8o do Artigo 

2° da Lei do Orçamento Municipal vigente por considerá-los vexatórios.
-  Mandam chamar concorrentes à publicação e impressão dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Schell — Costa -  Olympio -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Figueira -  Matta Coelho -  

Bibiano — Cunha Neto -  José Porto -  Felicíssimo.

10
-  Recebem ofício do Subdelegado de Polícia do 2o Distrito da Capital comunicando haver 

multado a firma Damasceno &  Companhia por infração de Posturas.
-  Recebem ofício do Inspetor de Veículos consultando se pode recolher os veículos ao Depó

sito Municipal no caso de infrações de Posturas.
-  Recebem ofício do Tribunal da Relação sustentando a sentença do Juiz de Direito da Ia 

Vara Cível a favor da Câmara na Ação Reivindicatória da Várzea da Cidade.
-  Encaminham à 2a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão pedindo para 

continuar ocupando, como sucessor de seu sogro, um terreno nos fundos da Praça das 
Carretas, litoral da Rua Voluntários da Pátria.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser poupado de uma multa que lhe 
foi imposta por infração de Posturas.

-  Recebem requerimento do Empreiteiro das obras da construção do Trapiche Municipal 
solicitando solução definitiva quanto à ordem de não colocar barrotes no referido Trapiche.

-  Encaminham à 2a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão, representante 
dos moradores da Tristeza, solicitando a construção de um cemitério naquela localidade.

-  Concedem licença a Martins &  Companhia, estabelecido com armazém de fumo na Rua 
Voluntários da Pátria para instalar um toldo de anúncios fixos.

-  Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão 
sobre a locação do terreno junto à Cadeia Civil onde existe o trapiche de despejos.

-  Aprovam a sugestão de um vereador de mandar preparar um metro cúbico de pedra, a fim 
de servir de padrão regulador na compra deste material para o calçamento da Cidade.

-  Decidem substituir os pranchões do leito da Ponte do Menino Deus.
-  Mandam remover os atenos, existentes cm diversos pontos da Rua da Aurora, que ameaçam desabar.
-  Mandam fazer orçamento para consertar o esgoto e aterrar um banhado existente na Rua 

Sertório e desembocadura da Várzea do Gravataí.
-  Decidem tornar efetivas as disposições dos Artigos 1 °  e 2o do Ato da Câmara de 23/10/ 

1862, a fim de que os Vereadores-Inspetores de Distritos tenham condições para desempe
nharem seus cargos.

-  Pedem, com urgência, o orçamento dos consertos necessários no chalé da Banca do Peixe 
que ameaça desabar.

-  Tomam providências para nomear um zelador para a Estrada do Meio.
-  Mandam fazer um orçamento para mandar encanar a água de todas as praças ajardinadas da Cidade.
Ass: Schell — Costa — Ventura -  Olympio — Canteiro — Norberto — Figueira -  Masson -

Matta Coelho — Bibiano -  Cunha Neto — José Porto — Felicíssimo.
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11
— Sessão Suspensa.

12
— Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando estar ciente da posse da 

nova Câmara.
— Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto normatizando os serviços de carga e 

descarga nos cais.
— Recebem ofício do Médico Vacinador encaminhando o mapa de vacinação do último 

semestre do ano de 1886.
— Recebem ofício do Procurador da Câmara tratando da cobrança de multas que não podem 

ser executadas pela imprestabilidade dos respectivos Autos de Infrações.
— Indeferem requerimento de um cidadão reclamando sobre o lançamento do imposto sobre 

sua casa situada na Rua Dr. Flores, n°33.
— Concedem a um cidadão isenção de impostos sobre uma casa de sua propriedade, localiza

da fora dos limites da Povoação de Belém, por estar desocupada.
— Aprovam o Parecer da Comissão de Fazenda julgando exatas as contas do Procurador da 

Câmara correspondentes aos dois últimos trimestres do ano de 1886.
— Concedem licença para um cidadão colocar um quiosque na Praça Conde d’Eu, ao lado do 

Trapiche da Companhia Nacional.
— Aprovam Parecer da Ia Comissão opinando que o rendimento do Mercado seja, mensal

mente, empregado no pagamento do saldo devedor da conta corrente da Câmara no 
Banco da Província.

— Aprovam Parecer da Ia Comissão sobre o pagamento das meias custas requerido pelos 
Escrivãs do Júri da Capital nos processos de réus absolvidos.

— Mandam consertar a parte final da calha da Rua General Auto e pintar alguns bancos 
danificados na Praça D. Pedro II.

— Decidem refazer a divisão do 2a Distrito desta Cidade.
— Mandam orçar as obras complementares de aterro e desaterro da Azenha e da Lomba do 

Cemitério.
— Indagam sobre os critérios da construção de um portão e de uma janela de madeira na Rua 

da Margem junto à Ponte dos Cadetes.
— Decidem mandar publicar o Relatório da Câmara, da gestão passada, assim como os qua

dros demonstrativos das despesas feitas e das obras em construção.
— Mandam publicar a disposição do Artigo 2o das Posturas promulgadas no Código de 18/ 

12/1857.
— Decidem aumentar o número de varredores na limpeza do lixo da Cidade e diminuir o 

número de carroças de modo que o condutor fique responsável, exclusivamente, pela 
condução dos resíduos e não pela limpeza das ruas.

Ass.: Schell — Costa — Ventura — Olympio — Canteiro — Norberto — Figueira — Masson — 
Bibiano — Cunha Neto—José Porto — Felicíssimo — Matta Coelho.

13
— Concedem permissão para transferência de propriedade de um quiosque na Praça Senador 

Florêncio.
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-  Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informações, o requerimento de um 
cidadão queixando-se dos prejuízos sofridos por sua fazenda de criação, nas Pedras Bran
cas, com o pastoreio do gado destinado ao matadouro.

-  Recebem às propostas para a publicação dos trabalhos da Câmara e nomeiam uma Comis
são para análise.

-  Mandam cobrir, com urgência, uma porção de lixo existente na saída da Rua da Aurora 
junto à Estação da Estrada de Ferro.

-  Mandam demolir o sobrado que pertenceu ao Comendador Freitas Travassos na Rua 
Voluntários da Pátria.

-  Aprovam a nomeação de uma Comissão de Vereadores que se encarregará de escolher o 
local apropriado para o depósito de lixo e, posteriormente, estudará mecanismos de aper
feiçoamento e regularização deste ramo de Serviço.

Ass.: Schell — Costa — Ventura -  Olympio — Canteiro — Norberto — Figueira — Masson -  
Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto -  Felicíssimo.

14
-  Encaminham à Contadoria, para informar, o requerimento do Empreiteiro das obras da 

Rua Dom Sebastião pedindo a devolução do dinheiro que deixou na Câmara como garan
tia do seu trabalho.

-  Encaminham à Contadoria, para informar, o requerimento do Empreiteiro das obras de 
aterro da Rua da Azenha e das escavações na Lomba do Cemitério pedindo a continuidade 
destas ou a devolução do depósito de garantia das mesmas.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para colocar um quiosque na Praça Conde 
d’Eu, no canto do jardim e em frente ao portão do Mercado, por ser local de imenso trânsito 
público.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para continuar fazendo sabão em sua 
fábrica de velas, na Praça Martins de Lima, por ser contrário à disposição expressa nas Postu
ras.

-  Encaminham à Comissão responsável o requerimento de um cidadão, solicitando autoriza
ção para construir um rancho na Ilha da Pintada.

-  Remetem ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão dizen
do ter comprado terrenos da Câmara na Rua do Imperador e pedindo indenização sobre os 
mesmos alegando que lhes faltam alguns metros de fundos.

-  Destinam ao Fiscal-Geral o requerimento do proprietário da “Fonte José Francisco”, pe
dindo providências contra um cidadão que vende água em pipa com letreiro da fonte de 
propriedade do reclamante.

-  Recebem o orçamento e resolvem mandar consertar áR u a Sertório em direção à 
Várzea de Gravataí.

-  Recebem os orçamentos e autorizam as obras de distribuição e encanamento da água nas 
praças ajardinadas da Capital.

-  Criam o cargo de Zelador para as ruas e estradas que dão entrada para a Freguesia das Pedras 
Brancas.

-  Nomeiam uma Comissão de Cidadãos atendendo o Artigo 56 da Lei de 1 ° / 10/1828.
-  Remetem ofício a um cidadão convidando-o para legalizar a doação dos terrenos de sua 

propriedade no Distrito de Belém para a construção do pontilhão do Passo da Guabiroba.
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-  Mandam que seja publicada a Postura referente ao fechamento de portas aos domingos e 
recomendando aos Fiscais a fiel observância da mesma, multando aos que a infringem.

-  Pedem o orçamento para a instalação de uma calha na Rua São Rafael partindo da Rua 
Senhor dos Passos até a Rua Pinto Bandeira.

-  Determinam a remoção dos velhos tabuleiros existentes na Praça do Mercado, visto serem 
os alojamentos de vadios e desordeiros.

Ass: Schell — Costa — Ventura — Olympio — Canteiro -  Norberto — Figueira — Masson -  
Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto -  Felicíssimo.

1 5-  Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de uma 
cidadã pedindo licença para cercar terrenos de sua propriedade na Freguesia das Pedras 
Brancas junto ao Matadouro.

-  Remetem à 2a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão oferecendo-se para 
limpar o Riachinho.

-  Mandam retribuir o depósito de garantia do Empreiteiro das obras da Rua da Azenha e 
Lomba do Cemitério.

-  Recebem requerimento do Procurador da Câmara informando o requerimento de um 
cidadão sobre a responsabilidade da Câmara de pagar a metade do arrendamento do 
terreno em que foi feita a Ponte de despejos do 3o Distrito da Cidade.

-  Pedem à Presidência da Província que coloque à disposição da Câmara um técnico da 
Repartição de Obras Públicas para auxiliar o Engenheiro Municipal na inspeção das obras 
em construção.

-  Demitem o Fiscal das Pedras Brancas e Matadouros e nomeiam seu substituto.
-  Mandam fazer o orçamento e planta de um pontilhão na Rua Caxias sobre o Arroio 

Cascata.
-  Pedem à Presidência da Província que mande murar e fazer o respectivo lajeamento dos 

terrenos provinciais junto ao edifício da Assembléia, assim como o lajeamento sobre a Rua 
Jerônimo Coelho, próximo ao Quartel General.

-  Decidem mandar importar um modelo de mictório usado nos chalés de Paris.
-  Restabelecem o antigo nome da Rua Gusmão que volta a ser denominada Dom Sebastião.
-  Registram o Balanço do Cofre da Câmara em livro especial.
Ass: Schell -  Costa — Ventura — Canteiro -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha 

Neto — José Porto — Felicíssimo.

25
-  Recebem Portaria do Ministério do Império comunicando haver sido nomeado Presidente, 

desta Província, o Conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa.
-  Recebem ofício da Presidência da Província convidando a Câmara para ir ao desembarque 

do novo Presidente da Província.
-  Recebem ofício da Presidência da Província marcando a data para o Ato de Juramento e 

posse do Conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa como Presidente da Província.
-  Recebem ofício da Presidência da Província referente ao exercício da Medicina, neste 

Município, por indivíduos que não estejam legalmente habilitados.
-  Recebem ofício da Presidência da Província mandando que a Câmara emita parecer sobre 

as condições do local denominado Saco de D. Rita Pires para serem depositados o lixo e 
materiais fecais desta Cidade.
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-  Recebem ofício da Presidência da Província solicitando cópia dos contratos que a Câmara 
tenha celebrado para a colocação de linhas telefônicas.

-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando haver sido con
cedida uma licença-saúde de três meses ao Fiscal da Câmara.

-  Recebem ofício do Diretor das Obras Públicas Provinciais comunicando que se acham 
concluídas todas as obras do Trapiche levantado na saída da Rua General Canabarro.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene solicitando providências sobre a regularidade dos 
serviços de venda do leite e frutas verdes na Praça do Mercado.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo providências no sentido de que somente 
nos Matadouros das Pedras Brancas e Santa Teresa sejam abatidas reses.

-  Concedem licença ao Empreiteiro dos chalés do Mercado para cortar algumas árvores 
daquele pátio a fim de que possam edificar os chalés.

-  Nomeiam uma Comissão para recepcionar o Presidente da Província.
-  Recebem o juramento do novo Presidente da Província.
Ass: Schell — Costa -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — Cunha Netto — 

Felicíssimo.

F E V E R E I R O
01
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo que seja rigorosamente cumprido os 

Artigos 99 e 100 do Código de Posturas que proíbem o jogo de entrudo e a venda de 
limões ou laranjas de cheiro.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene reclamando da permanência das fábricas de fumo 
e de sabão no interior e do envenenamento de couros dentro da Cidade.

-  Recebem ofício da Câmara Municipal de Passo Fundo informando estar ciente da posse do 
novo Administrador da Província.

-  Recebem ofício do Capitão do Porto manifestando-se contra o comprimento do Trapiche 
Municipal em construção, por achá-lo prejudicial à navegação.

-  Recebem ofício do Capitão do Porto comunicando não poder integrar a Comissão de 
exame do Trapiche Municipal, por ser contrário aos regulamentos oficiais.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo para comprar um terreno municipal, 
situado na Rua da Imperatriz, antigo Potreiro da Várzea.

-  Indeferem requerimento de Damasceno & Companhia solicitando sua isenção sobre uma 
multa que lhe foi imposta pelo Subdelegado do 2o Distrito.

-  Deferem requerimento de um cidadão solicitando Certidão dos terrenos de logradouro' 
público que ocupa no litoral da Rua Voluntários da Pátria.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo indenização por um terreno que diz ser de 
sua propriedade e que dá saída para a Ponte, em construção, no Passo do Salso.

-  Isentam um negociante de frutas, estabelecido na Rua dos Andradas n° 241, da multa que 
lhe foi imposta pelo Fiscal-Geral, baseada no Artigo Io da Lei n° 1442 de 08/04/1884.

-  Remetem ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um cidadão 
pedindo licença para construir um chalé de tábuas, junto à Ponte que dá entrada ao 
palacete da Baronesa do Gravataí.

-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando isenção da multa que lhe foi 
imposta, por estar com sua oficina de alfaiataria, situada na Rua Vigário José Inácio 
n° 13, aberta no domingo.
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— Concedem licença para um cidadão renovar os trilhos que cruzam a frente do seu armazém 
na Rua Sete de Setembro e estabelecem a altura do calçamento da referida Rua.

— Mandam pagar ao empreiteiro da construção do pontilhão sobre o Passo da Guabiroba a 
primeira prestação firmada em contrato.

— Aprovam parecer da 2a Comissão determinando que o empreiteiro das obras do paredão da 
Rua D. Sebastião refaça algumas partes da mesma para, posteriormente, ter a devolução da 
caução que deixou no Cofre Municipal.

— Recebem parecer da 1a Comissão que solicita ser ouvida a opinião do Vereador Inspetor do 
Distrito das Pedras Brancas sobre o requerimento de um cidadão pedindo autorização para 
construir um rancho na Ilha da Pintada.

— Recebem parecer do Vereador-Inspetor do Distrito das Pedras Brancas opinando que, com 
urgência, seja feita a aquisição de um local destinado ao pastoreio do gado para o matadou
ro e charqueadas naquele Distrito.

— Recebem parecer da Comissão incumbida de examinar o Trapiche Municipal optando por 
modificar a extensão do mesmo em relação ao Porto.

— Pedem que o Engenheiro da Câmara verifique se sobrou uma nesga do terreno com a 
abertura da Rua D. Sebastião.

Ass: Schell — Costa—Ventura — Figueira -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano -  Cunha Neto
— Felicíssimo -  Norberto.

03
— Recebem ofício do Engenheiro da Câmara expondo as boas condições em que estão sendo 

construídas a Ponte do Passo do Salso e Pontilhão da Guabiroba, Distrito de Belém.
— Recebem requerimento de uma cidadã reclamando da usurpação de terrenos de sua pro

priedade durante os consertos efetuados na Estrada da Tiririca.
— Encaminham a uma Comissão de Vereadores, para informar, o requerimento de um cida

dão reclamando da concessão dada pela Câmara para o desvio da Estrada da Picada.
— Recebem requerimento de um cidadão pedindo para comprar um dos terrenos reservados 

do Potreiro da Várzea e nomeiam uma Comissão de Vereadores, juntamente com o Procu
rador da Câmara avaliar os mesmos.

— Recebem abaixo-assinado dos proprietários das ruas São Rafael e Pinto Bandeira solicitan
do o desaterramento e nivelamento das mesmas.

— Recebem requerimento de uma cidadã oferecendo terrenos de sua propriedade para a 
abertura de duas ruas.

— Remetem à 2a Comissão, para parecer, os requerimentos de dois cidadãos referentes à 
limpeza do Riachinho.

— Recebem o orçamento das obras complementares da Lomba do Cemitério e Estrada da Azenha.
— Decidem ouvir o Procurador e o Advogado da Câmara antes de decidirem sobre uma 

questão de fechamento de terrenos na Freguesia das Pedras Brancas.
— Informam sobre a demolição do sobrado em ruínas, na Rua Voluntários da Pátria, perten

cente à herança do Comendador Freitas Travassos.
— Nomeiam uma Comissão para examinar a Estrada do Mato Grosso e orçar os consertos que 

nela deverão ser feitos.
— Encarregam quatro Apontadores para serviços de fiscalização noturna a fim de evitar des

pejos nas praias e calhas da Cidade.
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-  Designam uma verba mensal para pagamento da pessoa encarregada da conservação e 
limpeza do Matadouro Público das Pedras Brancas.

-  Recebem um abaixo-assinado dos moradores da Rua da Floresta denunciando a existência 
de um charco de imundícies em terrenos localizados entre as ruas D. Afonso e Princesa.

Ass.: Schell — Costa -  Ventura -  Canteiro — Norberto —Figueira -  Masson — Matta Coelho
-  Bibiano — Cunha Neto -  Felicíssimo.

18
-  Recebem Portaria da Presidência julgando não ser necessária a proibição da venda de frutas 

maduras tendo em vista o bom estado sanitários da Cidade.
-  Recebem Portaria da Presidência transmitindo Aviso no qual o Ministério da Agricultura 

presta esclarecimentos sobre a interpretação dos favores concedidos aos imigrantes.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral comunicando que a ordem expedida à Tesouraria da 

Fazenda para pagar a despesa efetuada com o material empregado na construção do trapiche 
na desembocadura da Rua General Canabarro, devendo a Câmara ser responsabilizada 
pela metade das despesas.

-  Recebem ofício do Empreiteiro do pontilhão do Passo Fundo no Distrito das Pedras 
Brancas, comunicando ter sido concluída a obra e pedindo para que seja vistoriada.

-  Recebem ofício da Câmara de Santo Antônio informando estar ciente da posse do atual 
Administrador da Província.

-  Recebem ofício da Comissão de Visita e Inspeção de edifícios públicos solicitando a nome
ação de mais um membro.

-  Mandam chamar concorrentes para a venda dos terrenos do Potreiro da Várzea.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser restituído o antigo traçado da 

Estrada da Picada.
-  Concedem licença para um cidadão construir um chalé na margem do Riachinho junto à 

Ponte dos Cadetes.
-  Determinam que uma cidadã cerque seus campos na Estrada da Tiririca para evitar roubos.
-  Mandam o Engenheiro da Câmara orçar os consertos que necessita a Estrada do Mato 

Grosso desde a sua entrada na Rua da Azenha até o Arraial de São José.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para instalar porta e janela, com dimen

sões menores do que as exigidas nas Posturas, em sua propriedade na Rua Vigário José 
Inácio.

-  Encaminham à Ia Comissão, para parecer, as propostas recebidas para a compra de material 
do expediente da Secretaria.

-  Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um 
cidadão reclamando contra uma calha que atira para dentro de sua chácara a água da 
Estrada da Cavalhada.

-  Solicitam à Contadoria que informe sobre o requerimento do Empreiteiro responsável 
pelos melhoramentos da Rua da Princesa pedindo a restituição do depósito de garantia da 
referida obra tendo em vista a sua suspensão.

-  Remetem ao Vereador-Inspetor do Distrito, para Informar, o requerimento de um cidadão 
reclamando contra o fechamento de uma porteira que dá trânsito para a Freguesia das 
Pedras Brancas, através do Arroio do Conde.
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-  Mandam pagar quantia à Companhia de Seguros Terrestres Porto-aJegrense.
-  Mandam pagar o Empreiteiro da Ponte do Passo do Petim.
-  Recebem o orçamento dos consertos necessários na Estrada do Passo da Areia além do Passo 

da Mangueira até chegar ao do Feijó.
-  Estudam a probabilidade de alargamento do Trapiche Municipal que se encontra em 

construção.
-  Mandam o Engenheiro da Câmara examinar o arruamento do Arraial de São Manoel e 

legalizar as doações recebidas para as ruas do citado Arraial.
-  Decidem substituir o estaqueamento de madeira que existe na Praia do Riacho, por um 

muro de pedra.
-  Pedem a opinião da Junta de Higiene sobre a extinção do cargo de Médico Vacinador.
-  Autorizam o Presidente da Câmara a dispensar, quando necessário, os empregados auxili

ares da Câmara.
Ass.: Schell — Ventura — Canteiro -  Norberto -  Figueira -  Masson — Bibiano -  Felicíssimo.

28
-  Recebem Portaria da Presidência declarando ser a Ponte da Rua Menino Deus obra muni

cipal, e que as despesas decorrentes de reparos deverão correr pelo Cofre da Câmara.
-  Recebem Portaria da Presidência repassando uma conta proveniente dos materiais forneci

dos para a construção do Trapiche na saída da Rua General Canabarro para ser paga.
-  Recebem ofício da Câmara de São Leopoldo comunicando estar ciente da posse do atual 

Presidente da Província.
-  Mandam devolver ao Empreiteiro das obras das Ruas da Princesa a caução que deixou no 

cofre da Câmara como garantia de seu trabalho que foi suspenso.
-  Recebem ofício do Engenheiro da Câmara informando que a Ponte do Passo Fundo foi 

construída de acordo com o contrato.
-  Informam ao Inspetor de Veículos que não é permitido pelas leis do Império reter os 

veículos cujos condutores infringirem as disposições das Posturas.
-  Aprovam a nova planta elaborada para o Trapiche Municipal.
Ass.: Schell -  Costa -  Canteiro — Norberto -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano

-  Felicíssimo.

M A R Ç O
14
-  Recebem portaria-circular da Presidência encaminhando um exemplar do plano de está

bulos para Estabelecimentos Agrícolas.
-  Recebem portaria-circular da Presidência da Província solicitando, com urgência, a remessa 

nominal dos Vereadores, dos Juizes de Paz e imediatos em votos eleitos no Município para 
o quatriênio de 1887 a 1890.

-  Recebem Portaria da Presidência tratando do fechamento da torneira do chafariz da Praça 
Senador Florêncio pela Companhia Hidráulica.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Presidência da Província 
isentou a Câmara do pagamento referente à metade do material empregado na construção 
do Trapiche na saída da Rua General Canabarro.

29



-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para examinar as construções da Ponte do Passo da 
Guabiroba e do Passo do Salso ambas no Distrito de Belém.

-  Recebem requerimento de uma cidadã apresentando os títulos exigidos pela Câmara dos 
terrenos de sua propriedade na Freguesia das Pedras Brancas.

-  Mandam pagar as despesas realizadas com as obras na Rua Sertório e parte da Estrada do 
Gravataí.

-  Rejeitam uma proposta para a venda de um pedaço de terreno na Rua Imperatriz, esquina 
da Concórdia por estar abaixo da avaliação.

-  Determinam, segundo o Código de Posturas, o valor da multa e o prazo de desocupação ao 
indivíduo que cercou o terreno da Câmara na Rua da Imperatriz esquina da Concórdia.

-  Mandam pagar a primeira prestação firmada em contrato para a construção do Trapiche 
Municipal.

-  Mandam averiguar os terrenos n° 31 e 32 da Rua Lima e Silva, vendidos pela Câmara a um 
cidadão que não encontrou o número de palmos constantes na respectiva escritura.

-  Mandam pagar os gastos referentes à mão-de-obra do Trapiche na Freguesia de Belém.
-  Recebem parecer da Comissão Especial de Vereadores sobre a limpeza da Cidade.
-  Solicitam parecer do Engenheiro da Câmara sobre a despesa com o aterro na Praia do 

Riacho para a construção do paredão de pedras a cargo da Companhia de Bondes.
Ass.: Schell—Costa—Norberto — Figueira—Masson — Matta Coelho—José Porto — Felicíssimo.

A B R I L

04
-  Recebem portaria-circular da Presidência pedindo esclarecimentos referentes às fábricas de 

tecidos de algodão que existem no Município.
-  Recebem portaria-circular da Presidência pedindo dados relativos à epigrafia destinados à 

Biblioteca N  acionai.
-  Recebem portaria-circular da Presidência pedindo informações sobre a indústria de mine

ração do Município.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo o Balancete da Receita e Despesa 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro últimos.
-  Fecham contrato para o fornecimento de material de expediente à Câmara.
-  Cancelam uma multa aplicada a um cidadão pelo Fiscal do 3o Distrito, por carecer de 

fundamentos.
-  Mandam atender requerimento de uma cidadã sobre obras de alinhamento para cercar um 

terreno de sua propriedade na Freguesia das Pedras Brancas.
-  Despacham, favoravelmente, o requerimento de um cidadão que pretende ser aposentado 

pela Presidência da Província no cargo de Fiscal do 2o Distrito.
-  Concedem licença para um cidadão continuar tirando aterro de uma lomba na Estrada da 

Cavalhada.
-  Mandam pagar o custo das ferragens colocadas no Trapiche na saída da Rua General 

Canabarro.
-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara ateste se há necessidade 

do estabelecimento de uma farmácia no 2o Distrito da Cidade.
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— Autorizam a arborização da Praça Menino Deus e consertos na Rua Caxias.
— Solicitam da Presidência da Província sementes de trigo, fumo e algodão para serem distri

buídas entre os agricultores.
— Decidem tomar providências com relação aos diversos ranchos habitados existentes em 

terrenos de logradouro público na Várzea de Gravataí.
— Mandam continuar as obras que haviam sido suspensas na Rua Silveira Martins.
Ass.: Schell -  Costa -  Canteiro — Norberto -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — 

José Porto -  Felicíssimo.

11
— Recebem Portaria da Presidência comunicando que foi autorizado o fechamento da tornei

ra do chafariz da Praça Senador Florêncio.
J— Recebem ofício do Centro da Indústria e Comércio de Açúcar remetendo o seu programa 

e pedindo apoio nos esforços que emprega para o desenvolvimento de uma indústria que 
concorre para o sustento do organismo financeiro do País;

— Recebem ofício da Câmara de Estrela comunicando que registrou uma marca comercial 
para a exportação de fumo e erva mate.

— Recebem ofício do Gerente da Companhia de Gás comunicando fazer a remoção dos 
postes da iluminação pública que estão assentados sobre os passeios desde que seja satisfeito 
o Artigo 26 do respectivo contrato.

— Mandam reabrir uma porteira no Arroio do Conde na Freguesia das Pedras Brancas.
— Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que o Supremo Tribunal de 

Justiça concedeu para a Relação de São Paulo revista na Ação que os herdeiros de João de 
Souza Machado movem contra a Fazenda Nacional e esta Câmara com respeito à Várzea da 
Cidade.

— Encaminham ao Secretário da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão 
pedindo o pagamento dos consertos feitos na Estrada Tiririca.

— Vendem um terreno da Câmara localizado na Rua da Imperatriz esquina com a Rua da Concórdia.
— Concedem licença para a transferência da posse de um quiosque na Praça Conde d’Eu.
— Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de uma 

cidadã reclamando contra uma cerca na Ilha da Pintada.
— Decidem executar apenas consertos urgentes na Estrada do Mato Grosso.
— Aprovam a organização de uma Postura referente ao fechamento dos quartos do Mercado.
— Estabelecem o uso de uniforme para os Fiscais e Guardas da Câmara.
— Nomeiam uma Comissão de Vereadores para examinar as condições do leito da Ponte do 

Menino Deus.
Ass.: Schell -  Costa—Canteiro — Norberto -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  

José Porto — Felicíssimo.

12
— Recebem o juramento do 2o Vice-presidente da Província Dr. Rodrigo de Azambuja 

Villanova.
— Reafirmam não ter recursos financeiros para os consertos da Ponte do Menino Deus que 

são exigidos pela Presidência da Província apesar de a ponte ser considerada um próprio 
Provincial.

31



-  Concedem licença para o estabelecimento de um cemitério no Arraial deTeresópolis.
-  Isentam a Sociedade Recreio Porto-alegrense do pagamento de imposto.
-  Recebem parecer da Comissão Especial encarregada de examinar as obras da Ponte do 

Passo do Salso e Pontilhão do Passo da Guabiroba no Distrito de Belém e mandam pagar os 
respectivos Empreiteiros.

-  Recebem Parecer da Comissão encarregada de estudar o Serviço de Limpeza da cidade e o 
encaminham ao Inspetor de Higiene.

-  Encaminham à Comissão de Fazenda as Contas e Balancete do Procurador da Câmara 
referentes ao primeiro trimestre do corrente ano.

Ass.: Schell — Costa -  Canteiro -  Norberto — Figueira -  Masson -  Bibiano -  Felicíssimo.

13
-  Recebem requerimento dos Empreiteiros da Ponte do Arroio Guabiroba pedindo que a 

Câmara ignore os embargos feitos judicialmente para que não lhes sejam pagas as presta
ções a que têm direito pelo seu contrato.

-  Recebem parecer favorável ao Advogado da Câmara sobre o requerimento de alguns co
merciantes estabelecidos com lojas de cigarros e charutos pedindo que a Câmara suspenda 
a cobrança do imposto em que foram lotados, até que a Assembléia Provincial delibere a 
respeito.

-  Aprovam parecer da 2a Comissão lembrando a conveniência de ser organizada uma Postu
ra obrigando os donos de açougues a revestirem de azulejos as paredes internas dos mesmos 
como também os quartos do Mercado destinados ao comércio de carne.

-  Decidem não autorizar obras e consertos de qualquer espécie sem estarem precedidos de 
orçamento e designação de verba pela qual devem correr as mencionadas despesas.

Ass.: Schell — C osta- Canteiro -  Norberto — Figueira—Masson -  Matta Coelho — Bibiano — 
Felicíssimo.

14
-  Recebem portaria da Presidência comunicando a aposentadoria do Procurador da Câmara.
-  Expedem um Ato de Louvor ao Procurador da Câmara aposentado.
-  Escolhem e nomeiam o novo Procurador da Câmara.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara prestando as informações que lhe foram solicita

das sobre os ocupantes da Várzea do Gravataí.
-  Ordenam ao Fiscal-Geral que forneça uma nominata das pessoas instaladas no logradouro 

público da Várzea do Gravataí.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara informando ser justo o cancelamento de um 

imposto cobrado de um cidadão por não possuir a oficina que motivou a cobrança.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que por sentença do Juiz de 

Direito da I a Vara Civil a Municipalidade foi condenada nas custas e demolição do valo 
que abriu na Rua Lopo Gonçalves.

-  Concedem licença para um cidadão instalar um cano subterrâneo que, partindo da Rua 
São Rafael, vá até a calha da Rua da Conceição.

-  Autorizam o alinhamento de um campo para ser cercado na divisa do logradouro público 
da Várzea do Gravataí.

32



-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para alugar um local na saída da Travessa 
de Paissandu para o estabelecimento de uma cocheira.

-  Mandam saber a origem do valo que corre entre as chácaras do Caminho Novo e a 
Rua da Floresta.

-  Pedem orçamento para a demolição dos valos na Rua Lopo Gonçalves.
-  Mandam fazer pequenos consertos na Rua Santana.
-  Solicitam explicações à Contadoria da Câmara sobre um demonstrativo das últimas despe

sas em comparação com as diferentes verbas da Lei do Orçamento vigente.
Ass.: Schell — Costa—Canteiro — Norberto -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano -  

José Porto — Felicíssimo.

18
-  Mandam incluir o Procurador aposentado na folha de pagamentos da Câmara.
-  Determinam que as lojas de cigarros e charutos paguem o imposto exigi do no parágrafo 3, 

n° 2 do artigo 2o da Lei de Orçamento vigente desde que provem ser de pequeno porte.
-  Isentam um cidadão dos impostos correspondentes aos seus terrenos não murados, já que 

estes foram doados à Câmara para a abertura da Rua Avaí e construção de um cais.
-  Mandam finalizar os melhoramentos iniciados na Rua Silveira Martins.
-  Concedem novo prazo para um cidadão lajear a frente de sua casa na Rua D. Afonso.
-  Mandam desocupar o primeiro pavimento de um sobrado na Travessa Paissandu por não 

ter a altura exigida na Postura.
-  Mandam tombar os terrenos doados para as ruas do Arrabalde São Manoel.
-  Denominam de Rua General Caldwell a então Rua 24 de Maio que tem saída na do 

Menino Deus.
-  Autorizam um vereador a intermediar a compra de um terreno, indispensável para Câma

ra, na Rua São Rafael com saída na Rua da Aurora.
Ass.: Costa—Ventura—Canteiro — Norberto -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano -  

Felicíssimo.

MAI O

07
-  Tomam providências para sustentar os direitos da Câmara sobre o domínio da Várzea desta 

Cidade, hoje Campos da Redenção, perante a Relação de São Paulo.
Ass.: Costa—Ventura—Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson—Matta Coelho — Bibiano -  

José Porto—Felicíssimo.

12
-  Contratam um advogado, em São Paulo, para defender os interesses da Câmara sobre a 

questão da Várzea.
-  Recebem portaria da Presidência enviando um pacote de sementes de trigo francês.
-  Recebem portaria da Presidência comunicando que mandará organizar novo orçamento 

para os reparos de que necessita a Ponte do Menino Deus.
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-  Recebem portaria da Presidência encaminhando o orçamento para os reparos da Ponte do 
Menino Deus e comunicando não ter verba para efetuar a obra.

-  Decidem consertar a Ponte do Menino Deus.
-  Mandam pagar, ao Empreiteiro do Trapiche Municipal, a segunda prestação referente ao 

respectivo contrato.
-  Autorizam o pagartiento de despesas contraídas com os consertos na Estrada da Tiririca.
-  Aprovam, em primeira discussão, um Artigo de Posturas sobre matrículas de veículos de alu- 

guel.
-  Autorizam um vereador a negociar a venda de um terreno na Rua da Azenha, sendo o seu 

produto aplicado na construção da Ponte da Rua Santana.
-  Determinam que um vereador organize a tabela locativa dos chalés do Mercado.
-  Pedem providências para que a Presidência da Província estenda até o Arroio da Azenha o 

cano da Escola Militar que ficará entupido com as obras de aterro na Rua Santana.
-  Mandam passar um telegrama para saber da saúde do Imperador.
Ass.: Costa—Ventura -  Canteiro — Figueira- Masson -  Matta Coelho—Bibiano — Felicíssimo — 

José Porto.

24
-  Recebem telegrama do Barão Nogueira da Gama prestando informações sobre o estado de 

saúde do Imperador.
-  Recebem portaria da Presidência comunicando as recomendações dirigidas ao Diretor da 

Repartição das Obras Públicas quanto à necessidade de auxílio à Câmara sempre que neces
sário.

-  Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais os planos definitivos das 
obras a serem executadas para abastecimento de água a domicílio fornecida pelo Rio Guaíba.

-  Mandam pagar a primeira prestação da obra de construção dos chalés do Mercado.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para alojar-se na Várzea do Gravataí.
-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores vistoriar o Passo do Arroio do Conde onde foi 

aberta uma porteira para uso público.
-  Mandam o Engenheiro da Câmara vistoriar o Pontilhão do Passo da Guabiroba para ver se 

o mesmo está em condições de ser aprovado.
-  Autorizam a transferência de propriedade de um quiosque na Praça Conde d’Eu.
-  Concedem licença para um cidadão estabelecer um quiosque na Praça das Carretas.
-  Recebem parecer da Junta de Higiene condenando a idéia do aterro de lixo, no Campo da 

Redenção proposta pela Comissão de Vereadores encarregada de estudar o Serviço de 
Limpeza da Cidade.

-  Indicam a participação de um Auxiliar Técnico, para fazer parte da 2a Comissão que 
examinará os planos finais das obras da Hidráulica Guaibense.

-  Distribuem um percentual da verbas de “custas” entre os escrivãos.
-  Resolvem dispensar todos os Zeladores de Estradas.
-  Recebem e aprovam a tabela locativa dos chalés do pátio do Mercado e autorizam o 

Procurador da Câmara a autorizar o aluguel dos mesmos.
-  Aprovam o requerimento de um vereador pedindo autorização para que fossem liberadas 

despesas com o aterro e a construção de um paredão de pedra na Praia do Riacho.
-  Mandam fazer novo orçamento para consertar a Banca do Peixe.
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-  Determinam controle nos melhoramentos da Rua Silveira Martins a fim de não exceder o 
seu orçamento.

Ass.: Costa—Ventura — Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano -  
José Porto—Felicíssimo.

2 6
-  Recebem portaria da Presidência remetendo o Ato de Aposentadoria do Fiscal do 2o 

Distrito da Cidade.
-  Nomeiam um novo Fiscal para o 2o Distrito da Cidade.
-  Recebem requerimento de um cidadão reclamando contra o imposto cotado para sua 

pequena quitanda de frutas.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo devolução do imposto de seu comércio 

de cigarros e miudezas.
-  Isentam um cidadão do pagamento do imposto cotado para sua casa situada na Rua dos 

Andradas, n° 155, classificada como restaurante.
-  Concedem alinhamento para um cidadão edificar na Rua Três de Novembro.
-  Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para parecer, o requerimento de um cidadão e sua 

mulher que oferecem para servidão pública as ruas do terreno de sua propriedade na Rua da 
Floresta.

-  Remetem ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão pedin
do devolução do imposto que pagou indevidamente pela sua barbearia.

-  Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um cidadão 
para aterrar a marinha fronteira a sua casa na Rua Voluntários da Pátria, n.° 391.

-  Recebem o orçamento e mandam chamar licitantes para os reparos da Banca de Peixe.
-  Aprovam a proposta apresentada por vários vereadores sugerindo que a Câmara represente 

junto ao Governo Geral contra o Ato que tornou obsoleta a concessão feita à “The D. 
Pedro I Railway Company Limited” para a construção da Estrada de Ferro D. Pedro I.

-  Norneiam uma Comissão Especial para analisar todas as multas aplicadas ultimamente pela Câmara.
-  Autorizam as obras de ajardinamento de uma pequena praça existente em frente à Rua da 

Figueira, para a qual os moradores doaram um chafariz.
Ass.: Costa—Ventura—Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano -  

José Porto — Felicíssimo.

J U N H O
04
-  Ampliam o prazo para a instalação de um relógio na torre da Catedral da Cidade.
-  Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto avisando que auxiliará a Câmara exigin

do os recibos do pagamento do imposto de docas de todas as embarcações que forem 
despachar na sua repartição.

-  Recebem ofício de um membro da Comissão Encarregada de Examinar o Projeto das 
Obras da Companhia Hidráulica Guaibense, solicitando sua dispensa da mesma.

-  Aprovam parecer sobre a reabertura ao trânsito púbico de uma porteira na Freguesia das 
Pedras Brancas.

-  Selecionam uma proposta para os consertos da Banca do Peixe.
-  Restituem parte do imposto cobrado de um cidadão por sua barbearia.
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-  Concedem baixa da lotação de um botequim situado na Rua dos Andradas, n° 327.
-  Mandam tombar diversas ruas abertas em terreno particular situado na Rua da Floresta 

para servidão pública.
-  Recebem parecer do Engenheiro da Câmara informando que as obras do Pontilhão do 

Passo da Guabiroba foram realizadas em conformidade com o contrato.
-  Mandam pagar os honorários do advogado que representou a Câmara, perante a Relação 

de São Paulo, na Questão da Várzea.
-  Mandam comprar uma balança para conferência do peso da carne vendida nos açougues 

do Mercado.
-  Mandam proceder à demarcação do terreno em que está edificado o Matadouro Público da 

Freguesia das Pedras Brancas, bem como ao alinhamento das ruas conforme a planta 
municipal.

-  Concedem licença-saúde para o Fiscal do Io Distrito desta Capital.
Ass.: Costa — Ventura — Figueira — Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — Canteiro — José 

Porto -  Felicíssimo.

06
-  Cancelam a intimação de pagamento de impostos cobrado de uma Sociedade Dramática 

particular, destinada a dar espetáculos no Arraial do Menino Deus.
-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene condenando o enterramento do lixo no Campo da 

Redenção.
-  Discutem as condições de enterramento do lixo da Cidade.
-  Autorizam o Presidente da Câmara a contratar o serviço de abertura de valos para o 

enterramento do lixo em logradouro da Várzea.
-  Aprovam Parecer da 2a Comissão sobre os planos das obras da Hidráulica Guaibense.
-  Aprovam, em segunda discussão, a nova redação do Artigo I o da Lei n° 1433 de 08/01/ 

1884, sobre a cobrança de matrículas dos cocheiros ou carroceiros.
-  Concedem licença para a remoção do muro das Irmãs do Carmo após a abertura gratuita de 

uma rua.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Matta Coelho — Masson — Norberto — Bibiano -  

Cunha Netto — José Porto -  Felicíssimo.

2 5-  Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um caixote com sementes de fumo e 
algodão.

-  Recebem Portaria da Presidência dizendo que apóia o recurso impetrado pelo Diretor de 
Higiene de não continuar o depósito de lixo em valas abertas na Várzea.

-  Aprovam proposta de um vereador sugerindo que o lixo da Cidade seja, provisoriamente, 
depositado em um terreno Municipal além da Ponte de Pedra, devendo o mesmo ser 
incinerado diariamente.

-  Mandam vistoriar as obras do pontilhão sobre o Arroio Capivara, tendo em vista que o 
Empreiteiro responsável deu-a por concluída.

-  Remetem ao Advogado da Câmara, em São Paulo, vários documentos referentes à Várzea.
-  Mandam pagar a terceira prestação do contrato do Trapiche Municipal.
-  Decidem enviar uma Representação ao Governo Imperial reclamando sobre a nova Refor

ma Municipal votada pela Câmara dos Deputados.
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— Mandam retirar o sanitário que se encontra na rampa da Doca ocidental do Mercado por 
impedir o trânsito.

— Dão como concluídos os consertos da Ponte do Menino Deus.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Masson -  Cunha Neto -  José .Porto -  

Felicíssimo.

J U L H O
u
— Comunicam o falecimento de um vereador.
— Recebem portaria da Presidência solicitando esclarecimento sobre a população urbana e 

rural do Município.
— Recebem portaria da Presidência recomendando que sempre que for necessário rebaixar 

qualquer rua, a Câmara deverá informar à Presidência a fim de que, pela Repartição de 
Obras Públicas, seja providenciado o orçamento para o rebaixamento do encanamento 
geral da Companhia de Gás.

— Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando que a Presidên
cia da Província concedeu licença-saúde a um Fiscal da Câmara.

— Recebem representação, com despacho da Presidência, de um cidadão que recorre da 
decisão da Câmara de franquear, ao trânsito público, uma porteira no Arroio do Conde, 
Distrito das Pedras Brancas.

— Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo providências no sentido de que não sejam 
abatidas vacas em gestação.

— Recebem ofício do Chefe de Polícia referente às multas impostas aos condutores de veícu
los e carroceiros.

— Aprovam, em terceira discussão, o Artigo de Postura substitutivo do artigo 1 °  da Lei n° 
1433 de 08/04/1884.

— Mandam transcrever o parecer de um médico sobre a incineração do lixo da Cidade.
Ass.: Costa—Ventura—Norberto—Masson -  Matta Coelho -  Cunha Neto -  José Porto—Felicíssimo.

12
— Recebem ofício do Vacinador Municipal remetendo o mapa estatístico das pessoas vacina

das durante o último semestre.
— Recebem ofício do Subdelegado do 3o Distrito comunicando que multou um cidadão por 

infração do Artigo 82 do Código de Posturas.
— Mandam cercar um terreno que margeia a Estrada da Tiririca, Distrito de Belém.
— Concedem licença para um cidadão francês colocar postes na Rua dos Andradas e adjacências 

para experiências com luz elétrica.
— Mandam dar novo alinhamento para a reconstrução de uma casa incendiada na Rua da 

Independência.
— Recebem abaixo-assinado, vindo da Presidência, para informar vários moradores e proprietários 

da Cidade Baixa, proximidades da Ponte do Riachinho, reclamam da Resolução da Câmara de 
mandar depositar o lixo da Cidade na margem do rio, em frente à Ponte.

— Recebem a Representação dos Moradores do Campo do Bom Fim pedindo que a Câmara 
mande aterrar aquela área incluindo, também, as valas em que era colocado o lixo da Cidade.
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-  Encaminham, à 2a Comissão, o requerimento do ex-Procurador da Câmara, pedindo a 
quitação de suas contas e a baixa do nome de seu fiador.

-  Remetem ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão pedin
do alinhamento para a sua chácara na Estrada do Mato Grosso próxima ao Hospício de 
Alienados.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores, bem como um Engenheiro da Câmara para 
calcular e orçar as despesas com as obras de nivelamento e escoamento das águas da Rua 
Voluntários da Pátria, desde a Estação da Estrada de Ferro até os Navegantes.

-  Enviam ofício à Administração da Santa Casa ponderando a necessidade de darem esgoto 
às águas que ficam estagnadas na parte baixa dos seus terrenos na Rua da Conceição.

-  Mandam pagar o advogado que representou a Câmara, no Supremo Tribunal, na Questão 
da Várzea.

Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Figueira — Masson—José Porto — Felicíssimo.

13
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene Pública fazendo sentir a conveniência de existir 

somente um matadouro na Cidade.
-  Recebem ofício do Fiscal-Geral com a relação nominal dos atuais ocupantes da Várzea de 

Gravataí.
-  Recebem requerimento de uma firma comercial pedindo para colocar trilhos de ferro na 

Chácara do Freitas, cortando a Rua Voluntários da Pátria, onde irão estabelecer uma 
fábrica de cerveja.

-  Mantêm um zelador para cuidar da alameda do Campo da Redenção.
-  Recebem abaixo-assinado dos moradores das ruas Avaí e Io de Março queixando-se das 

águas do Quartel da Praça da Independência e de parte da Duque de Caxias que ficam 
estagnadas nas imediações de suas casas e terrenos.

-  Aprovam, em primeira discussão, um Artigo de Posturas referente à remoção de cadáveres 
ao cemitério da Capital.

-  Aprovam parecer da Comissão que escolheu os terrenos em frente à Rua da Conceição 
como o local adequado para a transferência dos estaleiros.

Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Figueira — Norberto -  Masson -  Cunha Neto — 
Felicíssimo.

1 5-  Recebem ofício de Leopoldo Masson &  Companhia participando que foi instalado na 
torre da Catedral, o relógio comprado pela Municipalidade.

-  Recebem ofício do Fiscal-Geral comunicando estarem concluídos os consertos do cano de 
esgoto da Rua General Silva Tavares.

-  Decidem intimar os ocupantes do logradouro público da Várzea de Gravataí para assina
rem termo legal de ocupação.

-  Concedem prazo para murar um terreno na Rua Voluntários da Pátria.
-  Aprovam, em segunda discussão, o Artigo de Posturas, acrescido de um substitutivo sobre 

a condução de cadáveres aos cemitérios.
-  Mandam consertar a sotéa do Mercado.
-  Mandam averiguar a procedência de dois barracões que estão prejudicando o trânsito 

público nas ruas do Comércio e Vigário José Inácio.
Ass.: Costa — Ventura -  Canteiro — Norberto — Masson — Matta Coelho -  Cunha Neto — 

Figueira.
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-  Recebem ofício da Junta de Higiene informando que é de sua responsabilidade a prática da 
vacinação e resolvem extinguir o cargo de Médico-Vacinador custeado pelo Orçamento 
Municipal.

-  Convidam um cidadão para assinar o termo de doação de uma rua no Menino Deus.
-  Concedem licença a uma fábrica de cerveja, estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, para 

que possa fazer o escoamento das águas oriundas da lavagem de seu estabelecimento até o 
rio por meio de um cano subterrâneo.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para se estabelecer no lugar denominado 
Roça Velha na Ilha da Pintada.

-  Remetem ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de uma cidadã 
reclamando das obras da Rua Pinto Bandeira que podem prejudicar suas casas na Praça D. 
Feliciano.

-  Enviam ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de uma firma comercial 
reclamando do imposto pago por uma pequena cigarraria.

Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Norberto -  Masson — Cunha Neto — José Porto.

18
-  Recebem comunicação das obras inaugurais da Companhia Guaibense.
-  Encaminham ao Procurador da Câmara um auto de vistoria e uma intimação para a 

derrubada de parte de um sobrado na Rua General Bento Gonçalves, esquina da Avaí.
-  Aprovam, em terceira discussão, o Artigo de Posturas referentes à condução de cadáveres ao 

cemitério.
-  Mandam cobrar multa de um cidadão pela sua carroça ter quebrado uma laje da Praça 

General Osório.
-  Nomeiam os membros da Comissão que elaborará o Relatório da Câmara a ser enviado à 

Assembléia Provincial.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Cunha Neto -  José Porto -  

Felicíssimo.

19
-  Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
Ass.: Costa—Ventura—Canteiro — Figueira—Norberto — Masson — Matta Coelho — Bibiano — 

Cunha Neto — José Porto -  Felicíssimo.

A G O S T O
u
-  Recebem ofício da Presidência da Província designando a data para proceder, neste Muni

cípio, à eleição de um vereador.
-  Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter destacado dois Praças para ficarem, 

permanentemente, no Mercado.
-  Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia acerca do aterro de terrenos da 

Instituição.

16
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-  Mandam pagar ao Empreiteiro das Obras do Mercado a segunda prestação do seu contrato 
e a última ao Contratante do Pontilhão do Passo da Guabiroba, Distrito de Belém.

-  Dispensam, a pedido, o Juiz de Paz do Distrito da Barra e o do 3o Distrito desta Cidade.
-  Aceitam a substituição, pcír letras afiançadas o depósito deixado no Cofre Municipal como 

garantia das obras dos pontilhões da Freguesia das Pedras Brancas.
-  Demitem o Fiscal do Distrito de Belém e nomeiam outro cidadão em seu lugar.
-  Expressam um voto de pesar pelo 30° dia do naufrágio do Paquete Rio Apa.
-  Determinam um prazo para a demolição de um barracão existente na RuaVigário Josélgnácio.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando isenção da multa que lhe foi imposta 

por conservar madeiras empilhadas dentro da água, na saída da Rua Aurora.
-  Recebem requerimento do Diretor da Hidráulica Guaibense pedindo que a Câmara inter

fira, junto ao poder competente, para que seja dispensado e isento dos impostas de importaçi > 
dos materiais e ferramentas para a execução de obras.

-  Devolvem a um empreiteiro a quantia deixada em depósito no Cofre Municipal como 
garantia da obra de um bueiro na Rua da Margem.

Ass.: Costa — Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho — Bibiano — Cunha 
Neto -  Felicíssimo.

S E T E M B R O

26
-  Recebem juramento de um vereador eleito.
-  Recebem ofício da Presidência da Província pedindo esclarecimentos sobre os consertos da 

Ponte do Menino Deus.
-  Recebem ofício-circular da Presidência recomendando que não sejam abatidas, para o 

consumo público, as vacas em gestação.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral, servindo de Secretário de Governo, comunicando que 

enviou ao Ministério da Fazenda a Representação da Câmara sobre a isenção de impostos 
para os materiais da Hidráulica Guaibense.

-  Recebem ofício da Câmara de Cruz Alta propondo a criação de um imposto sobre cada 
escravo existente no Município.

-  Recebem ofício da Câmara de Santo Antônio pedindo o fornecimento de oitenta balas 
para a matança de cães.

-  Recebem ofício do Juiz de Belém pedindo que seja nomeada pessoa habilitada para proce
der à vacinação naquele Distrito.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene remetendo quatro lâminas vacínicas para a Fregue
sia de Belém.

-  Encaminham ofício de um cidadão à Comissão Encarregada de Examinar e Estudar os 
meios mais convenientes de escoamento das águas da Rua do Firmo e Beco do Oitavo.

-  Recebem ofício do Advogado da Câmara pedindo um depósito, em dinheiro, no Cartório, 
para atender às custas de uma vistoria que requereu durante o andamento de uma causa da 
Câmara.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo o Balancete da Receita e Despesa, 
referente ao 2o trimestre de abril a junho últimos.
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-  Mandam que o Gerente do Conservador reclame o pagamento referente à publicação dos 
alistados para o serviço do Exército do Governo Central.

-  Concedem licença para um cidadão fazer um cano subterrâneo que atravesse a Rua Volun
tários da Pátria, desde a sua casa até o rio.

-  Devolvem a um empreiteiro a quantia depositada como garantia do calçamento das ruas da 
Figueira, General Paranhos e D. Isabel.

-  Pagam a penúltima prestação referente ao contrato de construção do Trapiche Municipal e 
a última prestação das obras do conserto da Banca do Peixe.

-  Mandam chamar licitantes às obras complementares do Trapiche Municipal.
-  Aprovam proposta de um vereador pedindo uma demonstração da situação das diversas 

verbas do Orçamento Municipal vigente, o que deve ser pago com cada uma ainda no 
corrente ano e que recursos conta a Câmara para socorrer estes compromissos.

-  Declaram, de acordo com o Inspetor de Higiene, que o sepultamento de cães é realizado no 
Campo da Redenção.

Ass.: Costa -  Ventura — Figueira—Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto.

O U T U B R O
l i
-  Recebem ofício da Presidência referente à isenção dos impostos de importação das máqui

nas e ferramentas destinadas às obras da Hidráulica Guaibense.
-  Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando que o prédio n° 271 da Rua 

Riachuelo encontra-se em ruínas.
-  Encaminham à Comissão responsável as propostas recebidas para o assentamento dos 

trilhos no Trapiche Municipal.
-  Concedem licença para uma cidadã cercar seus terrenos na Estrada da Tiririca.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para colocar um quiosque junto ao 

Trapiche Municipal.
-  Autorizam o alinhamento de uma chácara ria Estrada do Mato Grosso.
-  Autorizam um cidadão a mudar uma estrada na Freguesia de Belém.
-  Nomeiam uma comissão para verificar a solidez das obras do paredão da Rua D. Sebastião.
-  Encaminham ao Vereador-Inspetor, para informar, requerimento de um cidadão solicitan

do licença para extrair pedra na Rua São Rafael.
-  Mandam restituir ao Encarregado das Obras de Aterro e Dasaterro da Rua Silveira Martins 

o valor da garantia em depósito.
-  Deliberam sobre o requerimento de um cidadão que recorre da Decisão da Câmara que 

mandou franquear ao trânsito público o caminho e porteira do Arroio do Conde.
-  Encaminham à Comissão do Orçamento, para o devido efeito, o parecer da Comissão 

encarregada de escolher um terreno, na Freguesia das Pedras Brancas, para logradouro e 
pastoreio do gado que demanda o Matadouro.

Ass.: Costa—Ventura—Figueira—Masson—Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha neto -  José Porto.

12
-  Deliberam sobre o Projeto de Relatório da Municipalidade para ser presente à Assembléia 

Provincial.
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-  Nomeiam uma comissão para examinar a sacada de um prédio situado na Rua Conde 
D ’Eu.

-  Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um cidadão e 
outros herdeiros de uma chácara na Estrada das Águas Mortas oferecendo terreno para 
abertura de uma estrada que a ligue à Estrada do Mato Grosso.

-  Recebem requerimento de um cidadão reclamando das escavações ocorridas na Estrada da 
Cavalhada.

-  Resolvem ouvir a 1a Comissão sobre as bases em que devem ser feitos os novos contratos 
para a condução das reses mortas do Matadouro da Freguesia das Pedras Brancas para esta 
Cidade e a arrematação do Passo da mesma Freguesia.

Ass.: Costa -  Ventura — Canteiro — Figueira — Masson -  Matta Coelho — Bibiano — Cunha 
Neto—José Porto -  Felicíssimo.

1 5-  Recebem Parecer da 2a Comissão sobre a pretensão da Sociedade Fiat Lux de instalar postes 
para transmissão de luz.

-  Recebem abaixo-assinado de negociantes solicitando providências no sentido de que não 
seja permitida a venda nas ruas de artigos sem o pagamento do respectivo imposto muni
cipal, previsto no Orçamento.

-  Concedem licença para um cidadão se arranchar na Várzea de Gravataí.
-  Aprovam a redação de artigos de Posturas: um, referente à matrícula de carroceiros ou 

cocheiros; outro, sobre a condução de cadáveres ao cemitério.
-  Decidem chamar todos os moradores dos terrenos de logradouros públicos para assinarem 

termo de compromisso de demolição de ranchos e taperas, quando a Municipalidade achar 
conveniente, e demarcar o tamanho das áreas de ocupação dos moradores da Várzea de 
Gravataí e da Pintada.

-  Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Relatório que será enviado à Assembléia 
Provincial.

Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Masson -  Lima -  Matta Coelho -  Bibiano -  
Cunha Neto — José Porto -  Felicíssimo.

1 7
-  Nomeiam uma comissão para avaliar os trabalhos de conclusão do Trapiche Municipal.
-  Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Relatório da Câmara.
-  Recebem parecer da 2a Comissão aprovando uma proposta para o assentamento dos trilhos 

do Trapiche Municipal.
-  Aprovam as obras realizadas na Rua Santana.
Ass.: Costa -  Ventura — Figueira — Masson — Lima -  Matta Coelho — Bibiano — Cunha Neto

-  José Porto — Felicíssimo.

18
-  Recebem Portaria da Presidência requisitando uma cópia da Ata de Eleição de Deputados 

Provinciais realizada na 2a Seção do 2o Distrito desta Capital.
-  Recebem requerimento de um cidadão referente aos tabuleiros de doces que mantém no 

Mercado.
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— Denominam Rua Imperial a antiga Estrada do Ilhéo no Passo da Areia.
— Alteram o nome da Estrada do Meio para Capitão Saldanha.
— Decidem pedir à Assembléia Provincial autorização para abrir uma rua entre a Avaí e a Três 

de Novembro.
— Mandam pagar ao Empreiteiro da Construção dos Chalés do Mercado a 3a prestação 

fixada em contrato.
— Agradecem aos cidadãos que contribuíram, com donativos, para os melhoramentos da Rua 

Santana.
— Determinam que o despejo de materiais fecais deve ser feito no mesmo local usado pela 

Empresa “Asseio Público”.
— Dispensam o Fiscal do Io Distrito dos serviços do Mercado.
— Aprovam a obra do paredão construído na Rua D. Sebastião e mandam devolver o depó

sito de garantia ao seu Empreiteiro.
— Aprovam, em primeira discussão, um Projeto de Posturas proibindo a colocação de anún

cios e cartazes em lugares não designados pela Câmara.
— Aprovam, em terceira discussão, o Projeto de Relatório da Câmara com algumas emendas.
— Recebem as chaves do Trapiche Municipal e nomeiam uma comissão para elaborar uma 

tabela e um regulamento para os serviços da citada obra.
— Mandam transcrever a relação dos cidadãos que contribuíram para os melhoramen

tos da Rua Santana.
— Declaram que a Estrada do Meio será denominada de Capitão Montanha e não Capitão 

Saldanha como tinha sido registrado em ata anterior.
Ass.: Costa—Ventura—Norberto—Masson—Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto—José Porto.

1 9— Recebem Portaria da Presidência comunicando haver deferido o requerimento, da Sociedade 
Fiat Lux para o estabelecimento de fios condutores, por meio de postes, nesta Capital.

— Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo o Balancete da Receita e Despesa da 
mesma correspondente ao trimestre de julho a setembro findo.

— Mandam pagar ao Empreiteiro do Trapiche a última prestação do seu contrato e autorizam 
a substituição do depósito de garantia por uma letra.

— Aprovam os seguros feitos na Companhia Porto-alegrense para o Trapiche Municipal e os 
chalés do Mercado.

— Aprovam, em terceira discussão, o Projeto de Posturas proibindo a colocação de cartazes e 
o encaminham à Comissão de Redação.

— Aprovam o Balanço e exame do Cofre da Câmara.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Masson -  Lima -  Matta Coelho -  Cunha Neto -  Felicíssimo.

2 7
— Recebem ofício da Presidência enviando a Carta Imperial pela qual foi nomeado o 3o Vice- 

presidente da Província o Dr. Joaquim Jacinto de Mendonça a fim de que seja efetuado o 
seu Ato de Juramento.

— Nomeiam uma Comissão de Vereadores para receber o 3o Vice-presidente da Província e 
procedem às formalidades para seu Juramento.

Ass.: Schell — Costa — Figueira — Norberto -  Masson -  Lima—Matta Coelho — Cunha Neto
— Felicíssima
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N O V E M B R O

-  Aprovam a redação do Relatório da Câmara a ser enviado à Assembléia Provincial.
-  Aprovam o Projeto de Regulamento e Tabela para o Trapiche Municipal.
-  Decidem pedir ao ex-Arrematante dos Passos da Picada e das Pedras Brancas a devolução 

dos casebres da Rua General Salustiano que estavam sob sua guarda.
-  Mandam tapar a desembocadura da Rua General Câmara, junto à praia, para que não 

sejam feitos despejos de lixo e materiais fecais.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro -  Norberto—Masson—Matta Coelho—Bibiano -  Cunha Neto.

D E Z E M B R O
15
-  Recebem portaria-circular da Presidência recomendando que seja dado conhecimento, aos 

Administradores e Encarregados de Cemitérios do Município, várias disposições sobre as 
averbações das alforrias, óbitos, transferência de domínio e mudança de domicílio de 
escravos.

-  Recebem ofício da Presidência comunicando que foi autorizado o prolongamento do cano 
da Escola Militar até o Arroio da Azenha.

-  Recebem ofício do 3o Vice-presidente da Província comunicando que assumiu a Adminis
tração da mesma.

-  Recebem ofício da Presidência convidando a Câmara para a instalação da Assembléia 
Provincial.

-  Recebem ofício da Presidência informando que a Câmara deve endereçar o pedido à 
Assembléia Provincial sobre um dos guindastes pertencentes à Província e existente no 
Cais de Rio Grande.

-  Recebem circular da Presidência referente às minas que existem no Município.
-  Recebem ofício da Presidência remetendo o Projeto de Lei que estabelece os limites do 

Município das Dores de Camaquã com o desta Cidade.
-  Recebem ofício do Chefe de Polícia remetendo à Presidência da Província um regulamento 

sobre criados e decidem aguardar Resolução da Assembléia Provincial sobre este assunto.
-  Encaminham à 2a Comissão, para informar, o requerimento de dois cidadãos, pedindo 

marinhas, por aforamento perpétuo, na Rua Voluntários da Pátria.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo remetendo a nova Lei que 

altera o processo das eleições dos membros das Assembléias Legislativas e dos vereadores.
-  Recebem requerimento da Companhia Carris de Ferro Porto-alegrense pedindo para ins

talar uma nova Estação, em terrenos de logradouro público na Rua Voluntários da Pátria, 
esquina com a Rua da Conceição.

-  Encaminham à 2a Comissão, para informar, o requerimento do Agente da Companhia 
Nacional da Navegação a Vapor propondo algumas alterações nas condições de contrato 
que firmou, em 1883, referente ao Trapiche Municipal.

-  Aceitam uma oferta para a compra de um terreno municipal situado na Rua da Imperatriz, 
esquina da Concórdia.

13

44



-  Recebem requerimento de um capitalista pedindo para estabelecer linhas de bondes em 
algumas ruas da Cidade e subúrbios.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para examinar a conclusão das obras dos chalés do 
Mercado.

-  Aprovam parecer favorável sobre o recebimento, em doação, da abertura de estrada desde 
a da Cascata até a do Mato Grosso.

-  Aprovam a adoção de um livro para a transcrição de estruturas de compra, venda ou 
doações de terrenos para a abertura de ruas.

-  Decidem submeter à aprovação da Assembléia Provincial uma licença concedida para a 
instalação de um cemitério no Arraial deTeresópolis.

Ass.: Costa—Ventura—Matta Coelho — Bibiano -  Cunha Neto -  Porto Filho -  Felicíssimo.

22
-  Recebem portaria da Presidência remetendo o memorial de um cidadão, dirigido à Assem

bléia Legislativa Provincial, referente aos Serviços de Limpeza da Cidade.
-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Presidência concedeu licen- 

ça-saúde a um Fiscal da Câmara.
-  Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que entrou no exercício do referido cargo.
-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento referente ao assentamento 

e construção dos trilhos para o Trapiche Municipal.
-  Mandam pagar os honorários do Encarregado do Serviço de Vacinação na Freguesia de 

Belém.
-  Autorizam o alinhamento de terreno na margem da Estrada que liga Belém Velho a Belém 

Novo para que possa ser cercadas.
-  Aprovam parecer, da 2a Comissão, contrário à concessão de terrenos de marinhas na Rua 

Voluntários da Pátria.
-  Aprovam as obras dos chalés do Mercado.
-  Mandam chamar concorrentes para examinar o estado do vapor e material pertencente à Câmara.
-  Marcam a data para recebimento de propostas para o fornecimento de materiais de expe

diente e a publicação de seus trabalhos.
Ass.: Schell -  Costa—Ventura — Matta Coelho -  Cunha Neto -  José Porto — Felicíssimo.
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------------------ 1888
J A N E I R O

07
-  Sessão suspensa.

09
-  Elegem o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara.
-  Nomeiam as Comissões Internas da Câmara.
-  Nomeiam os Vereadores-Inspetores dos distritos da Capital, Belém e Pedras Brancas.
-  Denominam de Visconde do Rio Branco a Praça das Carretas localizada no litoral da Rua 

Voluntários da Pátria.
-  Decidem pedir à Assembléia Provincial que a Câmara seja ouvida, com urgência, acerca do 

Projeto que estabelece os serviços de esgotos de materiais fecais e águas servidas nesta 
Capital.

-  Aprovam parecer da 2 a Comissão sobre o memorial do Agente da Companhia Nacional de 
Navegação a Vapor pedindo a manutenção do trapiche construído ao lado ocidental da 
Doca.

Ass.: Costa -  Ventura -  Masson -  Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto -  Felicíssimo.

10
-  Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a nomeação do Dr. Rodrigo de 

Azambuja Villanova para o cargo de Presidente da Província.
-  Recebem portaria-circular da Presidência recomendando que a Câmara auxilie, no que for 

possível, a Sociedade que promove a criação de um Museu Zoológico na Corte.
-  Recebem portaria da Presidência reafirmando que os laudêmios das concessões feitas pelas 

Câmaras continuam pertencendo ao Estado como senhor direto dos terrenos aforáveis.
-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando, de ordem da Presidência da 

Província, que foi concedido para logradouro público um terreno de marinha situado no 
litoral da Rua Voluntários da Pátria.

-  Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de cidadãos que 
oferecem seus terrenos para abertura de seis ruas.

-  Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão 
pedindo a retificação do alinhamento da Rua Fernando Machado esquina com a Bento 
Martins.

-  Resolvem intimar o Contratador dos Serviços de Passagens e Condução de Carne do 
Matadouro das Pedras Brancas para consertar materiais, pertencentes à Municipalidade, 
que estão sob sua responsabilidade.

46



-  Mandam chamar, novamente, empresas concorrentes a processo licitatório para impressão e 
publicação dos trabalhos da Câmara.

Ass.: Costa — Canteiro — Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — Cunha -  Neto -  
José Porto -  Felicíssimo.

11
-  Recebem ofício do Presidente da Companhia de Carris de Ferro Porto-alegrense comuni

cando que só depois dos estudos que mandou realizar poderá atender a requisições feita 
pela Câmara.

-  Recebem oficio do Tenente-coronel da Chefe da Comissão de Obras Militares da Província 
solicitando o alinhamento para o edifício que irá construir na Rua Sá Brito, esquina com a 
Vieira de Castro, destinado ao picadeiro e oficinas da Escola Militar.

-  Recebem ofício da Comissão Encarregada de examinar as embarcações sob a responsabili
dade do ex-Contratante do Serviço de Passagem e Condução de Carne do Matadouro das 
Pedras Brancas, expondo as condições de navegabilidade de cada uma delas.

-  Isentam o empreiteiro dos chalés do pátio do Mercado da multa por exceder o prazo de 
conclusão das obras.

-  Mandam pagar as obras de assentamento dos trilhos e construção de troles no Trapiche Municipal.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando isenção do imposto sobre cortiços.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando isenção da multa que lhe foi imposta 

por vender leite com água.
-  Autorizam a colocação de fechos em todas as portas dos quartos do Mercado que dão 

entrada para o pátio interno do referido prédio.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Figueira -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — Cunha 

Neto — José Porto — Felicíssimo.

12
-  Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre o projeto apresentado na 

Assembléia para uma nova emissão de Apólices.
-  Resolvem conceder licença para um cidadão colocar um quiosque junto ao Trapiche Municipal.
-  Recebem abaixo-assinado dos ocupantes da Banca do Peixe reclamando contra a falta de 

um toldo, fixo ou móvel, que evite os raios solares sobre os peixes que estão à venda.
-  Decidem que os toldos destinados aos chalés do Mercado sejam padronizados.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro — Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha 

N eto-José Porto — Felicíssimo.

13
-  Mandam cumprir a disposição das Posturas com referência à casa n° 07 da Rua do Menino 

Deus, que ameaça desabar.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para instalar colunas de ferro, com anún

cios, nas ruas desta Cidade.
-  Pedem que o Gerente da Campanha Fluvial observe, em um prazo determinado, as condi

ções estipuladas no contrato que assinou com a Câmara.
Ass.: Costa — Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto -  

Felicíssimo.
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-  Aceitam uma proposta do Jornal do Comércio para a publicação dos trabalhos da Câmara.
-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para elaborar o Regimento Interno do Mercado.
-  Nomeiam a Comissão de Visita das Prisões e Estabelecimentos Públicos de Caridade.
Ass.: Costa -  Canteiro -  Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho.

2 7
-  Recebem ofícios do Ministério do Império e da Presidência da Província comunicando ter 

sido nomeado Presidente da Província o Dr. Rodrigo de Azambuja Vilanova e que o 
mesmo pretende prestar juramento do referido cargo nesta data.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para recepcionar o Presidente da Província.
Ass.: Costa -  Canteiro — Figueira — Masson — Lima — Norberto — Matta Coelho -  Cunha

Neto — Felicíssimo.

31
-  Recebem ofício da Presidência da Província comunicando que foram aprovados os atos 

que aposentaram o Procurador e um Fiscal da Câmara.
-  Recebem circular da Presidência sobre os animais remetidos para o Jardim Zoológico da 

Corte.
-  Recebem ofício do Gerente da Companhia Fluvial referente ao contrato de construção de 

um trapiche.
-  Recebem oficio do Delegado do Capitão do Porto, participando haver assumido o referido cargo.
-  Recebem ofício do Fiscal-Geral encaminhando o que lhe foi dirigido pelo ex-Arrematante 

do Passo da Freguesia das Pedras Brancas relativo aos consertos a que está obrigado em 
virtude do seu contrato.

-  Recebem ofício do Comandante do 13° Batalhão de Infantaria sobre o escoamento das 
águas da calha da Rua Três de Novembro.

-  Recebem ofício do Inspetor interino da Higiene Pública da Província comunicando que 
assumirá o referido cargo.

-  Recebem ofício do Superintendente da Estrada de Ferro de São Leopoldo pedindo a 
designação de local para a colocação de cartazes de anúncios.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, as marinhas 
fronteiras a sua chácara no Cristal.

-  Mandam expedir para um cidadão da cidade de Pelotas o título de parte do terreno foreiro, 
onde está edificada a casa n° 26 da Rua Sete de Setembro.

-  Aprovam Parecer da Comissão nomeada para proceder à demarcação das ruas da Freguesia 
das Pedras Brancas.

-  Mandam chamar, novamente, concorrentes à arrematação do serviço de transporte do 
gado morto das Pedras Brancas para esta Cidade.

-  Colocam em arrematação o Trapiche Municipal.
-  Resolvem chamar empresas concorrentes a processo licitatório para os Serviços de Limpeza, 

pública e particular, logo que a Presidência da Província designar o local para o depósito do lixo.
-  Decidem solicitar ao proprietário o terreno necessário para o prolongamento da Rua da 

Concórdia.

14
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— Aceitam uma proposta para o fornecimento de livros e material de expediente à Câmara.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Lima -  Matta Coelho

-  Bibiano -  José Porto -  Felicíssimo.

F E V E R E I R O

15
— Recebem portaria da Presidência comunicando que a Assembléia Provincial concedeu 

privilégio à Companhia Telefônica Rio-grandense para ligar São Leopoldo e Novo Ham
burgo com a Capital.

— Recebem portaria da Presidência remetendo ofício do Inspetor de Higiene indicando 
diversos lugares para depósito de lixo.

— Cancelam a arrematação do Trapiche Municipal em virtude do edital estar incompleto.
— Encaminham à 1a Comissão, para parecer, a única proposta recebida para a condução da carne.
— Mandam fazer a avaliação dos casebres que a Câmara possui, na Ponta das Pedras, para que 

os mesmos sejam vendidos.
— Aprovam requerimento de um vereador solicitando esclarecimentos sobre os melhoramen

tos realizados na Rua Santana.
— Reavaliam os impostos cobrados de alguns estabelecimentos comerciais a pedido dos res

pectivos proprietários.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro — Figueira -  Masson -  Lima -  Matta Coelho -  Bibiano -  

Cunha Netto -  Felicíssimo.

20
— Recebem portaria-circular da Presidência remetendo um exemplar impresso da Lei do 

Orçamento Municipal para o corrente ano.
— Recebem Portaria da Presidência remetendo a relação dos foreiros de terrenos de marinha 

nesta Capital.
— Recebem portaria da Presidência com a relação dos nomes dos cidadãos nomeados para os 

cargos de suplentes dos Juizes substitutos de Direito da Ia e 2a Varas desta Capital.
— Recebem ofício do Advogado da Câmara informando que a Companhia Fluvial deve 

gozar de isenção de todas as taxas a que estão sujeitos os trapiches construídos no litoral.
— Recebem ofício de um cidadão recusando-se atender ao pedido da Câmara de franquear ao 

trânsito público parte da Rua da Concórdia que está para ser aberta em terrenos de sua 
propriedade.

— Aceitam uma proposta para o arrendamento do Trapiche Municipal.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro — Figueira -  Norberto — Masson -  Lima -  Matta Coelho

— Cunha Neto—José Porto — Felicíssimo.

M A R Ç O

17
— Discutem Representação da Municipalidade de São Borja solicitando apoio à idéia de a 

Nação ser consultada sobre a sucessão do trono, no caso de falecimento do Imperador.
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Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Cunha Neto -  
José Porto.

20
-  Recebem portaria-circular da Presidência cientificando que os prêmios dos terrenos aforados 

pertencem ao Estado.
-  Recebem portaria da Presidência solicitando documentos para a exposição comemorativa 

do aniversário da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro.
-  Aceitam o pedido de renúncia de um vereador.
-  Recebem parecer do Advogado da Câmara sobre a Representação dò Arrematante do 

Trapiche Municipal e resolvem consultar a Presidência da Província a respeito.
-  Mandam pagar a última prestação das obras do Pontilhão do Passo da Guabiroba.
-  Pagam quantia despendida pela Companhia Terrestre Porto-alegrense com os serviços de 

extinção de incêndios.
-  Ordenam o fechamento, à noite, das portas dos quartos que saem no interior do Mercado.
-  Recebem a informação que foi julgada improcedente, pela Relação de São Paulo, a causa 

sustentada por esta Municipalidade contra os herdeiros de João de Souza Machado sobre 
a Várzea da Capital.

-  Autorizam a transferência da propriedade de parte de um terreno aforado na Rua Sete de 
Setembro junto à casa n° 26.

-  Autorizam a transferência do proprietário do quiosque localizado na Praça Senador Florêncio.
Ass.: Costa -  Ventura -  Figueira -  Masson — Lima—Matta Coelho -  Bibiano — Cunha Neto.

A B R I L

09
-Recebem ofício da Presidência com a ordem das suplências para Juiz substituto de Direito 

da'1a Vara desta Capital.
-  Recebem circular da Presidência sobre a Instrução Primária na Província obrigatória por 

força da Lei.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene sobre os talhos de carne do Mercado.
-  Encaminham à 2a Comissão o requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para 

edificar na Rua da Margem.
-  Mandam pagar despesas devidas ao Jornal do Comércio e ao Conservador.
-  Recebem ofício da Presidência participando não aceitar a renúncia de um vereador da 

Câmara, por não estar previsto na Lei de 1 °l 10/1828.
-  Recebem requerimento da Comissão Encarregada da Demarcação das Ruas da Freguesia 

das Pedras Brancas solicitando o cercamento de um lado da Rua São José e a desapropriação 
de uma casa velha no meio da Rua do Matadouro.

-  Solicitam o orçamento para consertar as estradas de São José e Sertório.
-  Mandam orçar obras de estaqueamento junto ao muro do Gasómetro e aterros na Ponte da 

Guabiroba.
-  Solicitam orçamento para mandar calçar as quadras da Rua João Manoel até o Arsenal de Guerra 

na Rua Sete de Setembro e da Rua Bento Martins, entre as ruas Duque de Caxias e D. Isabel.
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-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para negociar com os proprietários dos terrenos 
por onde deve passar a Rua da Concórdia.

-  Concedem licença para a transferência do domínio útil de um terreno aforado na Rua Sete 
de Setembro.

Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano -  
Cunha Neto.

MAI O

02
-Recebem ofício da Presidência referente à concessão feita pela Municipalidade à Compa

nhia Nacional de Navegação a Vapor.
-  Discutem a concessão feita pela Municipalidade à Companhia Nacional de Navegação a 

Vapor e resolvem mandar lavrar o contrato com o Arrematante do Trapiche Municipal.
-  Escolhem uma proposta para fazer a caiação do Mercado.
-  Isentam um cidadão do imposto que lhe foi cobrado como cambista.
Ass.: Costa—Canteiro—Figueira—Norberto -  Masson -  Matta Coelho—Bibiano -  Cunha Neto.

03
-  Recebem ofício da Câmara Municipal de São Sebastião do Caí informando estar ciente da 

posse do atual Presidente da Província.
-  Recebem ofício do Engenheiro Municipal enviando o orçamento dos melhoramentos 

necessários na Estrada do Mato Grosso, da Azenha ao Partenon.
-  Recebem ofício do Gerente da Companhia de Carris de Ferro Porto-alegrense solicitando 

a altura em que devem ficar os trilhos na Rua da Azenha e tratando dos aterros da Estrada 
do Mato Grosso.

-  Recebem oferta feita por um cidadão e sua esposa de uma rua aberta ao uso público, da 
Rua Voluntários da Pátria até a do Conde de Porto Alegre.

-  Aprovam o parecer da Ia Comissão sobre a proposta para o Serviço do Passo da Cidade e da 
condução da carne do Matadouro das Pedras Brancas e mandam lavrar o respectivo contra
to.

-  Recebem um abaixo-assinado pedindo para ser colocado na sala de honra o retrato do ex- 
vereador Capitão Domingos de Souza Brito.

-  Concedem licença para um cidadão estabelecer um matadouro particular na Chácara das 
Pedreiras no Caminho do Meio.

-  Reconsideram os despachos dados para vários cidadãos com referência à classificação de 
suas casas de negócios.

-  Mandam tapar um valo existente na Rua Lopo Gonçalves.
-  Mandam dar uma gratificação a um cidadão que exerceu as funções de Administrador do 

Trapiche Municipal.
-  Decidem ouvir o parecer da 3a Comissão sobre um pedido de transferência do domínio 

útil de um terreno aforado na Rua Voluntários da Pátria.
-  Mandam providenciar o orçamento para ser calçada a Rua da Independência, da Concei

ção até a Rua Aurora.
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-  Autorizam despesas com a desapropriação de uma casa velha na Freguesia das Pedras 
Brancas e o cercamento, com arame, de uma das faces da Rua do Matadouro no mesmo 
Distrito.

-  Indeferem um  abaixo-assinado dos comandantes de vapores que navegam para São Sebas
tião do Caí e São João do Montenegro pedindo para colocarem uma prancha de madeira na 
escada do lado oriental da Doca segundo o Código de Posturas.

-  Isentam um cidadão do pagamento dos impostos provenientes de sua olaria no Distrito de Belém.
Ass: Costa — Ventura — Figueira -  Norberto -  Masson — Bibiano — Cunha Neto.

08
-  Recebem circular da Presidência referente a aforamentos das extintas aldeias de índios.
-  Recebem portaria da Presidência tratando de recurso interposto por um cidadão com 

referência a sua casa comercial.
-  Mandam pagar a última prestação dos honorários do Advogado da Câmara na Questão da Várzea.
-  Recebem oficio da Câmara da Vila de Gravataí solicitando cópias dos termos que assinaram 

os cidadãos que ocupam terrenos de logradouro público.
-  Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto sobre depósitos de madeiras e outros 

objetos nos terrenos de logradouro público do litoral da Cidade.
-  Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo uma relação com todas as indicações dos 

criados matriculados.
-  Recebem ofício da Câmara Municipal de Rio Grande convidando para acompanhá-la na 

representação que faz ao Governo Imperial referente à abertura da Barra, à extinção do 
contrabando e ao prolongamento da Estrada de Ferro de Bagé a Uruguaiana.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara declarando que os marchantes se recusam a 
pagar o imposto de matadouros.

-  Recebem requerimento de duas cidadãs reclamando contra as escavações feitas na Rua de Santana.
-  Recebem Parecer da Comissão de Vereadores informando sobre diferentes questões relaci

onadas com a viticultura neste Município.
-  Aprovam o requerimento de um vereador solicitando a organização de um plano para a 

distribuição dos sessenta e dois lampiões a gás carbonado com que a Assembléia Provincial 
aumentou a iluminação pública desta Cidade.

Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Lima -  Matta Coelho — Bibiano — Cunha Neto.

14
-  Aprovam uma moção de júbilo pelo fim da escravidão no Império.
-  Mandam entoar um Te Deum em ação de graças e, iluminar por três dias a frente do Paço 

Municipal e as casas da Capital.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Lima — Matta Coelho — Bibiano -  Cunha Neto.

J U N H O
01
-  Propõem a troca dos nomes das ruas do Menino Deus para Rua 13 de Maio e a da Margem 

para Rua Senador João Alfredo, em homenagem à Abolição da Escravatura.

52



-  Mandam devolver ao Empreiteiro da Ponte do Salso, no Distrito de Belém, o depósito que 
deixou no Cofre da Câmara como garantia da obra.

-  Recebem ofício do Fiscal-Geral consultando se é lícito aos fiscais darem ordem de prisão aos 
devedores de impostos ambulantes e resistentes à lei.

-  Mandam transferir a posse de terreno de marinha na Rua Voluntários da Pátria
-  Recebem ofício de um cidadão solicitando parecer sobre a proposta que dirigiu ao Governo 

Imperial de construir um porto na Enseada das Torres com ligação de uma via férrea à Capital.
-  Mandam chamar empresas concorrentes a processo licitatório para as obras de calçamento 

da Rua Sete de Setembro. Aurora.
-  Mandam fazer pequenos consertos nas estradas da Tiririca e do Passo do Alferes.
-  Mandam fazer uma calha em frente à Estação da Estrada de Ferro na Rua Voluntários da Pátria.
-  Nomeiam um cidadão para Fiscal responsável pela regularização do Serviço de Criadagem.
-  Aceitam proposta para a construção de um forno de incineração do lixo e a enviam à 

Presidência da Província pedindo a sua realização.
Ass.: Costa -  Ventura—Canteiro—Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Cunha Neto.

— Recebem portaria da Presidência da Província aprovando a nomeação provisória de um 
Fiscal especial para regularizar o Serviço de Criadagem.

-  Mandam pagar as custas devidas ao Escrivão do Juiz de Paz do 2o Distrito das Pedras Brancas.
— Aceitam proposta para a abertura da Rua Pinto Bandeira até a São Rafael.
-  Decidem consultar a Presidência da Província sobre o direito de continuar cobrando a taxa 

de matadouros.
Ass.: Costa — Ventura — Canteiro -  Figueira -  Norberto -  Masson — Cunha Neto -  Lima.

quantia proveniente do trânsito de bagagens de imigrantes.
-  Recebem requerimento de um cidadão sobre o pagamento de taxas de matadouros.
-  Mandam entregar ao Empreiteiro da Ponte do Passo do Salso o depósito que deixou como 

caução da referida obra.
-  Concedem licença para dois cidadãos colocarem anúncios nas paredes exteriores dos portões 

do Mercado.
-  Autorizam desapropriações na Rua da Concórdia.
-  Recebem as propostas para obras de calçamento e encaminham à Comissão responsável 

para dar parecer.
-  Determinam que o Secretário da Câmara envie resumo dos trabalhos no dia das sessões 

para publicação em jornal contratado pela Municipalidade.
-  Aprovam  a nomeação do Ajudante do Engenheiro.
Ass.: Costa—Ventura—Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson—Matta Coelho -  Bibiano — 

Cunha Neto.

09
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-  Recebem portaria da Presidência comunicando que a Representação que a Câmara dirigiu 
ao Governo Imperial solicitando a abertura da Barra do Rio Grande e repressão ao contra
bando foi remetida aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura.

-  Recebem portaria da Presidência recomendando que a Câmara remeta animais raros ao 
Jardim Zoológico da Corte.

-  Recebem portaria da Presidência comunicando a convocação da Assembléia Legislativa 
Provincial e a eleição de seus membros.

-  Recebem circular da Presidência convidando os industrialistas do Município para partici
parem da Exposição Universal de Paris em 1889.

-  Recebem portaria da Presidência tratando do imposto de encampação dos matadouros.
-  Encaminham à 2a Comissão, para parecer, um requerimento solicitando a transferência do 

domínio útil de um terreno de marinha situado na Rua Voluntários da Pátria.
-  Recebem ofício da Câmara da Corte convidando para promover uma subscrição popular 

no Município, com o objetivo de ofertar um presente aos médicos que trataram a saúde do 
Imperador em Milão.

-  Recebem ofício do Arrematante do Trapiche Municipal dizendo que a agência da Compa
nhia Nacional de Navegação a Vapor não quer se conformar com a cláusula do contrato 
que fez dele o Arrematante da citada obra.

-  Recebem da I a Comissão, para parecer, o requerimento do Agente da Companhia Nacio
nal participando que vai protestar, por meios legais, contra a ordem que lhe foi dada de 
executar o adicional n° 13 da Lei n° 1.697, de 20/01/1888.

-  Enviam à Contadoria, para informar, o requerimento de um cidadão pedindo para trans
ferir para outro um terreno de marinha situado na Rua Sete de Setembro.

-  Aprovam requerimento de um vereador propondoque a Câmara entre em contato com a 
Inspetoria de Higiene para definir o local do depósito do lixo.

Ass.: Costa -  Ventura — Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson -  Cunha Neto -  Bibiano

08
-  Recebem ofício da Presidência da Província encaminhando a Carta Imperial da nomeação 

do Io Vice-presidente da Província, o Barão de Santa Tecla, e pedindo sua possè.
-  Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia comunicando que o Tesoureiro 

daquele estabelecimento está habilitado para receber os juros das Apólices do Hospício São 
Pedro.

-  Recebem ofício do Gerente da Companhia Carris dè Ferro Porto-alegrense tratando do 
estabelecimento de uma linha de bondes que partindo da Rua dos Andradas siga pelos 
Moinhos e Arrabalde de São Manoel.

-  Recebem ofício do Procurador dá Câmara sobre terrenos nas Pedras Brancas e solicitam ao 
Engenheiro orçamento para cercá-los.

-  Concedem licença para um cidadão vender a outro o domínio útil de parte de um terreno 
de marinha situado na Rua Sete de Setembro.

-  Recebem requerimento do Empreiteiro da Ponte do Distrito das Pedras Brancas pedindo 
para retirar a letra cambial que deixou no Cofre Municipal como garantia.

-  Concedem licença para um cidadão mandar colocar dois anúncios sobre as lajes do passeio 
da Praça Senador Florêncio junto ao chafariz.
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-  Concedem novo prazo para uma cidadã murar e lajear seu terreno localizado na Rua 
Voluntários da Pátria.

Ass.: Costa—Figueira -  Norberto -  Masson -  Lima- Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto.

09 — Recebem o juramento e dão posse ao Io Vice-presidente da Província.
Ass.: Costa—Figueira—Norberto — Masson -  Lima- Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto.

13
—Comunicam o falecimento do Bispo da Diocese Dom Sebastião Dias Laranjeira, suspen

dem os trabalhos da Sessão e mandam fechar as Repartições Municipais por três dias.
Ass.: Costa — Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho -  Bibiano — Cunha Neto.

24
—Recebem portaria-circular da Presidência designando a data para a eleição de um membro 

da Assembléia Provincial.
-  Recebem portaria da Presidência remetendo exemplares do Regulamento Geral da Expo

sição Universal de 1889 e do sistema de classificação dos objetos que podem figurar na 
mesma Exposição.

-  Recebem ofício do Vigário Capitular da Diocese comunicando sua eleição para o referido cargo.
-  Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento do Emprei

teiro do paredão na praia do Riacho solicitando seu pagamento.
-  Enviam ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão ofere

cendo terrenos, de sua propriedade, para abertura da Rua Lopo Gonçalves.
-  Mandam o Contador da Câmara entregar-os títulos dos terrenos de marinha comprados 

por dois cidadãos.
-  Recebem requerimento de Hallawell & Companhia, solicitando permissão para colocar 

anúncios na entrada do portão do Mercado.
-  Remetem a uma Comissão de Vereadores o requerimento de uma cidadã, oferecendo 

permuta de terrenos na Freguesia das Pedras Brancas por terrenos municipais no Potreiro 
da Várzea.

-  Encaminham à 1a Comissão, para parecer, o requerimento da Comunidade Católica da Igreja 
de São José solicitando autorização para construir seu cemitério junto ao da Santa Casa.

-  Concedem licença para construção um cano subterrâneo até o rio para dar vazão ao esgoto 
de uma fábrica de cerveja.

-  Autorizam transferência de propriedade sobre um terreno de marinha situado na Rua Sete 
de Setembro.

-  Recebem requerimento de Irineu Silva &  Companhia recorrendo contra a lotação de sua 
farmácia como drogaria.

-  Mandam restituir a João Gomes & Companhia a quantia que excedeu ao pagamento do 
imposto da sua casa comercial na Rua Silva Tavares.

-  Devolvem, ao Empreiteiro das obras da ponte e Pontilhão das Pedras Brancas, o documen
to que deixou no Cofre Municipal como garantia.

-  Enviam um telegrama de congratulações ao Governo pelo regresso do Imperador e da 
Imperatriz.

Ass.: Costa — Canteiro -  Figueira -  Masson -  Norberto — Lima -  Bibiano -  Cunha Neto.
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25
-Recebem ofício do Procurador da Câmara participando que o Arrendatário do Trapiche 

Municipal não pagou o aluguel.
— Recebem ofício do Arrendatário do Trapiche Municipal expondo os motivos pelos quais 

tem deixado de pagar o aluguel do referido Trapiche.
— Aprovam parecer da Ia Comissão sobre o direito que tem o Arrematante do Trapiche 

Municipal à cobrança das respectivas taxas.
— Sustam a ordem de despejo para um cidadão deixar o quarto que ocupa no Mercado.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Lima -  Matta Coelho — Bibiano -

Cunha Neto.

S E T E M B R O

06
—Aprovam o requerimento de um vereador solicitando a retirada dos cadeados de todos os 

quartos do Mercado e a nomeação de um Guarda para a fiscalização do prédio durante o 
noite.

— Recebem ofício da Inspetoria de Higiene sobre o local para o depósito do lixo da Cidade.
— Recebem da Presidência, para ser informado, abaixo-assinado dos marchantes contra o 

pagamento da taxa de matadouros.
— Indeferem abaixo-assinado dos marchantes em que solicitam seja sustada a Ação Judicial 

iniciada contra os mesmos até que a Assembléia Provincial se manifeste a respeito.
— Recebem ofício da Inspetoria de Higiene contra as propostas apresentadas referentes ao 

depósito do lixo da Cidade.
— Recebem ofício de um vereador informando que, por questão de saúde, não pode se 

encarregar do recenseamento da população do Município.
— Recebem ofício do Provisor do Bispado convidando para os funerais do Bispo da Diocese 

na Catedral.
Ass.: Costa -  Ventura -  Figueira -  Vasques -  Masson -  Castro -  Mello.

12
-Recebem ofício do Contador da Câmara lembrando a conveniência de reivindicar, do 

Governo Geral, para o Município o imposto de dois e meio por cento a que estão sujeitas 
as transferências de terrenos aforados.

— Recebem ofício do Contador da Câmara reclamando contra a prática estabelecida de serem 
expedidos, pela Contadoria, os títulos de terrenos aforados.

— Recebem ofício do Fiscal do Mercado sobre a relutância dos ocupantes dos chalés do 
Mercado de abandonarem seus tabuleiros à noite, após a revogação da ordem para o 
fechamento dos quartos que dão comunicação com o interior do mesmo prédio.

— Recebem abaixo-assinado dos moradores das ruas Avaí e Io Março, reclamando da incon
veniente direção que tomam as águas das ruas Três de Novembro, Duque de Caxias e 
Bento Gonçalves.

— Mandam chamar concorrentes para a arrematação de terrenos de marinhas na Rua Volun
tários da Pátria.
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-  Nomeiam um Escrivão para o Juízo de Paz do 2o Distrito da Capital.
-  Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
-  Autorizam a expedição do título de compra dé um terrenò aforado corri'frente pára á Rua 

das Flores.
-  Recebem requerimento de uma cidadã oferecendo, para uso público'; duas riias abertas por 

ela em siia chácara no Moinhos de Vento.
-  Recebem requerimento de uma cidadã tratando da desapropriação ;dò seü‘ terreno na 

Freguesia das Pedras Brancas.
-  Nomeiam um cidadão para o cargo de Inspetor de Criados;
-  Ordenam que o Procurador da Câmara aplique multas ao Arrematante dó Trãpichè Muni

cipal por não haver pagado dois meses de aluguel.
-  Autorizam despesas com os consertos dos aterros da Cachoèirà e da Rúá'dá Flòrèsta, entre 

as ruas da Princesa e D. Afonso.
-  Mandam restituir, a dois armadores, os impostos cobrados a rtíàis dè süàs oficinas: "
Ass.: Costa — Canteiro — Figueira—Norberto — Masson -  Lima -  IVÍattá Coelho — Bibiáno -

Cunha Neto.

O U T U B R O

22
—Recebem informações de terem sido iniciados os trabalhos.de recenseamento do 

Município.
-  Recebem portaria da Presidência comunicando a transferência da abertura da Exposição 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.
-  Recebem portaria da Presidência divulgando a Exposição do Centro da Indústria e Co

mércio de Açúcar da Corte.
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do.Governo çomuniçandp. que a iPresidên- 

cia da Província indeferiu o recurso de Souza & Rangel e outros marchantes.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara sobre as multas dirias impostas ao Arrematante 

do Trapiche Municipal pelo atraso dos aluguéis.
-  Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados no IoDistritò da.Freguesia das 

Pedras Brancas.
-  Aprovam proposta de um vereador solicitando que a Câmara se dirija ao poder competente 

com o intuito de transformar o Campo da Redenção em Patrimônio Municipal.
-  Aumentam a verba destinada ao cercamento de uma das faces da Rua São José na Freguesia 

das Pedras Brancas.
-  Pedem à Presidência da Província que, pela verba “socorros públicos”, possam auxiliar os 

moradores pobres do Io e 2o Distritos da Freguesia das Pedras Brancãs<qué sofrèranrcom 
a enchente dos arroios Capivara e Ribeiro.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para, junto com â Prèsidênciâ da-Pròvíncia, 
analisar formas de o lixo da Cidade ser removido para lòcaPmàis afastado dtí^cêntro 
urbano.

Ass.: Costa — Ventura — Canteiro — Masson -  Lima — BibiáHò -  Cunhá Nétó:
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—Recebem ofício do Chefe interino de Polícia comunicando que assumiu o referido cargo.
-  Recebem ofício do pintor brasileiro Décio Villares sobre o quadro de sua composição “A 

Epopéia Africaiia no Brasil”.
-  Encaminham à 2a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão solicitando 

licença para transferir marinhas de sua propriedade na Rua Voluntários da Pátria.
-  Indeferem requerimento de um cidadão que representa contra o fato de ter sido lançado 

como proprietário de uma fábrica de foguetes.
-  Cancelam lançamentos de impostos, feitos erroneamente, sobre uma oficina de foguete e 

um restaurante inexistente.
-  Indeferem requerimento de um cidadão contra o fato de ter lançado um telheiro, que 

possui nos fundos de sua chácara, como fábrica de chapéus.
-  Mandam intimar o Empreiteiro do Trapiche Municipal a fazer as obras de conservação, 

trabalho obrigatório por contrato.
-  Recebem requerimento de uma cidadã oferecendo permuta de terrenos de sua proprieda

de na Freguesia das Pedras Brancas por um terreno municipal situado na Rua General 
Salustiano.

-  Aprovam parecer da 1a Comissão sobre a concessão para a Comunidade Católica da Capela 
de São José estabelecer um cemitério na Rua da Azenha.

-  Mandam fazer o orçamento das despesas "com os melhoramentos na Rua São José, na 
Freguesia das Pedras Brancas. ■}■

-  Autorizam pagamento extra dos reparos feitos na Rua da Floresta.
-  Recebem informações de que a Presidência da Província não tem condições financeiras de 

auxiliar a Câmara com a remoção do lixo depositado na Praia do Riacho.
Ass.: Costa -  Ventura -  Canteiro — Figueira -  Norberto — Masson -  Lima -  Bibiano -  

Cunha Neto.

25
-Recebem portaria da Presidência solicitando o envio da relação nominal dos Juizes de Paz 

e suplentes na Paróquia de Belém.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para alojar-se no logradouro 

público da Várzea de Gravataí.
-  Concedem licença para um cidadão remover o seu quiosque da Praça Conde d’Eu para a 

Praça Senador Florêncio, junto ao chafariz.
-  Rejeitam uma proposta para o levantamento da planta cadastral desta Cidade, por falta de 

verba.
-  Encaminham à 2a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão pedindo alinha

mento para edificar e colocando à venda, para a Câmara, um terreno que possui na Rua da 
Margem.

-  Recebem informações do Engenheiro da Câmara sobre o requerimento de uma cidadã 
oferecendo duas ruas em terrenos de sua propriedade na Rua da Independência denomi
nadas Santo Antônio e Francisco Felix.

-  Autorizam a transferência de proprietários de marinhas localizadas na Rua Voluntá
rios da Pátria.

Ass.: Costa—Ventura -  Canteiro — Norberto -  Lima -  Bibiano -  Cunha Neto.

23
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-  Concedem licença para a transferência de um terreno aforado na Rua Voluntários da 
Pátria.

-  Aprovam parecer da 2a Comissão sobre a permuta de um terreno na Freguesia dás Pedras 
Brancas por outro, de propriedade do Município situado na Rua General Salustiano.

-  Elevam a mensalidade do policiamento do Mercado.
-  Mandam vender cadeados e outras ferragens que estão no Depósito Municipal, aplicando 

o produto da venda na construção de uma latrina na Praça Rio Branco.
Ass.: Costa—Ventura — Canteiro — Figueira -  Norberto -  Masson — Matta Coelho — Cunha 

Neto—José Porto.

N O V E M B R O

09
-  Participam o falecimento do Secretário da Câmara e decretam luto por três dias.
Ass.: Costa — Schell — Ventura — Matta Coelho -  Bibiano — Cunha Neto -  José Porto.

27
-Recebem ofício da Presidência da Província, comunicando ter aberto crédito para a cons

trução de um forno de incineração de lixo e destinando uma quantia para a desinfectação 
do lixo depositado após a Ponte de Pedra do Riachinho.

-  Recebem ofício da Presidência declarando ter mandado entregar quantia para a compra de 
sementes a serem distribuídas entre os moradores pobres do 1 °  e 3o Distritos das Pedras Brancas.

-  Recebem circular da Presidência pedindo informações sobre a situação da agricultura no 
Município, a fim de serem transmitidas ao Ministério da Agricultura.

-  Recebem ofício da Presidência convidando a Municipalidade para assistir ao Ato de Insta
lação da Assembléia Provincial.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara expondo que os marchantes que abatiam gado 
no Matadouro das Pedras Brancas hoje o fazem no Município de Gravataí, e que o Encar
regado do Vapor e Chata transferiu para aquele local as suas atividades.

-  Recebem ofício da Repartição das Obras Públicas remetendo a minuta do contrato que fez 
para a construção de um forno destinado à incineração do lixo desta Capital.

-  Decidem intimar um cidadão a retirar a cancela e demolir o valo e tapumes que mandou 
fazer na Estrada da Picada e assinar o termo quanto à cancela da Estrada da Pintada.

-  Nomeiam o novo Secretário da Câmara.
-  Recebem requerimento de dois cidadãos reclamando contra um bueiro aberto na Rua 

Lima e Silva e nomeiam uma Comissão para vistoriar o local.
-  Recebem requerimento dos marchantes pedindo que seja sustentada a ação executada 

contra eles visto que, em face dos documentos que juntaram, julgam-se desobrigados a 
pagar a taxa cobrada pela Câmara.

-  Resolvem pedir à Assembléia Provincial a decretação de verba, no Orçamento Municipal, 
para efetuar consertos na Rua São José na Freguesia das Pedras Brancas.

-  Remetem à 2a Comissão, para dar parecer, o requerimento de Barbosa & Silva propondo 
transferir para o Município o domínio útil de terreno na Rua Voluntários da Pátria.

2 7

59



-  Mandam pagar as despesas provenientes da construção de uma cerca de arame na Rua do 
Matadouro na Freguesia das Pedras Brancas.

Ass.: Costa — Schell -  Ventura — Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto — José Porto.

28
-  Aprovam, em primeira e segunda discussões, o Projeto do Relatório da Câmara que será 

enviado à Assembléia Provincial.
-  Decidem solicitar à Assembléia Provincial que reconsidere a decisão que tomou de tornar 

sem efeito a ordem da Câmara sobre a reabertura de uma porteira junto ao Arroio do 
Conde.

-  Solicitam à Assembléia Provincial verba para melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria 
até os Navegantes.

Ass.: Costa -  Schell -  Ventura -  Matta Coelho -  Bibiano -  Cunha Neto -  José Porto.

30
—Aprovam, em terceira discussão, o Relatório da Câmara.

-  Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
-  Indeferem requerimento de um Empreiteiro pedindo para ser indenizado pelo acréscimo 

de obra que fez no paredão do Riacho.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando ser relevado da multa que lhe foi 

imposta por ter posto à venda carne estragada.
-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para equacionar as divergências surgidas entre o 

Arrematante do Trapiche Municipal e o Gerente da Companhia Nacional.
Ass.: Costa -  Schell -  Ventura -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Lima -  Matta Coelho -  

Bibiano -  José Porto.
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—  1889
J A N E I R O

28
— Elegem o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara.
— Nomeiam os membros das comissões internas da Câmara.
— Nomeiam os Vereadores-Inspetores de Distritos.
— Recebem ofício do Presidente da Província solicitando a rápida execução da Lei Municipal 

que estabelece um imposto adicional sobre o valor locativo dos prédios urbanos para ser 
aplicado no serviço de remoção do lixo.

— Concedem licença para a transferência do domínio útil de um terreno beira-rio na Rua 
Voluntários da Pátria.

Ass.: Matta Coelho — Costa -  Ventura -  Canteiro — Masson -  Bibiano -  José Porto.

30
— Recebem portaria da Presidência autorizando a emissão de Apólices para atender diversos 

melhoramentos materiais e empregando parte da verba na construção de um cais com doca 
na Praça das Carretas.

— Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que o Presidente da Província 
concedeu licença-saúde a um Fiscal da Câmara.

— Recebem portaria da Presidência remetendo um exemplar impresso da Lei de Orçamento 
Municipal para o corrente exercício.

— Recebem portaria da Presidência enviando cópia de representação da Delegacia da Capita
nia do Porto solicitando para ser ouvida em negócios referentes aos terrenos beira-rio.

— Recebem portaria da Presidência acompanhada de memorial de um cidadão solicitando 
sejam decretados impostos para as casas de jogos desta Cidade.

— Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua Lopo Gonçalves pedindo providências 
para evitar que as águas pluviais que descem da Várzea inundem as suas propriedades.

— Recebem abaixo-assinado dos moradores pobres da Azenha expondo o perigo de utiliza
rem a água do Arroio da Azenha em virtude da existência de um curtume junto ao mesmo 
Arroio.

— Mandam intimar o proprietário de um prédio que está desabando na esquina das ruas Avaí 
com a Bento Gonçalves.

— Decidem enviar ofício ao Chefe de Polícia pedindo enérgicas providências com 
referência a um depósito de dinamite instalado no antigo Matadouro de Santa 
Tereza.

— Concedem licença para um cidadão extrair pedras e cascalho nas ruas São Rafael e Pinto 
Bandeira.

Ass.s Cunha Neto — Costa -  Ventura -  Norberto -  Masson — Bibiano -  José Porto.
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-  Recebem ofício do Fiscal-Geral acompanhado de uma lista nominal de 38 intrusos da Ilha 
da Pintada que não assinaram os respectivos termos na Câmara.

-  Recebem requerimento de H. Asmus &  Cia pedindo licença para construir um trapiche 
nos fundos da sua fábrica de beneficiamento de arroz situada na esquina das ruas Sete de 
Setembro com a João Manoel.

-  Mandam devolver fiança referente às obras do Trapiche.
-  Remetem à I a Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão disputando com 

uma cidadã a posse de um terreno situado na Rua Coronel Genuíno.
Ass.: Cunha Neto -  Costa -  Ventura -  Canteiro -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho.

F E V E R E I R O

05
-Concedem novo prazo para a demolição do prédio situado na Rua Bento Gonçalves, 

esquina com a Avaí.
-  Aprovam Parecer da Ia Comissão sobre reclamação dos marchantes.
-  Mandam proceder ao imediato lançamento do imposto predial, criado pela Lei do 

Orçamento Municipal vigente, para ser aplicado nas despesas do Serviço da Remo
ção do Lixo.

-  Aprovam proposta de um vereador, estabelecendo alguns locais ou praças desta Cidade 
para a instalação de feiras comerciais.

-  Mandam intimar o Agente da Companhia Nacional de Navegação para comparecer à 
Câmara a fim de retificar seu contrato.

-  Marcam data para o recebimento das propostas de fornecimento de material de expediente 
da Câmara e publicação dos seus trabalhos.

Ass.: Cunha Neto—Costa—Ventura—Canteiro -  Norberto -  Masson—Bibiano—Matta Coelho.

07
-Recebem ofício do Procurador da Câmara ponderando os inconvenientes que trará ao seu 

serviço se tiver de, pessoalmente, executar a cobrança do imposto sobre o lixo.
-  Recebem ofício do Gerente da Companhia Carris de Ferro propondo-se, mediante condi

ções, fazer galerias subterrâneas para servir de esgotos em determinados pontos da Rua 
Voluntários da Pátria.

-  Enviam à Contadoria, para informar, o requerimento de Empreiteiro pedindo que lhe 
sejam restituídas ações do Banco da Província que deixou como fiança no contrato de 
arrematação do Passo das Pedras Brancas.

-  Recebem ofício de um Cidadão expondo as razões de não ter assinado na Câmara o 
contrato de novo arrendamento do Serviço de Condução da Carne do Matadouro das 
Pedras Brancas para esta Cidade e da passagem no respectivo Passo.

-  Indeferem o requerimento de um negociante pedindo permissão para manter aberto, até as 
onze horas da noite, um dos portões do jardim da Praça Conde d’Eu.

-  Concedem licença para H. Asmus &  Cia. construir um trapiche nos fundos da sua fábrica 
de beneficiamento de arroz.

31
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— Decidem nomear uma Comissão para apresentar e estabelecer entendimentos com os 
marchantes sobre a nova conta dos matadouros.

Ass.: Cunha Neto -  Costa -  Ventura -  Canteiro -  Figueira -  Masson -  Lima -  Norberto -  
Bibiano.

15
-Recebem e encaminham, à Ia Comissão para parecer, as propostas recebidas para forneci

mento de material de expediente da Câmara e publicação dos seus trabalhos.
— Recebem do Engenheiro da Câmara o orçamento das obras de instalação de bueiros sub

terrâneos pela Companhia Carris de Ferro nas ruas Sete de Setembro e Voluntários da 
Pátria, desde a saída da Rua da Ladeira até a do Senhor dos Passos.

— Deliberam, por solicitação do Contador, quanto à porcentagem que cabe ao Procurador da 
Câmara sobre a renda do Trapiche Municipal.

— Decidem organizar, previamente, a folha de pagamento das porcentagens dos empregados 
Arrecadadores da Câmara.

Ass.: Cunha Neto -  Costa — Figueira — Norberto — Masson — Lima -  Matta Coelho — 
Bibiano.

18
—Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre o depósito de dinamite existente no antigo 

Matadouro de Santa Tereza.
— Recebem ofício do Empreiteiro informando as reformas que fez no Trapiche Municipal.
— Remetem ao Vereador-Inspetor do Io Distrito, para informar, o requerimento de um 

cidadão pedindo para estabelecer uma casa de banhos flutuantes, entre o Trapiche da 
Alfândega e aTesouraria da Fazenda.

— Pedem o parecer da 2a Comissão sobre o requerimento de dois cidadãos pedindo o privilé
gio exclusivo do uso dos carros de molas para o transporte de móveis e mercadorias nesta 
Cidade.

— Isentam um cidadão do pagamento do Imposto de Indústria e Profissão, por não ter 
empregados na sua oficina.

— Autorizam o pagamento de obras realizadas no paredão do Riacho.
— Concedem licença para um cidadão aumentar os fundos do seu quiosque situado na Praça 

Senador Florêncio.
— Recebem requerimento do Procurador da Câmara recorrendo do despacho da mesma 

sobre a porcentagem que lhe devia caber da venda das cadernetas dos Criados, ao que se
. julga com direito em face da lei.

— Recebem uma representação da Companhia de Seguros Terrestre Porto-alegrense, acompa
nhada de um exemplar do seu último Relatório.

Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura -  Canteiro -  Masson -  Lima -  Bibiano -  Matta 
Coelho.

22
—Recebem Parecer da Ia Comissão e aceitam uma proposta para o fornecimento de material 

de expediente da Câmara.

63



-  Concedem revisão no lançamento de impostos das casas de comércio de alguns cidadãos 
desde que retirem as mercadorias que não pertencem aos seus respectivos ramos de negócio.

-  Aprovam parecer da Ia Comissão sobre a proposta da Companhia de Seguros Terrestre 
Porto-alegrense.

-  Mandam pagar as despesas com o cascalho e pedras usados nos consertos da Estrada do 
Passo da Areia.

-  Concedem licença para um cidadão instalar uma casa de banhos flutuante entre os edifí
cios da Tesouraria e o Trapiche da Alfândega.

-  Marcam vistoria no Distrito das Pedras Brancas para deliberar sobre a questão da colocação 
de porteiras na estrada do campo de um cidadão e as reclamações que as mesmas provocam.

-  Recebem requerimento do Gerente da Companhia Carris de Ferro sobre os trilhos nas ruas 
Sete de Setembro e Voluntários da Pátria e pedindo autorização para estender a linha pela 
Rua dos Andradas.

-  Julgam improcedente a reclamação de um cidadão com relação ao alinhamento dado nas 
proximidades da sua residência situada na Rua Independência.

-  Aprovam despesas com as obras de construção de uma calha na esquina da Rua da Varzinha 
até a Praia do Riacho.

-  Autorizam, sob certas condições, que o chalé da Praça Conde d’Eu permaneça aberto no 
verão até as onze horas da noite.

-  Recebem da I a Comissão o plano do Encarregado dos Jardins e nomeiam um Vereador- 
Inspetor dos mesmos.

-  Aprovam o Balanço do Cofre da Câmara.
-  Responsabilizam um vereador pela organização das feiras que serão criadas em diversos 

pontos desta Cidade.
Ass.: Cunha Neto -  Costa -  Ventura -  Canteiro -  Figueira -  José Porto -  Matta Coelho.

M A R Ç O

04
-Concedem revisão no lançamento dos impostos das casas comerciais de vários cidadãos 

desde que retirem as mercadorias que não fazem parte dos seus ramos de negócios.
-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo providências quanto aos charcos e águas 

paradas entre as duas chácaras dos herdeiros do Comendador Lopo Gonçalves, em cuja 
área têm aparecido casos de febre tifóide.

-  Protestam contra a atitude de um membro da Junta de Higiene que mandou destruir todas 
as melancias à venda no Mercado e referiu-se inconvenientemente à Câmara.

-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando novo prazo para demolir a casa de sua 
propriedade situada na esquina das ruas Avaí e Bento Gonçalves.

-  Indeferem requerimento de uma cidadã propondo que a Câmara conserte, por conta de 
aluguéis, a sua casa que se acha em ruínas na Rua General Paranhos.

-  Remetem à 2a Comissão, para parecer, a solicitação do Engenheiro da Câmara pedindo a 
compra de diversos instrumentos de engenharia.

-  Mandam dar ao Amanuense da Secretaria uma porcentagem da venda das cadernetas de 
criados.
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-  Recebem memorial de um cidadão apresentando diversas considerações sobre a remoção 
do lixo e limpeza pública da Cidade e propondo-se à contratação do serviço.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para cumprimentar o Barão de Camaquã.
-  Enviam à Comissão do Orçamento um requerimento do Inspetor de Criados pedindo 

uma gratificação mensal.
-  Remetem à Ia Comissão, para parecer, o requerimento de um cidadão pedindo a restitui

ção das ações do Banco da Província que havia dado como garantia de seu contrato de 
arrematação da passagem das Pedras Brancas.

Ass.: Cunha Neto — Costa -  Ventura — Figueira -  Norberto -  Masson — Matta Coelho.

18
—Recebem ofício do Inspetor de Higiene tratando da remoção do lixo e materiais fecais; de 

melhorias no interior dos açougues; do estabelecimento do número de matadouros; do 
Serviço de Varredura das Ruas e da proibição de esticar couros nas ruas da Cidade.

-  Aprovam e transcrevem a exposição de motivos da Comissão encarregada de opinar sobre 
a questão do Trapiche Municipal.

-  Mandam devolver as ações do Banco da Província que foram dadas como garantia do 
extinto contrato de arrematação do Passo das Pedras Brancas.

-  Mandam expedir título de aforamento de um terreno situado na Rua Cel. Genuíno.
-  Remetem ao Advogado da Câmara, para informar, o requerimento de um cidadão 

pedindo licença para edificar nas ruas da Independência, da Floresta e no Beco do 
Dr. Vale.

-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Relatório da Câmara que deverá ser dirigido 
à Assembléia Provincial.

-  Indeferem o requerimento de dois cidadãos pedindo o privilégio para a introdução do uso 
de carros de molas para conduzir móveis e outras mercadorias nesta Capital.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para acompanhar os trabalhos de instalação da 
linha de bondes que, da Praça da Alfândega, passa pela Rua dos Andradas até a Dr. Flores, 
encontrando-se com a linha da Rua Voluntários da Pátria.

-  Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Relatório da Câmara à Assembléia 
Provincial.

Ass.; Cunha Neto—Costa -  Ventura—Canteiro -  Figueira -  Norberto -  Masson -  Matta Coelho.

20
—Aprovam, com emendas e em 3a discussão, o Projeto do Relatório da Câmara à Assembléia 

Provincial.
-  Recusam a criação de imposto sobre casas de jogos, visto que tais estabelecimentos são 

proibidos pelas Posturas.
-  Aprovam proposta de um vereador estabelecendo medidas para a seleção dos grãos de 

cereais usados por agricultores no Município.
-  Aprovam Projeto de Posturas proibindo depósitos de pólvora dentro dos limites 

urbanos da Cidade.
Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura — Figueira — Masson -  Bibiano -  Matta Coelho.
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-  Atendem os requerimentos de inúmeros comerciantes reclamando do lançamento de im
postos sobre suas casas de comércio.

-  Recebem ofício do Chefe Interino da Comissão de Terras e colonização do Município de 
São Jerônimo pedindo para lhe ser fornecido, por certidão, todos os dados sobre os limites 
ou divisas deste Município.

-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando cópia do Parecer da Comissão 
de Orçamento Municipal da Assembléia Provincial sobre o pagamento do imposto desti
nado à remoção do lixo.

-  Recebem ofício do Chefe de Polícia com respeito ao Depósito de Dinamite existente no 
Matadouro de SantaTereza.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo providências para que o comércio de 
frutas verdes e laranjas só seja permitido a partir do mês de maio.

-  Remetem ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de dois cida
dãos pedindo novo alinhamento dos seus terrenos situados na Estrada do Mato Grosso, 
em frente ao Hospício São Pedro.

-  Indeferem requerimento de um cidadão propondo-se a zelar pelo jardim da Praça Conde 
d’Eu, sem ônus para a Câmara, recebendo em troca o uso do quiosque ali existente e a 
venda de bebidas por cinco anos.

-  Informam não ter recursos financeiros para pagarem dívidas de custas judiciais.
-  Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica Guaibense comunicando a eleição 

do novo Diretor Gerente da citada Companhia.
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara o auxilie nos consertos que 

necessita a Rua Lima e Silva junto a súa chácara.
-  Recebem ofício do Procurador da Çâfnara informando que um cidadão continua matando 

gado sem ter assinado o termo^pago o imposto respectivo.
-  Aprovam parecer da 2a Comissão sobre a compra de instrumentos de engenharia solicitada 

pelo Engenheiro da Câmara.
-  Recebem ofício da Presidência da Província expondo a necessidade de mandar proceder a 

análises e ensaios com produtos de lavoura e fibras para determinação do valor industrial e 
o encaminhamento dos mesmos ao Governo Imperial.

-  Tomam providências com relação ao abaixo-assinado dos moradores pobres da Azenha 
reclamando contra a existência de um curtume naquele local que danifica a água do Arroio.

■ -  Recebem abaixo-assinado dos moradores da Rua da Independência, entre a Santo Antônio e 
Aurora, pedindo para serem incluídos no novo contrato da limpeza Pública e Condução do Lixo.

-  Mandam pagar contas devidas à Companhia de Seguros Porto-alegrense e cobram as que 
lhe são devidas.

-  Pedem a opinião do Advogado da Câmara sobre a idéia mandar consertar uma casa em 
ruínas situada na Rua General Paranhos.

-  Pedem parecer do Advogado da Câmara sobre a proposta de tornar obrigatório um exame 
de capacitação aos construtores de prédios que atualmente trabalham nesta Capital.

-  Aprovam, em terceira discussão, o Projeto de Posturas sobre os depósitos de pólvora e 
materiais explosivos.

23
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-  Mandam fornecer a um vereador informações sobre a Rua Lopo Gonçalves.
Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura — Canteiro -  Figueira — Norberto -  Masson -  José 

Porto — Matta Coelho.

A B R I L

23
-  Demitem o Ajudante do Engenheiro da Câmara por faltas cometidas no exercício do cargo 

e nomeiam outro em seu lugar.
-  Decidem ouvir parecer do Advogado da Câmara com respeito às divergências com o 

Arrematante do Trapiche Municipal que reclama indenização.
-  Recebem ofício-circular da Presidência da Província reclamando da falta de informações ao 

Ministério da Agricultura sobre a distribuição de sementes e plantas nesta Província.
-  Deliberam sobre requerimentos de proprietários de estabelecimentos comerciais desta Ci

dade pedindo revisão de impostos.
-  Mandam devolver quantia deixada no Cofre da Câmara como garantia do calçamento 

feito na Rua São Rafael.
-  Concedem licença para a Companhia da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Novo Ham

burgo aumentar a cerca da Estação desta Cidade.
-  Autorizam a transferência de propriedade de terreno beira-rio situado na Rua Voluntários 

da Pátria.
-  Encaminham, à 2a Comissão, parecer sobre o pedido de alinhamento de terreno situado 

entre as ruas Independência e Mostardeiro.
-  Decidem mandar demolir a frente de um prédio que ameaça desabar na Rua General 

Paranhos.
-  Aprovam requerimento de um vereador pedindo a liberação, ao uso público, de um 

terreno indevidamente cercado na Várzea de Gravataí.
-  Mandam intimar cidadão para entrega ao domínio público as ruas do Arraial de São 

Manoel que ainda estejam fechadas.
-  Aprovam a alteração dos horários de permanência das feiras que irão se realizar em diversos 

pontos desta Capital.
Ass.: Cunha Neto — Costa—Ventura — Masson -  Lima -  José Porto -  Matta Coelho.

24
-Mandam publicar editais convocando os proprietários dos terrenos que constituem a Rua 

Lopo Gonçalves para virem legalizar sua doação.
-  Indeferem requerimento de cidadão pedindo alinhamento para edificar entre as ruas Inde

pendência e Floresta, no terreno que constitui o Beco do Dr. Vale.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo um terreno na Ilha da Pintada.
-  Recebem ofício da Sociedade de Beneficência Alemã comunicando a eleição da nova 

Diretoria da Entidade.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara informando que o advogado dos marchantes 

mandou depositar no Cofre da Câmara a quantia referente à cobrança da taxa de gado.
Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura — Masson -  Lima -  Bibiano — José Porto — Matta 

Coelho.
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JUNHO

l i
-  Decidem manter os mesmos empregados do Matadouro das Pedras Brancas.
-  Aprovam o requerimento do Arrematante do Serviço da Limpeza propondo-se aperfeiçoar 

o citado serviço, sem ônus para a Câmara, caso seu contrato seja prorrogado até a próxima 
eleição municipal.

-  Mandam pagar quantia devida a Empresa “Asseio Público”.
-  Concedem novo prazo para um cidadão murar o seu terreno situado na Rua Pantaleão Teles.
-  Recebem ofício de um cidadão dizendo que está disposto a assinar o contrato de arrematação 

do Passo das Pedras Brancas e da condução da carne do Matadouro, mediante a modifica
ção que propõe.

-  Pedem à Presidência da Província a aprovação provisória do Artigo de Posturas referente 
aos depósitos de dinamite e materiais explosivos.

-  Aprovam, em terceira discussão, artigos adicionais às Posturas referentes ao tratamento de 
couros e a comercialização de leite.

Mandam fazer consertos: na Rua Fernando Machado, entre as ruas Generais Auto e Bento 
Martins; na Lomba do Cemitério; na Rua General Caldwell e na Estrada do Mato Grosso.

Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura -  Canteiro — Figueira -  Bibiano — Matta Coelho.

13
-Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando memorial de inúmeros negoci

antes varejistas, dirigido à Assembléia Provincial, pedindo a alteração do horário de fecha
mento das portas aos domingos.

-  Autorizam a quitação das contas do ex-Procurador da Câmara e a baixa de seu fiador.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo para mandar espalhar aterro na Praça das 

Carretas.
-  Recebem ofício do Presidente da Província enviando um volume contendo pareceres de 

dois engenheiros sobre incêndios em teatros.
-  Recebem ofício do Presidente da Província enviando, para informar, memorial que os 

escrivãos e demais empregados do Foro desta Capital dirigiram à Assembléia Provincial 
pedindo que lhes sejam pagas as custas que lhes deve a Câmara.

-  Autorizam o encarregado dos jardins a continuar comprando carne para o sustento das 
aves da Praça Conde d’Eu.

-  Recebem ofício do encarregado dos jardins informando as condições da nova Praça Félix da 
Cunha

-  Recebem ofício do encarregado dos jardins pedindo providências contra a destruição das 
árvores e bancos da Praça Senador Florêncio e Praça Martins de Lima.

-  Recebem denúncia de que a firma Martins Almeida &  Cia não permite o ancoramento de 
embarcações no pequeno trapiche existente na Rua Voluntários da Pátria.

-  Concedem novo prazo para o aterro de terreno na Rua Lima e Silva.
-  Ouvem a opinião do Advogado da Câmara sobre a questão do Trapiche Municipal e 

decidem firmar novo contrato com o arrendatário.
-  Pedem a intervenção do Presidente da Província contra a medição dos campos no Distrito

68



do Boqueirão das Pedras Brancas por parte do Juiz Comissário do Município de São 
Jerônimo.

Ass.: Cunha Neto -  Costa -  Ventura -  Canteiro -  Figueira -  Norberto -  Masson -  Lima -  
Matta Coelho.

25
-Recebem o juramento do Major Antônio Ferreira Prestes Guimarães como Io Vice-Presi

dente da Província.
Ass.: Cunha Neto — Schell—Ventura -  Canteiro — Figueira — Lima—Masson -  Costa—José 

Porto -  Matta Coelho.

J U L H O

20
— Recebem propostas para arrematação do domínio útil de um terreno beira-rio situado na Rua 

Voluntários da Pátria e as encaminham para parecer da Comissão nomeada para este fim.
— Recebem ofício do Ministério do Império comunicando que foi aceito o pedido de exone

ração do Presidente da Província, Dr. Joaquim Galdino Pimentel e nomeiam para o cargo 
o Senador Gaspar Silveira Martins.

— Recebem ofício do Io Secretário da Assembléia Legislativa Provincial comunicando que 
prestou juramento e tomou posse o 2o Vice-Presidente da Província Coronel João de 
Freitas Leitão.

— Despacham favoravelmente vários requerimentos de cidadãos reclamando contra o lança
mento indevido de impostos e mandam providenciar sua restituição.

— Nomeiam uma Comissão Especial de Vereadores para estudar a transferência do paradeiro 
das carretas, que se situa na Rua Voluntários da Pátria, para o Campo da Redenção.

— Indeferem ofício de um cidadão sobre a assinatura do contrato de arrematação da passagem 
e condução da carne das Pedras Brancas e resolvem chamar novos concorrentes para esse 
Serviço.

— Exoneram, a pedido, um Guarda Municipal, que foi reintegrado no cargo que ocupava na 
Alfândega desta Cidade.

— Escolhem e nomeiam um novo Guarda Municipal.
— Negam a renúncia solicitada por um vereador por ter aderido ao Partido Republicano.
— Registram o Balanço ao Cofre da Câmara.
— Recebem uma exposição do vereador encarregado do estabelecimento das feiras pedindo 

diversas providências sobre as mesmas.
— Recebem o Parecer da Comissão de Comerciantes nomeada pela Câmara para fixar o peso 

que devem ter os cereais de boa qualidade, a fim de ser adotada à medida que melhor 
convém aos interesses do comércio e da lavoura.

— Recebem requerimento de um cidadão protestando contra resolução da Câmara de man
dar passar a outra cidadã o título de aforamento de terreno situado na Rua Lima e Silva de 
sua legítima propriedade.

Ass.: Cunha Neto — Schell -  Ventura -  Canteiro — Figueira—Costa -  Bibiano — José Porto.
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S E T E M B R O

-Adiam a arrematação do Passo das Pedras Brancas e da condução de carne por falta de 
pretendentes.

-  Recebem ofício do Secretário do Instituto Histórico da Corte oferecendo um exemplar da 
Medalha de bronze cunhada para comemorar a promulgação da Lei Áurea de 13/05/ 
1888.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que foi aprovada a rescisão do 
contrato firmado entre a Câmara e a Companhia Nacional de Navegação a Vapor, devendo 
a mesma ser indenizada das despesas que fez com melhoramentos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que foi aprovado o adendo ao 
Código de Posturas proibindo os depósitos de pólvora ou de outros materiais explosivos.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando, por ordem dá Presidência da 
Província, que fica a Câmara autorizada a emitir Apólices para o pagamento das custas 
judiciais atrasadas.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Presidência mandou orçar 
as despesas com os consertos da Ponte da Azenha.

-  Recebem ofício do Presidente da Província designando o Paço da Assembléia Legislativa 
Provincial para a instalação das Assembléias Eleitorais da 3a secção da Paróquia de N. Sra. 
Madre de Deus.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo informando que, por ordem da Presidência, fica 
estabelecido que a criação de paróquia envolve a instalação do respectivo distrito de paz.

-  Recebem ofício do Secretário de Governo comunicando que, por ordem da Presidência, 
foram aprovados sete artigos adicionais ao Código de Posturas.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo que a Câmara conserve a Cidade no 
melhor estado de limpeza possível para prevenir o aparecimento de cólera.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo rigorosa limpeza na Praça das Carretas e 
na margem do rio próximo das ruas Coronel Pinto Bandeira e Voluntários da Pátria, 
mandando proibir que os moradores façam depósito de lixo nestes locais.

-  Isentam um cidadão de pagar imposto maior sobre sua oficina de funileiro visto que 
trabalha sozinho.

-  Cancelam o imposto cobrado de um cidadão por sua oficina de carpinteiro situada na Rua 
Dr. Flores n° 21, em razão de já ter encerrado suas atividades.

-  Nomeiam um novo Fiscal para a Câmara em virtude do falecimento do anterior.
-  Aprovam indicação de um vereador pedindo recursos financeiros à Presidência da Provín

cia para consertar a Estrada do Mato Grosso.
-  Aprovam requerimento de um vereador pedindo que a Câmara reclame da Presidência da 

Província a instalação de todos os lampiões previstos por lei para esta Capital.
-  Aprovam requerimento de um vereador pedindo que a Presidência mande consertar a 

Ponte da Cachoeira.
-  Aprovam despesas com o conserto de vários pontos da Estrada do Passo da Areia até o Passo 

da Mangueira e da Rua do Gravataí.
Ass.: Cunha Neto -  Schell -  Ventura -  Figueira — Costa — Bibiano -  José Porto.

02
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-  Encaminham ao Fiscal-Geral, para providências, o oficio do Procurador da Câmara tratan
do das cercas que um cidadão tem mandado fazer na Várzea do Gravataí e Arraial de São 
Manoel.

-  Pedem a opinião da Capitania do Porto sobre o requerimento de C. Torres & Cia pedindo licença 
para construir um trapiche nos fundos do seu estabelecimento na Rua Voluntários da Pátria

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser dispensado de murar o seu 
terreno situado na Rua Sete de Setembro, perto do Arsenal da Marinha.

-  Tornam sem efeito a intimação feita pelo Fiscal do 2o Distrito a um cidadão para murar e 
lajear seu terreno situado na esquina das ruas da Independência com a Pinto Bandeira.

-  Recebem abaixo-assinado de negociantes estabelecidos na Rua Sete de Setembro e Praça 
Conde d’Eu reclamando do cheiro e fumaça produzidos por uma fábrica de torrar favas e 
café estabelecida nas suas vizinhanças.

-  Consentem que um cidadão tape o desvio de uma estrada que passa pelos seus terrenos no 
Distrito de Belém.

-  Concedem licença para Warnke &  Doerken instalarem trilhos entre os seus armazéns e 
depósito situados na Rua Sete de Setembro, n° 60.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo a suspensão da ordem de demolição dos 
prédios n °3 1 1 ,3 1 3 e 3 1 5 d a  Rua Voluntários da Pátria.

-  Concedem novo prazo para um cidadão murar e lajear a frente de seu terreno situado na 
Rua São Rafael.

-  Indeferem requerimento de um cidadão reclamando a posse de um terreno na Ilha da Pintada.
-  Concedem novo prazo para um cidadão lajear a frente do seu terreno situado na Rua 

Fernando Machado.
Recebem um abaixo-assinado dos moradores da Povoação das Pedras Brancas pedindo 
providências para o conserto das ruas.

-  Mandam consertar a Rua de São José na Freguesia das Pedras Brancas.
Ass.: Matta Coelho -  Ventura — Canteiro -  Figueira -  Norberto -  Masson -  Bibiano -  Lima.

O U T U B R O

07
-Nom eiam  uma Comissão de Vereadores para juntamente com o Advogado da Câmara 

viabilizarem meios de controlar o Passo e conduzir a carne das Pedras Brancas para esta 
Cidade.

-  Nomeiam novo Amanuense da Secretaria em virtude do falecimento do anterior.
-  Autorizam o pagamento das despesas feitas pelo Ajudante do Engenheiro com os traba

lhos da Municipalidade.
-  Recebem de um cidadão a importância que devia à Câmara pelo arrendamento do Trapiche 

Municipal.
-  Destinam para um vereador toda a documentação referente ao Trapiche Municipal, visan

do a decidir o que deve ser feito com o mesmo.
-  Recebem ofício do Presidente da Província declarando o orçamento das obras de consertos 

da Ponte da Azenha e mandando executá-las por conta dos cofres provinciais.

03
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-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que o Presidente da Província 
exonerou, a pedido, o Io suplente do Juiz Substituto do juiz de Direito da I a Vara desta 
Capital.

-  Autorizam a transferência de propriedade dos terrenos beira-rio situados nas ruas Sete de 
Setembro, projetada das Flores e Voluntários da Pátria.

-  Concedem licença para um cidadão reformar e alongar a linha de postes para fornecer luz 
elétrica por meio de um novo sistema.

-  Aprovam requerimento de um vereador pedindo que a Capitania do Porto não despache 
ou inscreva navio de qualquer espécie sem o pagamento do respectivo imposto municipal.

Ass.: Matta Coelho -  Ventura -  Canteiro -  Figueira -  Masson -  Lima -  Norberto.

N O V E M B R O

04
-  Recebem o juramento do 1 °  Vice-Presidente da Província, Sr. Justo de Azambuja Rangel.

Ass: Matta Coelho -  Schell — Ventura -  Lima — Costa -  Bibiano — Felicíssimo.

17
-Recebem ofício do Visconde de Pelotas comunicando sua nomeação, pelo Governo Provi

sório, para o cargo de Presidente da Província.
-  Aprovam, por unanimidade, a nomeação do Presidente da Província.
Ass.: Cunha Neto -  Costa — Ventura — Canteiro -  Lima — Bibiano — Felicíssimo.

D E Z E M B R O
a
-  Recebem circular do Visconde de Pelotas comunicando o seguinte: sua nomeação para o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul; que por Decreto de quinze de novembro 
último foi proclamada a República Federativa do Brasil e que Pedro de Alcântara, Impera
dor deposto, partiu com sua família para a Europa.

-  Recebem circular do Visconde de Pelotas recomendando que nenhuma bandeira seja 
hasteada, em caráter oficial, com as insígnias da monarquia deposta, até que cheguem 
novas instruções.

-  Recebem ofício da Presidência da Província declarando que a Delegacia da Capitania do 
Porto tem mantido as ordens do Ministério da Marinha sobre o pagamento de impostos 
pelas embarcações que navegam pelo interior da Província.

-  Recebem telegramas das Câmaras Municipais do Estado comunicando terem aderido à 
República Federal, ao Governo Provisório e ao governo deste Estado.

-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo a aplicação de bolas para matar os cães vadios.
-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo providências para a limpeza do Matadou

ro do Passo da Areia próximo à Capela de São João.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo a instalação de dois mictórios no interior 

do pátio do Mercado, a caiação interna do mesmo prédio e a construção de um quiosque 
junto à Banca do Peixe, para venda de miúdos de reses.
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-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo que a Câmara mande forrar de ladrilhos 
e azulejos o chão e as paredes dos açougues do Mercado.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara declarando o valor das custas que a Câmara deve 
pagar a Carvalho Bastos &  Vieira.

-  Isentam um cidadão de pagar impostos sobre sua oficina de funileiro em razão de não ter 
empregados.

-  Recebem ofício da Companhia Hidráulica Guaibense pedindo a aprovação dos novos 
desenhos que fez no projeto anteriormente aprovado.

-  Indeferem requerimento de um Padre pedindo para ser poupado do pagamento do impos
to sobre um terreno situado na Rua do Divino Espírito Santo.

-  Recebem ofício do Escrivão do Júri oferecendo 2% das quantias que tiver de receber desta 
' Câmara, proveniente de custas, para amortização da dívida interna e externa do Estado.

-  Mandam chamar concorrentes, sem ônus aos Cofres Municipais, para as obras de substi
tuição da areia por cascalho ou barro no trajeto compreendido entre a Ponte de Pedra do 
Riachinho, Praia de Belas e a Rua Caxias.

-  Decidem alterar os nomes dos seguintes logradouros públicos desta Cidade: Praça D. 
Pedro II para Praça Marechal Deodoro; Praça e Rua Conde d’Eu para Praça e Rua Quinze 
de Novembro; Rua da Imperatriz para Rua Venâncio Aires; Rua do Imperador para Rua da 
República e Rua Imperial para Rua Benjamin Constant.

-  Autorizam a execução de desapropriações para a abertura da Rua Aurora até a Várzea e de 
um terreno na saída da Rua São Rafael com a da Aurora.

-  Mandam publicar editais para chamar concorrentes à publicação de trabalhos e forneci
mento de material de expediente à Câmara.

Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura — Canteiro -  Bibiano -  Matta Coelho -  Felicíssimo.

12
-Recebem um abaixo-assinado de moradores da Rua do Parque pedindo para serem reserva

dos alguns palmos de terreno beira-rio na Rua Voluntários da Pátria para logradouro público.
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo consertos na Rua Marcílio Dias.
-  Dispensam um cidadão de murar e pagar o imposto do seu terreno situado na Praça 

General Osório.
-  Encaminham ao Fiscal-Geral, para informar, o requerimento de um cidadão pedindo para 

manter a posse e ocupação de um terreno na Ilha da Pintada.
-  Registram o Balanço ao Cofre da Câmara.
-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para propor ao Governador do Estado reformas 

no Serviço Municipal.
-  Indeferem requerimento da Comissão Encarregada da Construção do Hospital Italiano 

Regina Margherita pedindo indenização do terreno que perdeu com o novb alinhamento 
da Rua da Independência.

-  Alteram o nome da Rua da Princesa para Rua Sete de Abril e da Rua D. Afonso para Rua 
Ramiro Barcelos.

-  Mandam fazer consertos na Estrada do Mato Grosso e emitir Apólices para o pagamento 
de Carvalho Bastos &  Vieira e os empregados do Foro.

-  Aprovam a modificação dos planos das obras que serão executadas pela Companhia Hi
dráulica Guaibense.

Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura -  Lima -  Bibiano -  Matta Coelho -  Felicíssimo.
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20
-Aprovam o parecer que será enviado ao Governador Político do Estado pedindo a aprova

ção de medidas propostas pela Câmara.
Ass.: Cunha Neto—Costa—Lima — Bibiano -  José Porto—Matta Coelho—Felicíssimo -  Ventura.

24
-Aceitam uma proposta para a publicação dos trabalhos da Câmara e encaminham à Ia 

Comissão as que foram apresentadas para o fornecimento do material do expediente.
-  Aprovam parecer propondo diversas medidas sobre a receita e despesa para o exercício de 1890.
-  Recebem um ofício do Governador Político do Estado enviando uma petição do Escrivão 

do Júri desta Capital, sobre o pagamento de custas judiciais.
-  Recebem ofício do Secretário do Estado autorizando os consertos que necessitam os lajea

dos em frente aos quartéis do Arsenal de Guerra, do 13o Batalhão e dos Guaranis.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo a construção de um estaqueamento no 

local onde é depositado o lixo, a fim de evitar que o mesmo obstrua a foz do Riachinho.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo para mandar limpar o Riachinho e que a 

lavagem de roupas seja feita no Rio Guaíba.
-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo que sejam melhoradas as condições de 

limpeza do Mercado e que o lixo depositado na Ponte de Pedra seja coberto com uma 
camada de aterro.

-  Nomeiam uma Comissão de Vereadores para vistoriar um matadouro no Passo da Areia.
-  Encaminham à Contadoria o requerimento de um cidadão pedindo o pagamento de 

custas processuais.
-  Indeferem o requerimento de uma cidadã pedindo para ser isenta do pagamento do 

imposto sobre um terreno situado no Campo da Redenção.
-  Indeferem um abaixo-assinado dos moradores da Rua do Parque, pedindo para serem reserva

dos alguns palmos de terreno beira-rio na Rua Voluntários da Pátria para logradouro público.
-  Pedem que o Gerente da Companhia Fluvial coloque uma tabuleta em frente ao Trapiche 

Municipal conforme ficou determinado no respectivo contrato.
Ass.: Cunha Neto — Costa — Ventura -  Canteiro -  Lima -  Matta Coelho -  Felicíssimo.

31
-Recebem ofício do Secretário do Estado comunicando ter sido concedida licença-saúde ao 

Contador da Câmara.
-  Recebem ofício do Secretário do Estado comunicando ter sido concedida licença-saúde ao 

Amanuense da Secretaria da Câmara.
-  Aprovam uma proposta para o fornecimento do material de expediente da Câmara.
-  Aprovam parecer favorável da Comissão que vistoriou um matadouro no Passo da Areia.
-  Reduzem o imposto municipal tributado aos prados de corridas e pedem a aprovação do 

Governador do Estado.
-  Recebem ofício do Procurador da Câmara solicitando que sejam nomeados dois avaliado

res para os terrenos beira-rio que forem concedidos por aforamento perpétuo.
-  Aprovam a arrecadação dos impostos sobre comércio ambulante, carros de praça e carroças 

de uso particular e as de frete.
Ass.: Cunha Neto -  Costa -  Ventura -  Canteiro -  Bibiano -  Matta Coelho -  Felicíssimo.
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—  1890
J A N E I R O

07
— Escolhem o Presidente e Vice-Presidente da Câmara.
— Nomeiam os membros das comissões internas da Câmara.
— Nomeiam os Vereadores-Inspetores dos distritos da Capital, de Belém e Pedras Brancas.
— Aprovam a desapropriação de uma casa para a continuação da Rua da Aurora até a Várzea.
— Registram o balanço do Cofre da Câmara.
— Recebem ofício da Comissão provisória incumbida de administrar a Municipalidade de 

São Gabriel comunicando ter assumido suas funções por nomeação do Governador Políti
co deste Estado.

— Recebem ofício do Gerente da Companhia Fluvial declarando que depois de pintado o 
Trapiche Municipal seria colocada a tabuleta exigida pela Câmara.

— Informam que quando dispuserem de recursos financeiros pagarão as custas processuais 
devidas ao Escrivão do Júri desta Capital.

— Aprovam, em segunda discussão, um Projeto de Artigos adicionais ao Código de Posturas 
referentes aos açougues.

— Registram a dissolvição da Câmara e a nomeação de uma Comissão de Cidadãos para 
formar ajunta Municipal que, provisoriamente administrará o Município.

Ass.: Sem assinaturas.

22
— Instalam ajunta Municipal.

— Estabelecem o padrão de medidas dos barris de vender água das fontes.
— Autorizam entendimentos com o empresário da limpeza pública sobre a rescisão ou modi

ficação do seu respectivo contrato.
— Decidem pedir ao Governador do Estado que as despesas com a iluminação pública do 

jardim da Praça Quinze de Novembro seja feita por conta dos cofres do Estado.
— Estabelecem novos percentuais a serem arrecadados e recebidos pelo Inspetor de Criados.
— Tornam efetiva a Postura que proíbe estender couros nas ruas e praças da Cidade.
— Nomeiam uma Comissão de Membros da Junta para designar os locais onde podem ser envene

nados os couros, bem como a área onde devem ser removidos os curtumes e a cremação de ossos.
Ass.: Felicíssimo -  Cunha Neto — Brito — Costa — Matta Coelho.

25
—Recebem ofício do Secretário do Governo remetendo, por ordem do Governador do 

Estado, cópia do Ato que determina a observância do Orçamento da receita e despesa da 
Câmara, votado no atual ano financeiro.
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-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando a revogação da lei que criava nesta 
Cidade um Cartório Privativo do Crime.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que o Governador do Estado dis
pensou três suplentes do cargo de Juiz substituto do juiz de Direito da 2a Vara desta Capital.

-  Recebem circular do Secretário do Governo declarando que por ordem do Governador do 
Estado, remetia para os convenientes fins, um exemplar do desenho da bandeira da Repú
blica e um das Armas Nacionais, de que trata o Decreto n° 4 de 19/11/1889.

-  Recebem ofício do Inspetor interino de Higiene pedindo providências para a limpeza da 
Cidade.

-  Concedem licença-saúde para um Fiscal da Junta.
-  Pagam a um advogado as despesas das custas de defesa em Júri.
-  Indeferem o requerimento de um cidadão propondo a venda de um retrato a óleo do 

Marechal Deodoro.
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo indenização das pedras que sobraram do 

calçamento das ruas, em virtude da suspensão do seu contrato.
-  Recebem do Governo do Estado, para informar, abaixo-assinado de vários negociantes de 

secos e molhados julgando-se prejudicado pela execução do Art. Io da Lei n° 1442 de 08/ 
04/1884 e decidem opinar pelo indeferimento do pedido.

-  Estabelecem como pagamento ao Procurador da Junta Municipal um percentual sobre a 
arrecadação que fizer.

-  Declaram que os moinhos também estão sujeitos ao imposto estipulado no Art. 68 da Lei 
de Orçamento vigente.

-  Estabelecem os juros das Apólices a serem emitidas para o pagamento da dívida dos empre
gados do Foro da Câmara.

-  Mandam fazer o orçamento das despesas a serem feitas com os consertos e aterros da Rua 
Santana.

-  Pedem ao Governador do Estado que mande murar os terrenos situados entre a Casa do 
Governo e a Assembléia.

-  Aprovam as medidas saneadoras apresentadas por um membro da Junta, visando a equilibrar 
o déficit existente entre a receita e despesa do Orçamento Municipal para o corrente ano.

Ass.: Felicíssimo — Cunha Neto — Brito — Costa.

-Aprovam as bases do novo contrato da limpeza pública.
-  Solicitam do Governo do Estado providências quanto à retirada dos dois soldados que 

policiavam durante a noite o interior do Mercado, tendo em vista a dissolução da Polícia 
Particular desta Cidade.

-  Recebem o ofício do Comandante da Polícia comunicando a dissolução da Polícia Particu
lar desta Cidade.

-  Recebem ofício do Procurador da Junta pedindo uma definição das condições de aluguel 
do quiosque da Praça Martins de Lima.

-  Recebem ofício do Inspetor interino da Higiene pedindo algumas providências sobre a 
limpeza pública.

-  Concedem licença para um negociante de couros vender seus artigos no final da Rua Sete 
de Setembro, em área demarcada pelo Fiscal da Junta.
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-  Indeferem o requerimento de um cidadão que queria se responsabilizar pelo jardim da 
Praça Quinze de Novembro.

-  Acertam a contratação de um jardineiro para a Praça Quinze de Novembro.
-  Aprovam proposta de um membro da Junta estabelecendo para o Procurador da 

mesma uma quantia anual a receber, caso o percentual que lhe for dado não atinja o 
respectivo valor.

Ass.: Felicíssimo — Cunha Neto — Brito — Bibiano — Costa -  Matta Coelho.

31
-Recebem ofício do Inspetor interino da Junta da Higiene pedindo que seja coberto, com 

uma camada de aterro, o lixo na Ponta das Pedras.
-  Recebem ofício do Fiscal-Geral apresentando uma relação dos intrusos da Ilha da Pintada 

que não querem assinar termo.
-  Aprovam proposta de um membro da Junta de encaminhar ao Governo do Estado um 

pedido de autorização para aforar, em hasta pública, os terrenos da Ilha da Pintada.
-  Remetem ao Fiscal-Geral, para informar, o requerimento de um mestre-de-obras pedindo 

devolução do imposto pago sobre o galpão que mantém na obra que está construindo na 
Rua D. Isabel, n° 112.

-  Mandam dar alinhamento para um terreno situado na Estrada da Cavalhada.
-  Concedem licença-saúde para o Fiel do Procurador da Junta.
-  Autorizam despesas com a construção de um chalé destinado ao recolhimento da carne.
-  Resolvem que o lixo deve ser novamente enterrado no Campo da Redenção.
-  Encaminham pedido de aprovação ao Governador do Estado para pagarem um salário 

mensal ao Presidente da Junta Municipal.
Ass.: Felicíssimo — Brito -  Matta Coelho.

F E V E R E I R O

06
-  Recebem ofício do Governador do Estado comunicando que, por Ato Governamental, 

resolveu limitar em cinco o número de membros da Junta e que, em conseqüência dele, 
dispensou os cidadãos José Domingues da Costa e João Antunes da Cunha Neto.

-  Recebem ofício do Inspetor interior da Higiene pedindo para mandar murar os terrenos da 
Cidade Baixa, nos 2° e 3o Distritos, porque estão sendo transformados em depósito de 
lixo.

-  Mandam dar para um cidadão o título de aforamento de um terreno beira-rio que arrema
tou em hasta pública.

-  Aceitam a rescisão do contrato da limpeza pública solicitada pelo seu Arrematante.
-  Resolvem chamar por editais os concorrentes aos Serviços de Condução do Lixo e Limpeza 

da Cidade.
-  Aprovam que o Procurador da Junta seja autorizado a fazer uma retirada mensal de dinhei

ro por conta de sua porcentagem anual.
Ass.: Felicíssimo -  Brito — Bibiano -  Matta Coelho.
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—Recebem e encaminham para exame e parecer as propostas recebidas para o Serviço da 
Limpeza Pública e Condução de Lixo.

-  Recebem ofício do Inspetor interino da Higiene pedindo providências para o saneamento 
da Cidade.

-  Recomendam ao Fiscal das Pedras Brancas que não consinta com o embarque, para esta 
Cidade, dos restos de carne bovina deteriorada do respectivo Matadouro.

-  Recebem ofício do Fiscal-Geral comunicando que teve início a abertura das valas para o 
aterro do lixo no Campo da Redenção e a capinação das ruas.

-  Prorrogam o prazo para um cidadão murar e lajear a frente do seu terreno situado na Rua 
do Riacho.

-  Isentam a proprietária do prédio n° 21 da Rua Demétrio Ribeiro de pagar o imposto sobre 
o cortiço, em razão de o referido imposto ter sido lançado erroneamente.

-  Recebem do Engenheiro da Junta o orçamento dos consertos a serem realizados no Mata
douro das Pedras Brancas.

Ass.: Felicíssimo — Lima — Brito -  Bibiano -  Matta Coelho.

17
-Acertam a contratação do Serviços da Limpeza e Condução do Lixo da Cidade.

-  Aprovam um Artigo de Posturas proibitivo da queima de foguetes ou salvas de dinamite.
-  Decidem enviar ofício ao Inspetor da Higiene pedindo a formulação de artigos de Posturas 

sobre as condições higiênicas necessárias para a construção de prédios na Cidade.
-  Mandam chamar concorrentes para as obras de escavações e aterros na Rua São José, 

Freguesia das Pedras Brancas.
Ass.: Felicíssimo — Brito — Bibiano -  Matta Coelho.

25
—Aceitam uma proposta para as obras da Rua São José na Freguesia das Pedras Brancas.

-  Autorizam o Inspetor do Distrito da Freguesia das Pedras Brancas a contrair despesas com 
os consertos de ruas daquela Freguesia.

-  Recebem ofício do Governador do Estado aprovando a resolução da Junta sobre a porcen
tagem da comissão a ser paga ao Procurador da mesma.

-  Recebem ofício do Governador do Estado aprovando o pagamento de um salário mensal 
ao Presidente da J unta Municipal.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado declarando não poder fornecer dois soldados para 
a guarda noturna do interior do Mercado.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado remetendo, por ordem do Governador, um exem
plar impresso do Decreto que regula os dias de festa nacional.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado remetendo cópia do Ato pelo qual o Governador 
resolveu alterar os distritos especiais desta Capital em conseqüência da extinção da Comarca 
de Viamão.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado remetendo cópia do Ato pelo qual o Governador 
suprimiu a Comarca de Viamão e os Ofícios de Justiça exigidos pelo Foro Civil.

-  Recebem ofício do Inspetor interino de Higiene pedindo que o abate do gado para consu
mo público seja feita mais tarde pela inconveniência do calor atual.

15
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-  Recebem ofício do Inspetor interino de Higiene pedindo providências para o escoamento 
das águas existentes em um terreno situado na Rua Jerônimo Coelho, junto do prédio da 
Escola Brasileira.

-  Concedem licença-saúde para um Fiscal da Câmara. .
-  Recebem abaixo-assinado de proprietários de iates representando contra a má interpreta

ção de Lei de Orçamento Municipal vigente quanto a Impostos sobre Embarcações.
-  Recebem abaixo-assinado de moradores da Ilha da Pintada, vindo do Governo do Estado 

para informar, pedindo a regularização dos terrenos da referida Ilha.
-  Isentam um cidadão de pagar multa por haver depositado madeiras na rua.
-  Autorizam a transferência de proprietário de um terreno beira-rio situado na Rua Sete de 

Setembro.
-  Prorrogam o prazo para murrar um terreno no Beco do Império.
-  Resolvem informar o Governo do Estado não ser justo a Companhia de Seguros Porto- 

alegrense ser isenta do pagamento do imposto previsto pela Lei do Orçamento e que é pago 
pelas demais companhias de seguro contra fogo.

-  Pedem providências ao Governo do Estado com relação às péssimas condições da Ponte do 
Menino Deus.

Ass.: Felicíssimo — Lima—Bibiano.

M A R Ç O

10
-  Recebem ofício do Governador do Estado aprovando o Artigo Adicional ao Código de 

Posturas que proíbe o uso de foguetes ou salvas de dinamites.
-  Recebem circular do Governo do Estado recomendando a observância da determinação 

do Ministério da Fazenda sobre o procedimento para os pedidos de isenção dos direitos de 
consumo de materiais destinados ao interesse municipal.

-  Recebem ofício da Junta Municipal de São Leopoldo, dirigido ao Governo do Estado, 
para informar, sobre o requerimento de um marchante que pede isenção de imposto sobre 
o abate de gado que vende neste Município.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado comunicando que o Governador autorizou o 
Superintendente das Obras Públicas a ceder as pedras que sobraram da Ponte da Azenha 
para o calçamento da rua junto à Ponte.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado comunicando que o Governador exonerou, a 
pedido, o segundo suplente do Juiz substituto da 1a Vara desta Capital.

-  Recebem ofício do Secretário do Estado comunicando què o Governador nomeou os três 
primeiros suplentes do Juiz substituto da 1a Vara.

-  Recebem ofício do Inspetor interino da Higiene remetendo parecer sobre a formulação de 
artigos de Posturas com as necessárias condições higiênicas para as edificações a serem 
construídas nesta Capital.

-  Recebem requerimentos de dois cidadãos reclamando contra a forma da medição de seus 
cortiços situados na Rua da Conceição.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser poupado da multa que lhe foi 
imposta em razão de seu filho menor andar vendendo uvas na rua.

-  Isentam um cidadão de murar seu terreno situado na Rua Fernando Machado, na quadra 
entre a Bento Martins e João Manoel, devido à existência de barrancos e pedreira no local.
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-  Mandam fazer novo orçamento para consertar o Matadouro das Pedras Brancas.
Ass.: Felicíssimo — Lima—Bibiano.

29
-Recebem e aprovam uma proposta para a pintura das grades e portões dos jardins das 

praças Marechal Deodoro e Quinze de Novembro, além da parte externa do Chalé das 
Arrecadações.

-  Recebem ofício do Governador do Estado convidando ajunta a participar dos festejos 
pela instalação da República no Brasil.

-  Recebem ofício do Governador do Estado explicando os procedimentos que serão tomados 
nas eleições de Juizes de Paz das novas freguesias de N. Sa. da Conceição e do Menino Deus.

-  Recebem circular do Governo do Estado enviando exemplares do Decreto que promulgou 
o Regulamento Eleitoral e recomendando providências, no sentido de ser realizada a qua
lificação deste Município.

-  Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que o Governador do Estado, 
indeferiu a reclamação feita por negociantes de secos e molhados, desta Capital, contra a 
execução do Art. Io da Lei n° 1442 de 08/04/1884.

-  Recebem ofício do Fiscal-Geral pedindo providências sobre os cães soltos pelas ruas da Cidade.
- Resolvem isentar um cidadão de pagar a multa que lhe foi imposta por estar seu filho 

menor vendendo uvas pelas ruas, tendo em vista seu estado de pobreza.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para instalar comércio de miudezas nas 

entradas norte e sul do Mercado.
- Concedem licença para um cidadão conservar soltas suas vacas leiteiras na Ilha da Pintada.
- Isentam um cidadão de pagar imposto sobre os cortiços de sua propriedade situados na 

Rua Fernando Machado.
Ass.: Felicíssimo — Brito — Bibiano — Matta Coelho.

A B R I L

12
-Recebem ofícios do Governador do Estado mandando comunicar às comissões distritais o 

texto dos Decretos referentes ao processo de Alistamento Eleitoral.
-  Recebem circular do Governador do Estado enviando exemplares dos Decretos que tratam 

do processo de Alistamento Eleitoral, incluindo os estrangeiros.
-  Recebem requerimento de-um cidadão, vindo do Governador do Estado para informar, 

pedindo para ser poupado de um imposto que lhe foi exigido pela venda de bebidas no 
quiosque de sua propriedade na Praça Martins de Lima.

-  Autorizam a transferência de propriedade sobre um terreno beira-rio situado na Rua de 
Belas.

-  Exoneram, a pedido, um Fiscal da Junta e nomeiam outro cidadão em seu lugar.
-  Mandam consertar a passagem da Ponte da Guabiroba na Freguesia de Belém.
-  Encaminham ao Advogado da Junta um Projeto com diversos artigos de posturas regulan

do as novas construções nesta Cidade.
-  Prorrogam o prazo de cobrança da dívida ativa sem juros e multas.
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-  Mandam chamar o locatário do chalé do jardim da Praça Quinze de Novembro para 
assinar termo de compromisso referente à iluminação daquele local.

Ass.: Felicíssimo -  Lima -  Matta Coelho.

MAI O

06
-Empossam o Vice-governador do Estado Dr. Francisco da Silva Tavares.

Ass.: Felicíssimo -  Lima -  Matta Coelho — Bibiano -  Brito.

24
—Empossam o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, General de Divisão Cândido 

José da Costa.
Ass.: Felicíssimo — Matta Coelho — Bibiano.

J U L H O

°5
-  Recebem ofício do Governo do Estado aprovando o repasse anual para a Companhia de 

Seguros Terrestres Porto-alegrense de metade do imposto arrecadado de todas as companhias de 
seguros existentes nesta Cidade, para auxiliar o custeio do Serviço de Controle de Incêndios.

-  Recebem ofício do Governo do Estado comunicando que foi decretada a República dos 
Estados Unidos do Brasil.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando a exoneração do Io Suplente de 
Juiz substituto da 2a Vara desta Capital e a nomeação de seu sucessor.

-  Recebem ofício circular do Governo do Estado remetendo as instruções do Ministério dos 
Negócios da Fazenda para a execução do Art. 8o, n° 3 da Lei n° 3348 de 20/10/1887.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando que foi concedido crédito para a 
construção de um muro nos terrenos de propriedade da Fazenda Geral, entre o Palácio do 
Governo e a Assembléia.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior declarando que as grandes embarcações de convés 
estão sujeitas ao imposto instituído no Parágrafo 20 da Lei 1901 de 23/08/1889.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando que o Governador indeferiu o 
requerimento de Silva Bastos &  Cia.

-  Recebem ofício do Superintendente Geral dos Negócios da Agricultura e Obras Públicas 
comunicando a sua posse interina no referido cargo.

-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo a limpeza das ruas Três de Novembro e 
General Paranhos.

-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene mandando acelerar a limpeza desta Capital.
-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo que a Junta reitere ordens para que, de 

julho a dezembro do corrente ano, não seja abatido gado para consumo nos matadouros 
deste Município.

-  Recebem oficio do Fiscal-Geral informando que um cidadão doou dinheiro para o aterro 
da Rua D. Aurélia, e que a classe operária pede que a vacinação seja feita aos domingos.
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— Indeferem requerimento de um cidadão que solicitou, por aforamento, o terreno beira-rio 
em frente a sua chácara ao lado do Asilo de Santa Tereza.

— Resolvem enviar representação ao Governo Provisório pedindo a construção de um novo 
edifício para a Alfândega desta Capital.

— Decidem enviar novo ofício ao Governador do Estado pedindo solução a respeito dos 
moradores da Ilha da Pintada.

—■ Determinam que o Serviço da Limpeza Pública e a Pesagem da Carne sejam fiscalizados 
pela Junta.

— Pedem ao Governador do Estado que mande consertar a Ponte da Cachoeira sobre o Rio 
Gravataí.

Ass.: Felicíssimo — Lim a- Brito -  Bibiano -  Matta Coelho.

10
— Recebem ofício do Chefe de Polícia enviando um Projeto de Posturas sobre a nova organi

zação do Serviço de Criados que deve ficar a seu cargo.
— Recebem ofício do Fiscal-Geral propondo a adoção de uma nova organização para o 

controle do Serviço da Limpeza da Cidade e a Pesagem da Carne para consumo.
— Registram o Balanço do Cofre da Junta.
Ass.: Felicíssimo — Brito -  Bibiano -  Matta Coelho.

15
—Exoneram, a pedido, o Advogado da Junta Municipal e nomeiam outro em seu lugar.' -

— Recebem ofício do Inspetor da Higiene declarando que providenciará para que a vacinação 
se efetue nos domingos.

— Recebem ofício do Fiscal-Geral comunicando que tem encontrado problemas para man
dar demolir a frente do prédio que está por desabar na Rua dos Andradas, n° 119.

— Mandam ressarcir os prejuízos financeiros da firma.comercial que imprime os trabalhos da 
Junta Municipal.

— Decidem dar uma gratificação mensal ao jardineiro da Praça Martins de Lima.
Ass.: Felicíssimo — Lima -  Bibiano -  Matta Coelho.

A G O S T O

09
-Recebem ofício-circular do Governador do Estado comunicando que foi prorrogado até 

31 de dezembro, deste ano, o prazo para receber as declarações dos estrangeiros que não 
adotarem a nacionalidade brasileira.

— Recebem circular do Secretário do Interior remetendo diversos exemplares do Decreto n° 
511 de 23 de junho último, mandando observar o Regulamento para a Eleição do Io 
Congresso Nacional.

— Recebem oficio do Inspetor da Higiene com referência ao exame da carne pará consumo público.
— Recebem ofício de um cidadão comunicando que foi assinado o Decreto concedendo 

privilégios para a construção do Porto das Torres e da Estrada de Ferro que ligará aquele 
Porto a esta Capital.
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-  Encaminham ao Governador do Estado, para aprovação, as Posturas referentes ao Serviço 
de Criados.

-  Recebem ofício do Contador da Junta pedindo esclarecimentos sobre a cobrança do im
posto sobre grandes embarcações que atracam no Trapiche Municipal.

-  Recebem requerimento de um engenheiro solicitando a devolução de plantas do projeto 
de embelezamento do Campo da Redenção que foram apresentadas a esta Municipalidade 
por outro cidadão.

-  Concedem licença remunerada para um Fiscal da Junta.
Ass.: Felicíssimo -  Lima -  Matta Coelho.

S E T E M B R O

09
-  Recebem ofício-circular do Governo do Estado interpretando o sentido da elegibilidade 

dos estrangeiros naturalizados estabelecido no Decreto n° 5 de 14/12/1889.
-  Recebem circular do Secretário do Interior remetendo um exemplar do Decreto n° 572 de 

12 de julho último, que fixa o momento em que começa a obrigatoriedade das leis da 
União e dos decretos do Governo Federal.

-  Recebem circular do Secretário do Interior explicando o modo de entrega dos títulos 
eleitorais e como deve ser feita a substituição dos escrivães de paz.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando que, por Ato do Governador, foi 
aposentado o contínuo da Junta Municipal.

-  Recebem ofício do Secretário da Agricultura e Obras públicas enviando cópia do contrato 
celebrado com a Companhia Carris de Ferro Porto-alegrense.

-  Recebem ofício da Praça do Comércio desta Capital pedindo que ajunta Municipal 
interceda no sentido de serem abolidos os direitos de importação sobre o sal, folhas de 
flandres e acessório para solda, arame e cercas.

-  Substituem o Advogado da Junta Municipal e nomeiam um auxiliar para o Fiscal-Geral.
-  Nomeiam um novo contínuo da Junta Municipal.
-  Concedem gratificação a um Fiscal da Junta pela fiscalização e administração dos consertos 

na Estrada do Mato Grosso, desde o Passo do Sabão até a Rua da Azenha.
-  Mandam fazer o calçamento da Rua Sete de Setembro, entre as ruas João Manoel e Bento 

Martins.
-  Resolvem enviar ofício ao Governador do Estado sobre os motivos para não atender a uma 

solicitação da Companhia de Ferro Porto-alegrense.
Ass.: Felicíssimo — Lima—Brito.

O U T U B R O

06
-  Recebem ofício do Governador do Estado autorizando ajunta a aforar os terrenos da Ilha 

da Pintada, em lotes medidos e demarcados, com designação prévia das ruas e praças da 
futura Povoação, pertencendo ao Cofre Municipal os foros e laúdêmios.
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-  Recebem oficio do Governador do Estado transmitindo instruções sobre a Apuração Geral 
da Eleição para Deputados e Senadores.

-  Recebem telegrama da Associação Comercial do Rio Grande informando que o Ministro 
da Agricultura assinou o contrato das obras deste Estado.

-  Mandam chamar concorrentes para o arrendamento do vapor ‘Aviso” de propriedade 
desta Municipalidade.

-  Nomeiam, interinamente, um Fiscal para ajunta.
Ass.: Felicíssimo -  Brito -  Guilião.

15
-  Registram a Apuração Geral dos Votos que obtiveram os respectivos candidatos para De

putados e Senadores ao Congresso Nacional Constituinte.
Ass.: Felicíssimo -  Matta Coelho -  Brito.

N O V E M B R O

26
-Recebem ofício do Governador do Estado participando a exoneração do cidadão Bibiano 

Dias de Castro do cargo de membro desta Junta e a nomeação, em substituição, do cidadão 
Jerônimo Guilião de Figueiredo.

-  Recebem ofício do Governador do Estado concedendo autorização para abrir uma conta corrente 
em banco da Capital, por avanço de renda, visando à execução de diversas obras urgentes.

-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei do Orçamento Municipal para vigorar 
no ano de 1891.

-  Decidem não efetuar melhoramento no Campo da Redenção sem que sejam feitas as obras 
da Rua Lopo Gonçalves.

Ass.: Felicíssimo -  Brito — Guilião.

D E Z E M B R O

02
-Aprovam, em segunda e terceira discussão, o Projeto de Lei do Orçamento Muni

cipal para 1891 e o encaminham para redação e aprovação do Governador do 
Estado.

-  Recebem ofício do Governador do Estado concedendo permissão para atravessar pelo 
terreno da Chácara das Bananeiras, de propriedade do Estado, a Estrada denominada Dois 
Irmãos que se dirige da Estrada de Belém para a do Mato Grosso.

-  Recebem ofício-circular do Governador do Estado com instruções sobre o Recenseamento 
Geral da República.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando que não procede a reclamação 
formulada pelo proprietário de iates de navegação do interior deste Estado.

-  Recebem ofício do Secretário do Interior comunicando que o Governador do Estado 
resolveu dispensar o cidadão João da Matta Coelho do cargo de membro desta Junta.
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-  Recebem ofício do Secretário dos Negócios da Agricultura comunicando que foi providenci
ado concorrentes ao Serviço do Transporte de Passageiros e Cargas, por meio de carris de ferro, 
nesta Cidade e seus subúrbios respeitando, porém, o trançado da Companhia de Bondes.

-  Recebem oficio do Inspetor da Higiene pedindo providências para que seja proibida a 
venda das laranjas que estão sendo prejudiciais à saúde.

-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene solicitando providências para que sejam aterrados 
os fossos existentes na Rua General Neto.

-  Recebem ofício do Inspetor de Higiene pedindo que seja aterrado um valo existente no 
quintal do prédio n° 114 da Rua Lima e Silva.

-  Recebem circular da Intendência de Pelotas pedindo a doação de materiais para fundação 
de um Museu de Agronomia e Veterinária naquele Município.

-  Recebem ofício de um cidadão enviando o recibo da entrega do vapor “Aviso” para a 
Sociedade Comanditária de Navegação de Carvalho Fett & Cia, arrendatários desta em
barcação de propriedade Municipal.

-  Aprovam proposta de um membro da Junta declarando que deve ser rigorosamente cum
prida a Lei que manda fechar as casas de comércio aos domingos.

-  Deliberam realizar obras na Cidade Baixa que atendam à saúde pública.
-  Concedem licença-saúde ao Secretário da Junta.
Ass.: Felicíssimo — Steenhagen — Silva Filho -  Brito.

08
—Recebem ofício do Governador do Estado comunicando haver nomeado para fazerem 

parte desta Junta os cidadãos Joaquim José da Silva Filho e João Steenhagen.
-  Recebem ofício do Secretário do Interior concedendo a exoneração solicitada pelo Cidadão 

Antônio de Azevedo Limado cargo de membro destajunta.
-  Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo providências para o asseio e saneamento 

desta Capital com o objetivo de prevenir epidemias.
-  Concedem licença-saúde ao Fiel Procurador da Câmara.
-  Determinam a realização de obras na Rua Venâncio Aires e suas travessas para o convenien

te desaguamento no Riachinho.
-  Decidem pedir ao Governador do Estado auxílio financeiro urgente para ser aplicado na 

melhoria das condições sanitárias desta Capital.
Ass.: Felicíssimo -  Brito -  Steenhagen.

15
-  Ficam informados de reunião realizada por uma Comissão Especial que tratou das medidas 

a serem tomadas para o saneamento da Capital.
-  Decidem enviar ofício ao Gerente da Companhia Hidráulica Guaibense comunicando a 

proibição para a abertura de valas nas ruas sem parecer do Engenheiro da Junta.
-  Mandam organizar os Serviços da Limpeza das praias e remoção do lixo.
-  Determinam que as ruas da Cidade devem ser irrigadas depois de varridas.
-  Proíbem a condução de enterros a pé e a abertura de caixões fúnebres.
-  Proíbem a secagem de couros e a venda de frutas pelas ruas da Cidade.
-  Recebem um exemplar do livro Sinopse Geográfico, Histórico e Estatístico do Município de 

Porto Alegre, de autoria de Antônio de Azevedo Lima.
Ass.: Felicíssimo — Brito — Steenhagen.
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18
-  Recebem as propostas para a publicação dos trabalhos e fornecimento de materiais de 

expediente à Junta.
-  Resolvem pedir ao Governador do Estado o empréstimo das dragas que desobstruem o 

banco da Feitoria, para trabalhar nos baixios do Canguçu e Cristal, visando à melhoria da 
navegação entre o porto desta Capital e os portos do sul.

-  Registram o Balanço do Cofre da Junta.
Ass.: Felicíssimo -  Silva Filho — Steenhagem.

29
-  Resolvem enviar um telegrama ao Dr. Júlio de Castilhos em agradecimento à defesa dos 

princípios federativos e aos interesses do estado do Rio Grande do Sul.
-  Decidem colocar à venda o prédio do Matadouro de Santa Tereza.
-  Mandam chamar concorrentes para o fornecimento de carroças destinadas à limpeza pública.
-  Pedem ao Governo do Estado que crie no Orçamento Municipal de 1891 uma taxa por 

litro de cerveja que for fabricado para consumo.
-  Aprovam, em primeira discussão, dois Artigos de Posturas referentes ao Serviço Funerário.
-  Marcam o prazo para a transferência das barracas de couros para fora da Cidade.
Ass.: Felicíssimo — Guilião — Steenhagen.
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05
—Recebem ofício do Chefe Interino da Polícia propondo a adoção de diversos Artigos de 

Posturas relativo ao Serviço de Veículos.
-  Pedem autorização ao Governador do Estado para realizar a venda do vapor “Aviso”, de 

propriedade Municipal.
-  Recebem requerimento da Companhia Hidráulica Porto-alegrense pedindo para receber o 

mesmo direito concedido à Guaibense na colocação de penas de água.
-  Aceitam uma proposta para fornecimento de carroças destinadas ao Serviço da Limpeza 

Pública e remoção de aterros.
Ass.: Felicíssimo — Silva Filho -  Steenhagen.

24
—Recebem ofício do Governador do Estado concedendo autorização para a venda do vapor 

“Aviso”.
-  Concedem licença-saúde ao Engenheiro da Junta e ao respectivo porteiro.
-  Resolvem vistoriar um campo na Freguesia das Pedras Brancas para servir de logradouro e 

pastoreio das tropas de gado que demandam ao Matadouro da mesma Freguesia.
-  Designam nova data para analisar as propostas recebidas para construção de uma cocheira 

e estrebarias na Península do Riacho.
Ass.: Felicíssimo -  Silva Filho -  Steenhagen -  Guilião.

F E V E R E I R O

17
-Recebem ofício do Governador do Estado comunicando que foi aprovado, com algumas 

emendas, o Orçamento da receita e despesa Municipal para o corrente ano.
-  Recebem ofício do Governador do Estado participando ter concedido um crédito para a 

construção de um forno de incineração do lixo da Capital conforme planta e orçamento 
organizados pela Diretoria de Obras Públicas.

-  Recebem ofício do Superintendente da Agricultura e Obras Públicas enviando uma cópia 
do contrato celebrado com dois engenheiros para a construção, uso e gozo de linhas de 
carris nesta Capital e subúrbios.

-  Mantêm a resolução tomada pela Câmara em 1882, de permitir o fechamento de 
uma estrada no lugar denominado Petim, com a obrigação de ser colocada uma 
cancela e porteira.
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-  Concedem licença para um Cidadão depositar madeiras junto a sua fábrica localizada na 
Praça Visconde do Rio Branco.

-  Recebem abaixo-assinado, vindo do Governo do Estado para informar, de barbeiros desta 
Capital reclamando contra o fechamento de suas casas aos domingos.

-  Resolvem comprar a área destinada ao logradouro para o pastoreio e descanso do gado que 
demandam ao Matadouro da Freguesia das Pedras Brancas.

-  Mandam chamar concorrentes para a arrematação do Trapiche Municipal.
-  Mandam chamar, de novo, concorrentes à arrematação do Passo da Freguesia das Pedras 

Brancas e condução da carne para esta Cidade.
-  Aprovam gratificações mensais para o Fiscal-Gerale Engenheiro Interino da Junta.
-  Suspendem as obras de construção de uma cocheira e estrebarias na Península do Riacho.
Ass.: Felicíssimo -  Silva Filho — Steenhagen.

28
-Registram a notícia da promulgação, pelo Congresso Nacional, da Constituição Política 

dos Estados Unidos do Brasil e a eleição do seu primeiro Presidente.
-  Recebem ofício da Diretoria de Obras Públicas convidando ajunta a escolher o local mais 

apropriado para a construção do forno de incineração.
-  Recebem ofício do Superintendente da Fazenda tratando do imposto sobre loterias.
-  Prorrogam a licença-saúde do Secretário da Câmara.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo a concessão para fazer anúncios nos 

postes de iluminação a gás e em outros lugares públicos.
-  Recebem requerimento do Agente da Lloyd Brasileira pedindo a averbação no seu respec

tivo contrato, da mudança do nome Companhia Nacional de Navegação a Vapor para 
Lloyd Brasileiro.

-  Aceitam uma proposta para arrematação do Trapiche Municipal.
Ass.: Felicíssimo -  Silva Filho — Steenhagen.

M A R Ç O
16
-  Empossam o Io Vice-Governador do Estado, Dr. Fernando Abott.
Ass.: Felicíssimo -  Silva Filho -  Guilião -  Steenhagen.

25
-  Aceitam uma proposta para o fornecimento de forragens destinadas ao sustento dos ani

mais a serviço da Municipalidade.
-  Mandam chamar, de novo, concorrentes à arrematação da passagem e condução da carne 

do Matadouro das Pedras Brancas para esta Cidade.
-  Concedem licença para um cidadão colocar anúncios em colunas de metal e bancos das 

praças desta cidade.
-  Recebem requerimento de um cidadão retirando a proposta para a venda do terreno, de 

sua propriedade localizado no Beco de São Soucy, onde deveria ser construído o forno de 
incineração de lixo.

-  Aprovam uma planta levantada pelo Ajudante do Engenheiro da Junta, de uma parte do 
litoral desta Cidade, entre as ruas Voluntários da Pátria e a projetada das Flores e ao norte 
da Coronel Vicente.
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-  Concedem uma gratificação mensal ao Chefe dos Jardins.
-  Suprimem o cargo de Aferidor da Junta.
-  Resolvem que os hidrantes colocados pela Companhia Hidráulica Guaibense serão de 

propriedade da Municipalidade.
Ass.: Felicíssimo — Silva Filho — Steenhagen -  Guilião.

MAI O

14
-  Registram a Apuração Geral dos Votos que obtiveram os cidadãos candidatos a Deputado 

do Primeiro Congresso do Estado, neste Município.
Ass.: Felicíssimo — Brito — Silva Filho — Guilião.

J U N H O

05
-Esta data consta no Livro 22.

-  Registram a Apuração Geral dos Votos que obtiveram os cidadãos candidatos a Deputado 
do Primeiro Congresso do Estado, nos demais municípios do Rio Grande do Sul.

Ass.: Felicíssimo — Silva Filho — Brito -  Guilião.

13
—Esta Ata consta no livro 21.

-  Debatem as divergências surgidas entre o Presidente da Junta Municipal e os demais 
membros da mesma com relação ao autoritarismo, existente nas resoluções dos problemas 
de interesse do Município.

Ass.: Felicíssimo — Steenhagen — Silva Filho.

O U T U B R O

08
-  Registram a Apuração Geral dos Votos que obtiveram os cidadãos candidatos a membros 

do Conselho Municipal deste Município.
Ass.: Felicíssimo — Brito — Silva Filho — Herzog.

N O V E M B R O

21
-  Registram o Ato em que o cidadão Felicíssimo Manoel de Azevedo transfere para o cidadão 

João da Matta Coelho o cargo de Presidente da Junta Municipal.
Ass.: Matta Coelho — Felicíssimo.
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-  Marcam comemorações pelo retorno da paz e tranqüilidade ao Estado e ao País. 
Ass.: Matta Coelho — Azambuja — Barcellos.

23

D E Z E M B R O

01
— Recebem Relatório do ex-Presidente da Junta Municipal, cidadão Felicíssimo Manoel 

de Azevedo.
— Determinam entendimentos com um cidadão para encarregar-se, temporariamente, do 

Serviço de Limpeza Pública.
— Negam a rescisão do contrato estabelecido para o aterro da Lopo Gonçalves.
— Recebem ofício do Governador do Estado devolvendo memorial da extinta Câmara Mu

nicipal, dirigida ao Governo Geral, pedindo os títulos da Várzea de Gravataí e do Campo 
da Redenção.

— Concedem alinhamento e altura de soleira para um cidadão reconstruir um prédio na Rua
Voluntários da Pátria n° 343 e 345.

— Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo privilégio para o alargamento e prolon
gamento de algumas vielas desta Cidade.

Ass.: Matta Coelho—Azambuja — Barcellos.

11
-Registram que o Presidente da Junta Municipal desiste do ordenado a que tem direito, 

tendo em vista as condições do Cofre Municipal.
— Aprovam a construção de uma ponte de madeira sobre o Arroio Douradilho, no Distrito 

das Pedras Brancas.
— Aprovam o Projeto de Orçamento Municipal para o ano de 1892.
— Mandam colocar na Sala de Sessões da Junta o retrato do falecido D. Pedro de Alcântara.
Ass.: Matta Coelho — Barcellos—Azambuja.

19
— Aceitam uma proposta para a impressão dos trabalhos da Câmara.
— Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para construir um chalé na Praça Sena

dor Florêncio.
— Recebem requerimento de Azambuja Lino &  Cia. reclamando contra os serradores de 

lenhas ambulantes que fazem concorrência com as suas serrarias e pedindo que os mesmos 
paguem impostos.

— Concedem, por aforamento, sobras de terrenos beira-rio a um cidadão na Rua Sete de 
Setembro esquinada João Manoel.

Ass.: Matta Coelho -  Barcellos.
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04
-  Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Interior comunicando que o Governa

dor do Estado aprovou o Orçamento Municipal para o ano de 1892.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para comprar um terreno de proprieda

de municipal situado na Freguesia de Pedras Brancas.
-  Autorizam o pagamento de um acréscimo ao contrato estabelecido para as obras de aterro 

da Rua Lopo Gonçalves.
-  Autorizam a venda de uma sobra de terras existentes na Rua da Floresta esquina com a Sete 

de Abril.
-  Mandam fazer o orçamento para aterrar e nivelar a Rua Voluntários da Pátria.
-  Mandam chamar concorrentes para as obras de calçamento da Rua dos Andradas, desde a 

Rua General Câmara até a General Silva Tavares.
Ass.: Matta Coelho -  Barcellos -  Azambuja.

2 7
—Recebem ofício do Secretário dos Negócios da Agricultura e Obras Públicas comunicando, 

por ordem do Governador do Estado, as modificações efetuadas no valor da passagem da 
linha de bondes da Floresta e do Moinhos de Vento.

-  Concedem novo prazo para uma cidadã murar o seu terreno situado na Rua Demétrio Ribeiro.
-  Liberam a construção de um chalé na Praça Senador Florêncio.
-  Mandam chamar todos os proprietários de quiosques para assinarem novos termos de 

compromissos.
-  Mandam chamar concorrentes para o aterro e nivelamento da Rua Voluntários da Pátria, 

incluindo a frente da Praça dos Navegantes.
-  Mandam fazer consertos no Trapiche das Pedras Brancas.
-  Estabelecem gratificações ao Amanuense da Secretaria, ao Fiel do Procurador e ao Fiscal do 

Mercado.
-  Aceitam uma proposta do Solicitador dos Auditórios do Termo desta Capital de cobrar, 

amigável ou judicialmente, as multas impostas a jurados pelo Presidente do Tribunal do Júri.
Ass.: Matta Coelho -  Azambuja — Barcellos.

Fevereiro

15
— Recebem as propostas para arrematação das obras de aterro da Rua Voluntários da Pátria e 

do calçamento da Rua dos Andradas e encaminham para análises.
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-  Concedem adiantamentos de salário ao porteiro da Junta.
Ass.: Matta Coelho -  Azambuja — Barcellos

M A R Ç O
19
-  Recebem ofício do Vice-governador do Estado sobre o adiamento da eleição dos membros 

da Convenção Rio-grandense.
-  Recebem ofício do Vice-governador encaminhando um exemplar das novas plantas culti

vadas no Jardim Botânico e um catálogo oficial dos prêmios conferidos na Exposição de 
Paris de 1889.

-  Recebem ofício do Presidente do Tribunal da Relação comunicando sua instalação.
-  Recebem ofício do Diretor da Repartição de Obras Públicas informando a conclusão de 

um forno de incineração.
-  Aprovam a realização de obras na Ponte do Menino Deus e na Ponte da Estrada da Taquara 

no Distrito de Belém.
-  Recebem uma carta do Advogado da Junta, vindo da Capital Federal, sobre a situação da 

Ação de Revista dos terrenos do Caminho Novo, reivindicação dos herdeiros do Coronel 
Vicente Ferrer da Silva Freire.

-  Recebem um abaixo-assinado dos moradores do Arraial São Pedro solicitando a desapro
priação de um terreno na Rua Voluntários da Pátria em frente à Rua do Parque para servir 
de logradouro e local de embarque e desembarque dos referidos moradores.

-  Decidem pedir ao Governador do Estado licença para que o benefício da extração de 
loterias seja empregado nos melhoramentos do Campo da Redenção.

-  Concedem licença-saúde ao Secretário da Junta.
-  Aprovam artigos de Posturas referentes à comercialização de pão.
Ass.: Matta Coelho -  Azambuja — Barcellos

A B R I L  4

6
—Recebem ofício do Governador do Estado atendendo ao pedido feito em relação ao impos

to das companhias de seguros terrestres que tenham, também, seguros marítimos.
-  Recebem ofício do Governador do Estado aprovando os Artigos de Posturas referentes à 

comercialização do pão na Capital.
-  Recebem ofício do Diretor-Gerente da Companhia de Carris Urbanos comunicando a 

instalação da referida Companhia, cujo objetivo é a execução do contrato celebrado entre 
o Governo do Estado e os engenheiros Alfredo Carlos Muller de Campos e Ignácio de 
Alencastro Guimarães.

-  Mandam pagar à Companhia Hidráulica Guaibense os vinte e um hidrantes colocados em 
diversos pontos da Cidade.

-  Concedem licença-saúde para um Fiscal da Junta.
-  Dispensam o Ajudante do Engenheiro da Junta.
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— Encaminham ao Engenheiro da Junta, para informar, o requerimento de alguns cidadãos 
doando terrenos para a abertura de ruas no Arraial São Pedro.

Ass.: Matta Coelho -  Azambuja— Barcellos.

30
—Recebem ofício do Governador do Estado marcando a próxima eleição para o preenchi

mento das vagas dos Deputados representantes deste Estado.
— Recebem ofício do Diretor-Geral remetendo, por ordem do Vice-governador diversos 

exemplares impressos do Decreto n 0 24  de 29/03/92 promulgando, provisoriamente, a 
Constituição Política deste Estado.

— Recebem ofício do Governador Provisório do Estado comunicando que reassumiu a admi
nistração do mesmo.

— Recebem ofício do novo Chefe de Polícia do Estado comunicando ter assumido o citado cargo.
— Recebem ofício do Inspetor da Higiene pedindo o auxílio da Junta para a criação de um 

estabelecimento de vacinação.
— Aprovam gratificações para o porteiro e o contínuo da Junta.
— Mandam recolher ao Cofre da Junta os acessórios da bandeira do extinto Batalhão Porto- 

alegrense de Voluntários da Pátria enviada pelo Marechal Luiz Manoel de Lima e Silva em 
1866.

— Decidem aumentar os preços dos aluguéis dos quartos e dos torreões do Mercado.
Ass.: Azambuja — Barcellos.

MAI O

21
—Recebem ofício do Governador do Estado comunicando ter adiado, por decreto, a eleição 

da Convenção Rio-grandense e das vagas a Deputados Federais.
— Concedem permissão para a Empresa Industrial e Construtora do Rio Grande do Sul para 

levar a sua linha de bondes, já em tráfego, da Rua Voluntários da Pátria até o Prado de 
Corridas, estabelecido no Arraial dos Navegantes.

— Desistem do direito que tinha a Municipalidade sobre um antigo cano de esgoto que passa 
por uma propriedade na Rua Voluntários da Pátria, n° 271.

— Concedem um terreno no prolongamento da Rua Sete de Setembro com a do Comércio 
para a construção do prédio destinado aos Correios.

— Aceitam uma proposta da Empresa Industrial e Construtora do Rio Grande do Sul para o 
levantamento de uma planta, nivelamento e demais estudos para o Sistema de Esgotos 
desta Capital, sem ônus para os Cofres Municipais.

— Autorizam consertos na Estrada da Cavalhada e a venda de todo material empregado no 
Serviço da Limpeza Pública desta Cidade.

— Resolvem que a Rua do Aterro do Borges seja denominada Rua Pontos de Paris.
— Recebem ofício circular do Diretor de Estatística pedindo o apoio da Junta para o bom 

desempenho das funções de seu cargo.
— Autorizam consertos na Rua de São Pedro.
Ass.: Matta Coelho
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-  Registram as eleições para mesários e suplentes das respectivas Seções Eleitorais deste Município 
que trabalharão na eleição para o preenchimento das vagas abertas no Congresso Nacional.

Ass.: Matta Coelho -  Lima -  Norberto -  Masson -  Motta -  Antonio Velho.

J U N H O

14
-  Recebem ofício do Visconde de Pelotas comunicando ter assumido o Governo do Estado.
-  Recebem ofício do Visconde de Pelotas comunicando ter nomeado cidadãos para, em 

comissão, dirigirem provisoriamente os negócios do Município.
-  Empossam os novos integrantes da Junta Municipal.
-  Elegem o Presidente e Vice-presidente da Junta.
-  Recebem o Relatório do ex-Presidente da Junta.
-  Nomeiam os membros das Comissões da Junta e os Inspetores dos Distritos da Capital.
-  Pedem ao Governador do Estado que nomeie, provisoriamente, um empregado de Repar

tição de Obras Públicas para o cargo de Engenheiro Municipal.
-  Registram o Balanço do Cofre da Junta.
Ass.: Costa — Gomes da Silva

20
-  Instalam o Conselho Municipal.
-  Nomeiam os membros da Comissão de Poderes.
-  Elegem o Presidente e o Vice-presidente do Conselho Municipal.
-  Nomeiam comissões para organizar o Projeto da Constituição Municipal; para a tomada de contas; 

para administrar os negócios municipais e para organizar o Projeto de Regimento Interno.,
Ass.: Clemencio Wallau — Domingos de Souza Brito—João Pimentel — Domingos Martins 

Pereira e Souza — Joaquim José da Silva Filho -  Rafael Gonçalves Ventura -  Antonio 
Gòmes de Carvalho — Gonçalo Henrique de Carvalho — Ramiro Barcellos.

29
-  Elegem um membro do Conselho Municipal para o cargo de Administrador Provisório do 

Município.
Ass.: Wallau — Brito — Gonçalo — Pimentel — Souza — Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  

Ventura.

Setembro
24
-  Elegem os membros e suplentes das Seções Eleitorais do Município que irão proceder ao 

alistamento de eleitores.
Ass.: Brito -  Gonçalo -  Silva Filho -  Antonio de Carvalho -  Souza -  Kappel -  Azevedo -  Barbedo.

30
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— Empossam o Vice-presidente do Estado Dr. Fernando Abott. 
Ass.: Brito — Pimentel — Gonçalo — Silva Filho -  Ventura -  Souza.

26

29
-  Nomeiam, provisoriamente, o Secretário do Conselho Municipal.
-  Aprovam o Projeto de Regimento Provisório para o Conselho Municipal.
-  Declaram concluído o Projeto de Lei Orgânica do Município.
Ass.: Brito -  Gonçalo — Souza — Pimentel -  Silva Filho -  Antônio de Carvalho — Ventura.

30
-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto da Lei Orgânica do Município.
Ass.: Brito — Gonçalo — Souza — Silva Filho — Pimentel -  Antonio de Carvalho -  Ventura.

O U T U B R O

01
-  Aprovam, em segunda discussão, o Projeto da Lei Orgânica.
-  Nomeiam uma Comissão Especial para rever o Projeto da Lei Orgânica do Município e 

aprovam o novo texto.
-  Decidem enviar ofício ao Presidente do Estado pedindo a nomeação do Intendente Mu

nicipal.
Ass.: Brito -  Gonçalo -  Souza -  Pimentel -  Silva Filho -  Antonio de Carvalho -  Ventura.

12
-  Empossam no cargo de Intendente Municipal o cidadão Alfredo Augusto de Azevedo 

que, em seguimento, promulgou a Lei Orgânica do Município.
-  Registram que o Intendente Municipal denominou de Cristóvão Colombo a antiga Rua 

da Floresta homenageando o quarto centenário da Descoberta da América.
Ass.: Brito -  Gonçalo -  Silva Filho — Antonio de Carvalho.

13
-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei de Orçamento para vigorar até 31 de 

dezembro do corrente ano, visando a facilitar a administração do Intendente Municipal.
Ass.: Brito -  Gonçalo — Souza — Pimentel -  Silva Filho -  Antonio de Carvalho.

14
-  Recebem oficio do Intendente do Município de São Jerônimo encaminhando um exem

plar da Lei Orgânica daquele Município.
-  Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei do Orçamento Provisório e encaminham 

pedido de aprovação ao Intendente.
Ass.: Brito -  Gonçalo -  Souza Pimentel — Silva Filho -  Antonio de Carvalho.
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-  Elegem a Mesa Diretora do Conselho Municipal.
-  Elegem os membros das Comissões de Orçamento, de Contas, Reclamações e Redação do 

Conselho.
-  Recebem mensagem do Intendente expondo as medidas de caráter mais urgente que 

devem ser tomadas no sentido de melhorar as condições sanitárias da Capital.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Brito -  Pimentel -  Ventura -  Silva Filho.

29
-  Procedem à eleição dos membros das Mesas Eleitorais da Capital que participarão da 

próxima Eleição Federal.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Brito — Pimentel -  Ventura -  Azevedo — Kappel.

N O V E M B R O

08
-  Encaminham à Comissão de Reclamações, para parecer, o requerimento de um cidadão 

pedindo o pagamento total do serviço de aterros que executou na Praça Júlio de Castilhos.
-  Encaminham à Comissão de Reclamações, para parecer, o requerimento do arrematante do 

Trapiche Municipal pedindo rescisão do contrato ou a diminuição do aluguel pelas cir
cunstâncias anormais que o tornaram oneroso.

-  Encaminham à Comissão de Reclamações, para parecer, o requerimento de um cidadão 
pedindo a restituição da importância que pagou pelo terreno cedido para construir um 
chalé na Praça Senador Florêncio.

Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel -  Brito -  Ventura.

14
-  Enviam ao Intendente Municipal um ofício do Comandante da Brigada Militar solicitan

do a colocação dos animais de montaria daquela Corporação na Várzea de Gravataí.
-  Recebem convite da Comissão Popular dos festejos em comemoração ao aniversário da 

Proclamação da República.
-  Autorizam o Intendente a auxiliar financeiramente a Comissão Popular dos festejos do 

aniversário da Proclamação da República.
-  Aceitam a dispensa solicitada por um membro das Comissões de Contas e de Reclamações.
Ass.: Gonçalo — Pimentel -  Ventura -  Wallau -  Brito -  Souza.

29
-  Encaminham à Comissão de Reclamações, para parecer, o requerimento de um cidadão 

pedindo solução da proposta que fez da compra de um terreno situado no fim da Rua 
Concórdia.

-  Elegem novos membros para as Comissões de Conta e de Reclamações .
Ass.: Gonçalo — Souza — Brito — Wallau -  Silva Filho — Pimentel.

15
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— Registram a Apuração Geral dos Votos para a Eleição de Presidente do Estado e membro 
da Assembléia Estadual realizada neste Município.

Ass.: Gonçalo —Souza —Silva Filho—Ventura-Brito.

D E Z E M B R O

02
— Recebem ofício do Intendente Municipal encaminhando cópia do Ato pelo qual o Muni

cípio fica dividido em séis distritos e solicitando para estabelecer a remuneração do Intendente 
e dos Subintendentes,

— Aprovam, em primeira discussão, um Projeto, dé Lei estabelecendo os salários do Intendente 
e dos Subintendentes.

— Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações sobre o requerimento do arrendatário do 
Trapiche Municipal para que o mesmo cumpra o contrato que assinou sem alterações.

— Mandam colocar em concorrência pública a venda de um terreno situado no fim da Rua da 
Concórdia.

— Autorizam o Intendente a restituir a quantia paga por um cidadão pelo arrendamento de 
local na Praça Senador Florêncio para a construção de um chalé.

— Escolhem os presiderites das Comissões de Orçamento, de Contas e de Reclamações e 
Redação.

Ass.: Gonçalo -  Souza -  Antonio de Carvalho -  Pimentel -  Ventura — Silva Filho.

03
— Aprovam com emenda, em terceira discussão, o Projeto de Lei que estabelece os salários do 

Intendente e dos Subintendentes.
Ass.: Gonçalo -  Souza- Silva Filho -  Antonio de Carvalho ^Ventura.

09
— Instalam a Comissão Municipal de Alistamento.
Ass.: Gonçalo -  Bastos -  Barbedo — Silva Santo -  Gomes da Silva -  Pereira -  Aquino.

1 7
— Recebem ofício do Diretor da Estatística do Estado comunicando ter assumido o referido 

cargo.
— Recebem ofício do Intendente Municipal prorrogando por trinta dias a Sessão Ordinária 

do Conselho.
— Recebem ofício do Intendente enviando requerimento de um cidadão que reclama o 

pagamento de vencimentos como Empregado Municipal.
— Recebem ofício do Intendente encaminhando o requerimento de diversos fabricantes de 

cerveja referente ao respectivo imposto. -
— Recebem mensagem do Intendente fundamentando um Projeto de Lei que submete à 

consideração do Conselho.

30

97



-  Encaminham à Comissão de Reclamações o requerimento de um cidadão pedindo, por 
aforamento perpétuo, um terreno na Freguesia das Pedras Brancas.

-  Encaminham à Comissão de Reclamações o requerimento do proprietário da empresa 
tipográfica Jornal do Comércio pedindo uma indenização à que se julga com direito.

Ass.: Gonçalo — Souza -  Brito -  Ventura -  Wallau -  Silva Filho.

20
-  Registram a Apuração Geral da Eleição de Deputados da Assembléia dos Representantes 

do Estado.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Silva Filho -  Ventura -  Brito -  Antonio de Carvalho.

21
-  Instalam a Junta Apuradora da Eleição para quatro Deputados ao Congresso Federal.
Ass.: Gonçalo -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Brito -  Kappel -  Abreu -  Lopez -

Azevedo — Py.
\

22
-  Realizam a primeira reunião da Junta Apuradora da Eleição para quatro Deputados ao 

Congresso Federal.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Brito -  Kappel -  Abreu -  

Lopez -  Azevedo -  Py.

23
-  Realizam a segunda reunião da Junta Apuradora da Eleição para quatro Deputados ao 

Congresso Federal.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Brito -  Kappel -  Abreu -  

Lopez -  Azevedo -  Py.

24
-  Concluem os trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para quatro Deputados ao Con

gresso Federal.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Brito -  Kappel — Abreu — 

Lopez -  Azevedo -  Py.

28
-  Analisam os Projetos de Lei, enviados pelo Intendente Municipal, que tratam da Lei 

Orçamentária do Município.
Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel — Silva Filho — Barcellos — Wallau —Ventura — Kappel.

29
-  Discutem os artigos e emendas à Proposta Orçamentária do Município.
Ass.: Gonçalo — Souza -  Ventura -  Silva Filho — Wallau—Antonio de Carvalho — Pimentel — 

Kappel.
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30
— Recebem dois abaixo-assinados de diversos negociantes desta Cidade aplaudindo a dispo

sição do Projeto de Lei do Orçamento Municipal que estabelece imposto para as casas 
comerciais que venderem aos domingos.

— Mandam atender à reclamação dos cidadãos estabelecidos com casa de câmbio para que o 
respectivo imposto seja diminuído.

— Mandam indenizar financeiramente a empresa do Jornal do Comércio por excesso de traba
lho para a Municipalidade.

— Autorizam o Intendente a desapropriar o terreno necessário para a abertura da Rua São 
Rafael até a da Aurora.

— Autorizam o Intendente a pagar os vencimentos atrasados de um funcionário municipal.
— Mandam atender, em parte, às reclamações dos fabricantes de cerveja referentes ao imposto 

que estabelece uma cobrança sobre o valor locativo das respectivas fábricas em vez do valor 
por litro de cerveja.

— Continuam na discussão do Projeto de Lei referente ao Orçamento do Município.
— Colocam em discussão e aprovam os artigos adicionais das “Disposições Gerais” do Projeto 

de Lei do Orçamento.
— Aprovam Artigos que farão parte da “Disposições Permanentes” do Projeto de Lei do 

Orçamento.
Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel — Ventura -  Silva Filho -  Wallau—Antonio de Carvalho -  

Kappel.

31
— Recebem abaixo-assinado de alguns negociantes da Cidade aderindo à manifestação de 

outros que aplaudiram a imposição do imposto sobre as casas comerciais que vendem aos 
domingos.

— Aprovam, em última discussão, o Projeto de Lei que trata do Orçamento do Município.
Ass.: Gonçalo -  Souza -  Pimentel — Ventura -  Brito -  Wallau -  Kappel.
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—  1893

J A N E I R O

31
-  Recebem ofício do Presidente do Estado convidando os membros do Conselho para 

assistirem à posse do Presidente eleito, Dr. Júlio Prates de Castilhos.
-  Recebem ofício do Secretário da Assembléia dos Representantes solicitando que lhe sejam 

enviadas “as autênticas” da Eleição para Presidente do Estado.
-  Recebem ofício do Juiz da 2o Vara desta Comarca comunicando ter assumido cargo.
-  Recebem ofício do Presidente do Tribunal Superior do Estado convidando os membros do 

Conselho para assistirem à instalação do mesmo Tribunal.
-  Recebem ofício do Intendente comunicando a nomeação do Juiz Distrital do 1 °  Distrito 

desta Capital.
-  Recebem ofício do Intendente encaminhando uma representação de diversos negociantes 

desta Cidade, referente ao fechamento das casas de negócios aos domingos.
-  Recebem requerimento firmado por onze cidadãos estabelecidos com barbearia pedindo 

para abrirem suas casas nos domingos até meio-dia.
-  Recebem requerimento de diversos mascates de fazendas reclamando contra o imposto 

com que foram taxados.
-  Recebem requerimento de um cidadão propondo vender um terreno de sua propriedade 

para abertura de uma travessa que ligue a Rua Três de Novembro com a Rua Avaí.
-  Ofício do Intendente enviando, de acordo com a Lei Orgânica, os documentos da receita 

e despesa da Intendência do período de outubro a dezembro de 1892, acompanhados de 
respectivo Balanço, a fim de serem examinados.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, os requerimentos de dois comerciantes recla
mando do imposto com que foram taxados seus curtumes.

-  Indeferem requerimento de uma cidadã oferecendo à venda uma planta da Ilha da Pinta
da.

-  Encaminham, à Comissão de Orçamento, ofício do Diretor-Gerente da Companhia Fia
ção e Tecidos Porto-alegrense propondo vender, para a Municipalidade, um guindaste 
para o Trapiche.

-  Encaminham, à Comissão do Orçamento, o requerimento do arrendatário do Trapiche 
Municipal pedindo para colocar um guindaste no mesmo Trapiche.

-  Encaminham, à Comissão de Orçamento, o requerimento de um cidadão reclamando 
contra o imposto sobre loteria no Estado.

-  Recebem ofício do Intendente observando que, em conseqüência da elevação da taxa de 
juros, se torna impossível efetuar a emissão das Apólices decretadas pelo Conselho.

-  Recebem ofício do Intendente enviando requerimento da Mesa Administrativa da Santa 
Casa de Misericórdia solicitando isenção do imposto da décima urbana para os prédios que 
constituem o patrimônio daquele Estabelecimento.
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-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão expondo os 
prejuízos que alega ter sofrido com o aterro da Praça Júlio de Castilhos.

-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo isenção do imposto de décima urbana 
para sua casa na Rua Luiz Afonso, n° 55.

-  Encaminham, à Comissão do Orçamento, o requerimento de um cidadão propondo ven
der, à Municipalidade, sua chácara situada na Estrada do Laboratório.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão solicitando a 
abertura da Rua Sá Brito para a qual doou um terreno à Municipalidade.

-  Recebem mensagem do Intendente ponderando sobre a necessidade de ser estipulado às 
Companhias Fluvial e Lloyd Brasileiro o pagamento de aluguel pelo uso e gozo dos trapiches 
que ocupam.

-  Substituem item do Artigo 1 °  da Lei n° 6 de 31 /12/1892, relacionado ao imposto sobre 
o consumo da carne verde.

-  Estabelecem os aluguéis pelo uso e gozo dos trapiches ocupados pelas Companhias Fluvial 
e Lloyd Brasileiro e autorizam a sua cobrança.

-  Aprovam proposta que estabelece critérios para a arrecadação do imposto sobre 
loterias.

-  Aprovam que o Intendente seja autorizado a alugar, provisoriamente, os terrenos disponí
veis e de propriedade do Município.

-  Aprovam que o Intendente entregue ao Padre Joaquim Cacique de Barros uma quantia, em 
depósito desde 1880, pertencente às internas do Asilo Santa Leopoldina.

-  Aprovam que os locatários de tabuleiros ou de espaços no interior do Mercado, que reali
zam comércio igual ou idêntico ao dos mascates, paguem o imposto extra previsto na Lei de 
Orçamento vigente.

-  Enviam à Comissão de Orçamento as propostas aprovadas para transformá-las em Projetos 
de Lei.

-  Aprovam, em primeira e segunda discussões, os Projetos de Lei n.° 7 e n.° 8.
-  Ass.: Gonçalo — Souza -  Pimentel — Ventura -  Wallau -  Brito -  Kappel.

F E V E R E I R O

01
-  Indeferem requerimentos de dois comerciantes reclamando contra o imposto de seus 

curtumes.
-  Aprovam os Projetos de Lei n.° 7 e n.° 8 e os encaminham à Comissão de Redação.
Ass.: Gonçalo — Souza — Brito — Pimentel -  Wallau -  Ventura -  Antonio de Carvalho -

Kappel.

03
-  Encaminham à Comissão de Reclamações o requerimento de dois cidadãos solicitando 

concessões para fazerem melhoramentos em alguns becos e travessas desta Cidade.
Ass.: Pimentel -  Souza — Ventura — Brito -  Silva Filho -  Wallau -  Antonio de Carvalho — 

Kappel.
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-  Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando concessão para realizarem melhora
mentos no litoral da Cidade.

-  Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando o privilégio de uso e gozo 
de uma doca e cais entre o litoral da Cadeia Civil e a ponta denominada Santa 
Tereza.

-  Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando concessão para construírem uma cida
de nova no Rio Guaíba entre a Cadeia Civil e o Morro de Santa Tereza.

-  Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando concessão para construírem um cais 
de álvenaria limitando a Cidade pelo lado sul.

-  Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos na 
Ilha da Pintada.

-  Recebem requerimentos de dois cidadãos solicitando privilégio para estabelecer uma linha 
de bondes na Praia de Belas.

-  Recebem requerimentos de um cidadão solicitando privilégio para construir prédios nas 
cidades, vilas e povoados do Estado mediante financiamento particular.

-  Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando permissão para transferir a concessão 
da Companhia Melhoramentos e Obras Hidráulicas do Rio Grande do Sul em vista das 
dificuldades que encontraram.

-  Recebem ofício do Intendente enviando o requerimento dos Agentes Fiscais da 
Municipalidade solicitando a concessão de porcentagem nas multas que impuserem e 
forem cobradas.

-  Aprovam, em primeira discussão, Projeto de Lei n° 9 referente às Contas da Intendência 
Municipal do período de outubro a dezembro de 1892.

Ass.: Pimentel — Souza — Wallau — Ventura -  Silva Filho — Brito — Antonio de Carvalho -  
Kappel.

11
-  Aprovam, em segunda e última discussão, o Projeto de Lei n° 9 e o encaminham à 

Comissão de Redação.
Ass.: Pimentel — Souza — Brito — Ventura -  Wallau — Silva Filho — Antonio de Carvalho -  

Kappel.

A G O S T O

28
-  Recebem ofício do Presidente do Estado comunicando ter nomeado o Dr. Carlos Barbosa 

Gonçalves para o cargo de Vice-presidente do Estado.
-  Analisam uma proposta recebida para a compra do prédio da “Soirée Porto- alegrense” 

objetivando as novas instalações da Intendência.
Ass.: Gonçalo — Pimentel-Ventura-Silva Filho -  Antonio de Carvalho -  Kappel.

10
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S E T E M B R O

-  Autorizam o Intendente a administrar os aluguéis dos quartos do Mercado para evitar o 
abuso dos preços cobrados no comércio da carne verde naquele local.

-  Recebem ofício do Intendente encaminhando informações prestadas pelo Diretor da Se
ção de Engenharia sobre as condições e reparos necessários no prédio da Soirée Porto- 
alegrense oferecido para instalar a Intendência.

-  Recebem uma proposta dos proprietários do prédio onde atualmente funciona a Inten
dência oferecendo-o à venda e resolvem adiar a discussão desse assunto.

Ass.: Gonçalo — Souza — Ventura — Antonio de Carvalho -  Pimentel -  Kappel.

O U T U B R O

15
-  Sessão Suspensa.

16
-  Sessão Suspensa.

17
-  Sessão Suspensa.

18
-  Elegem o Presidente e o Vice-presidente do Conselho Municipal.
-  Elegem os membros das Comissões de Orçamento, de Contas, de Reclamações e Redação 

do Conselho.
-  Aprovam uma Moção de Apoio ao Vice-presidente da República e à Constituição Federal.
-  Aprovam o Relatório do Conselho a ser apresentado ao Intendente Municipal acompa

nhado do Projeto de Orçamento.
Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel — Silva Filho -  Ventura -  Kappel.

19
-  Sessão Suspensa.

20
-  Recebem ofício do Diretor da Secretária da Assembléia dos Representantes devolvendo “as 

autênticas” da última Eleição realizada no Município.
-  Recebem ofício do Intendente propondo várias alterações na Lei n° 5 de 31/12/1892.
-  Recebem ofício de Intendente enviando o requerimento de um cidadão propondo a 

compra de um terreno situado na Rua Sete de Setembro.

01
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-  Recebem ofício do Intendente com Parecer sobre o prolongamento da Rua Sá Brito.
-  Recebem ofício do Intendente devolvendo o requerimento dos Fiscais sobre a porcenta

gem das multas que aplicarem.
-  Recebem ofício do Intendente com o requerimento, devidamente informado, de dois 

cidadãos tratando de concessão e privilégio para alargamento de becos.
-  Recebem ofício do Intendente devolvendo, devidamente informados, os requerimentos 

de vários cidadãos que tratam de edificações na Praia de Belas e Riacho; de construções de 
prédios urbanos; de linha de bondes na Praia de Belas e de aforamentos de terrenos na Ilha 
da Pintada.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção de imposto na construção do 
Colégio Alemão.

-  Recebem requerimento de um Padre pedindo isenção de impostos para os veículos do 
Colégio SantaTereza.

-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando a projetada desapropriação da saída da 
Rua Santo Antônio, do litoral até a Rua da Floresta.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, os documentos relativos à aquisição de prédio para 
a Intendência.

-  Informam a escolha dos presidentes das Comissões permanentes de Orçamento, de Recla
mações e de Contas.

Ass.: Gonçalo — Souza -  Silva Filho — Pimentel -  Antonio de Carvalho — Barcellos -  Kappel.

N O V E M B R O

21
-  Recebem ofício de um Conselheiro renunciando ao cargo de membro das Comissões de 

Orçamento e Reclamações.
-  Recebem ofício de um Conselheiro renunciando ao mandato de membro do Conselho.
-  Recebem ofício do Intendente de Gravataí solicitando o envio dos títulos de terrenos 

daquele Município que foram dados aos índios.
-  Recebem requerimento da Sociedade de Seguros Marítimos e Terrestres solicitando que 

seja consignada, no Orçamento Municipal, uma verba para atender ao Serviço de Extinção 
de Incêndios que está a seu cargo.

-  Recebem requerimento do arrendatário do Trapiche Municipal solicitando redução do 
aluguel do mesmo ou a rescisão do seu contrato.

-  Recebem requerimento da Diretora do Orfanato da N . Sra. da Piedade solicitando o 
cancelamento do imposto de décima urbana para os prédios de sua propriedade.

-  Recebem requerimento do Tesoureiro da Sociedade de Beneficência Brasileira União soli
citando isenção de décima urbana para o prédio da referida Sociedade.

-  Recebem requerimentos dos representantes das associações esportivas solicitando redução 
do atual imposto de corridas.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento, um terreno que está de 
posse na Ilha da Pintada.

-  Recebem pareceres da Comissão de Orçamento relativos às alterações propostas pelo Intendente 
na Lei n° 5 de 31 /12/1892 e no Projeto de Orçamento para o próximo exercício.

Ass.; Gonçalo — Souza—Silva Filho — Antonio de Carvalho — Pimentel — Barcellos — Kappel.
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-  Encaminham ao Intendente, para informar, o requerimento da Companhia Territorial Porto- 
alegrense propondo comprar da Municipalidade uma nesga de terreno na Várzea de Gravataí.

-  Recebem requerimento da Companhia Fiat Lux reclamando contra a elevação do imposto 
sobre partes de madeira como foi proposto no Projeto de Orçamento.

-  Recebem ofício de um Conselheiro insistindo no seu pedido de renúncia do cargo de 
Membro das Comissões do Conselho.

-  Resolvem aceitar a renúncia solicitada por um Conselheiro visto não ter comparecido a 
nenhuma Sessão Ordinária.

-  Mandam dois Conselheiros suplentes suprirem as vagas do Conselho.
-  Elegem novos membros para as Comissões de Orçamento, Contas e de Reclamações.
-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 1.
-  Colocam, em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 2 que envolve o Orçamento do 

Município.
-  Analisam as condições da saúde pública da Capital e o projeto da Estrada de Ferro para a 

remoção de materiais fecais para a Ponta do Dionísio.
Ass.: Gonçalo — Souza—Silva Filho — Ventura -  Kappel -  Antonio de Carvalho — Pimentel — 

Barcellos.

2 7
-  Transcrevem o ofício do Conselheiro demissionário do cargo de membro das Comissões de 

Orçamento e de Reclamações.
-  Continuam a discutir o Projeto de Lei n° 2 que trata do Orçamento do Município.
-  Transcrevem o parecer de um Conselheiro, como membro da Comissão de Orçamento, 

apoiando o projeto da Estrada de Ferro para a Ponta do Dionísio visando à remoção de 
materiais fecais.

-  Viabilizam a adoção do transporte fluvial para a remoção de materiais fecais, cuja execução 
é mais econômica aos Cofres Municipais.

-  Discutem emendas no Orçamento para evitar abalos no crédito do Município.
-  Reforçam a aplicação de medidas rápidas para o controle da saúde pública da Capital.
-  Aprovam várias emendas ao Projeto de Lei n° 1 do Orçamento.
Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel — Barcellos -  Silva Filho -  Antonio de Carvalho -  Kappel.

28
-Aprovam, em segunda e última discussão, os Projetos de Lei n° 1 e 2 do Orçamento.
Ass.: Gonçalo — Souza — Pimentel — Barcellos -  Silva Filho -  Antonio de Carvalho — Kappel. •

29
-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento informando favoravelmente o requerimento 

da Companhia Fiat Lux sobre a imposição de postes de madeira.
-  Recebem parecer da Comissão de Orçamento indeferindo o requerimento das sociedades 

esportivas pedindo a redução do imposto sobre corridas
-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento negando a isenção do imposto da décima 

urbana ao prédio da Sociedade de Beneficência Brasileira União.

24
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-  Recebem parecer da Comissão de Orçamento indeferindo o requerimento da Sociedade de 
Seguros Marítimos e Terrestres Porto-alegrense.

-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento atendendo, parcialmente, ao pedido do 
Orfanato de N. Sra. da Piedade de isenção do imposto da décima urbana dos prédios de 
sua propriedade.

-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento indeferindo o requerimento da Companhia 
Territorial Porto-alegrense propondo a compra de uma nesga de terreno na Várzea de 
Gravataí.

-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento opinando que a resolução do pedido de um 
cidadão para prolongar a Rua Sá Brito, deve ser adiada para outro exercício.

-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento indeferindo o requerimento de alguns cida
dãos que pedem o privilégio para construírem docas e cais, a partir da Cadeia Civil até a 
Ponta de Santa Teresa.

-  Recebem parecer da Comissão do Orçamento opinando que o Intendente seja autorizado 
a mandar cercar os terrenos que a Municipalidade recebeu, por doação, no Arraial da 
Glória.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que seja aceita a proposta de 
alguns cidadãos para alargarem e reedificarem a Rua Gen. Paranhos e outros becos, medi
ante garantia financeira e cláusulas contratuais.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de um cidadão 
que pede isenção do imposto de construção para o prédio do Colégio Alemão.

-  Aprovam, em segunda e última discussão, os pareceres das Comissões de Orçamento e 
Reclamações.

-  Registram um voto de pesar pelo falecimento de um Conselheiro.
Ass.: Gonçalo — Souza—Pimentel—Antonio de Carvalho -  Kappel — Barcellos — Silva Filho.
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—  1894
F E V E R E I R O

19
-• Registram a eleição dos mesários que devem compor as Mesas Eleitorais do Município para 

as eleições de Presidente, Vice-presidente da República, um Senador e quatro Deputados 
Federais.

Ass.: Gonçalo -  Souza — Barcellos — Abreu — Carvalho Junior.

M A R Ç O

16
— Recebem ofício do Intendente convocando o Conselho para resolver, em Sessão Extraordi

nária, a proposta das companhias de seguros que desejam manter sob sua responsabilidade, 
um Corpo de Bombeiros com material necessário para funcionamento regular.

— Formam uma Comissão de Conselheiros para estudar o assunto acima referido.
— Recebem ofício do Intendente submetendo, à aprovação do Conselho, o Projeto de Lei 

que elaborou para regular o processo das Eleições Municipais.
— Formam uma Comissão de Conselheiros para dar parecer sobre o Projeto de Lei das Elei

ções Municipais.
— Transcrevem o telegrama enviado ao Presidente da República pelo término da revolta 

armada do País.
Ass.: Pimentel — Souza — Barcellos -  Ventura -  Azevedo Sobrinho -  Abreu -  Carvalho 

Junior—Antonio de Carvalho.

A B R I L

10
— Recebem o Relatório do Intendente apresentando a receita e a despesa da Intendência no 

ano 1893.
— Aprovam parecer da Comissão nomeada para avaliar a proposta das companhias de seguros 

e resolvem oferecer um auxílio anual à companhia que se encarregar da organização e 
custeio de um Corpo de Bombeiros nesta Cidade.

— Aprovam, com sugestões, os Projetos de Lei apresentados pelo Intendente sobre as eleições 
no Município.

Ass.: Pimentel -  Souza -  Azevedo Sobrinho -  Abreu -  Carvalho Junior -  Antonio de 
Carvalho — Barcellos.
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O U T U B R O

-  Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
-  Elegem os membros das Comissão de Orçamento, Contas, Redação e Reclamações.
-  Enviam, à Comissão do Orçamento, o Relatório e o Projeto de Orçamento apresentado 

pelo Intendente para o ano de 1895.
-  Enviam, à Comissão de Contas, o Relatório da receita e despesa da Intendência no ano de

1893.
-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, um ofício do Intendente consultando se deve 

ser cobrado imposto das companhias de seguros pelas taxas estabelecidas em lei ou pelo 
mínimo fixado pelo conselho para as que promoverem a organização de um Corpo de 
Bombeiros.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, um ofício do Intendente informando o pedido 
do Cônego, Cura da Catedral, para recolher o Missal que servia, na antiga Câmara Muni
cipal, para o juramento dos funcionários.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, um ofício do Intendente transmitindo a solici
tação de um cidadão de uma área de terras, por aforamento perpétuo, na Rua Voluntários 
da Pátria, a fim de construir um estabelecimento de hidroterapia.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento do Subintendente do 6o Distrito 
solicitando que os seus vencimentos sejam equiparados aos do Subintendente do 1 ° Distri
to.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, um requerimento do Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia solicitando a consignação de uma verba para aquele estabelecimento, tendo 
em vista os serviços prestados aos pobres da Cidade.

-  Mandam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de uma Cidadã solicitando isenção 
do imposto de décima urbana da sua moradia situada na Rua General Bento Martins.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão solicitando o 
pagamento de material topográfico que forneceu à Municipalidade.

Ass.: Gonçalo — Azevedo Sobrinho -  Carvalho Junior -  Abreu -  Souza -  Silva Filho — 
Kappel.

30
-  Participam a escolha dos Presidentes das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e 

Redação.
-  Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de Guimarães &  Cia solicitando 

reconsideração do Ato do Conselho que elevou os impostos sobre casas de jogo de que são 
proprietários.

-  Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando que a Rua João Alfredo seja incluída 
na área de comércio aos domingos.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão pedindo para com
prar um terreno, de que é foreiro, na Rua Sete de Setembro.

-  Dirigem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão solicitando modifi
cações nas cláusulas do contrato que deve assinar na Intendência para efetuar as obras de

15
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prolongamento e alargamento de becos.
-  Remetem, à Comissão de Reclamações, ofício do Diretor da 2o Seção da Intendência 

encaminhando o requerimento de um cidadão solicitando que os bancos nacionais sejam 
igualmente taxados.

-  Recebem, parecer da Comissão de Reclamações opinando que a Santa Casa de Misericórdia 
deve receber verba do Orçamento Municipal para o seu trabalho.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações favorável a equiparação dos vencimentos do 
Sub-intendente do 6o Distrito com os do Io Distrito.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações afirmando que as companhias de seguros 
devem ficar sujeitas as rubricas da atual Lei do Orçamento para o pagamento de impostos 
no corrente ano, visto que ainda não organizaram o Corpo de Bombeiros.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações desfavorável a proposta de um Cidadão 
pedindo, por aforamento, a Praça Visconde do Rio Branco para construção de um esta
belecimento hidroterápico.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que o Intendente seja autorizado 
a devolver ao Cônego, Cura da Catedral, o Missal que outrora servia para juramento dos 
funcionários.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações contrário a dispensa de imposto sobre os 
veículos de locomoção do Colégio de Santa Tereza.

Ass.: Gonçalo -  Azevedo Sobrinho — Abreu -  Carvalho Junior -  Kappel -  Antonio de 
Carvalho — Silva Filho -  Souza.

3 1
— Enviam à Comissão de Reclamações o requerimento de um cidadão propondo comprar o 

terreno, de que é foreiro na Rua Sete de Setembro.
-  Autorizam o Intendente a liberar verba aos festejos do aniversário da Proclamação da 

República.
Ass.: Azevedo Sobrinho—Abreu — Carvalho Junior -  Kappel—Antonio de Carvalho — Silva 

Filho.

N O V E M B R O

05
-  Recebem parecer da Comissão de Contas aprovando as Contas da Intendência correspon

dentes ao ano de 1893.
— Recebefn, para análise, o parecer da Comissão de Orçamento sobre o Projeto apresentado 

pelo Intendente para o ano de 1895.
Ass.: Gonçalo -  Abreu — Carvalho Junior -  Kappel -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho.

06
— Analisam pareceres da Comissão de Reclamações.
Ass.: Gonçalo -  Azevedo Sobrinho -  Carvalho Junior -  Abreu -  Silva Filho — Kappel -  

Antonio de Carvalho.
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— Autorizam o Intendente a vender, pelos preços de avaliação, alguns bens móveis do Muni
cípio que não têm mais aplicação ou estejam velhos e estragados.

— Aprovam as Contas da Intendência correspondente ao ano de 1893.
— Discutem o Projeto de Orçamento apresentado pelo Intendente para o ano de 1895 e 

acrescentam várias emendas.
Ass.: Gonçalo — Azevedo Sobrinho -  Carvalho Junior -  Abreu -  Silva Filho — Pimentel — 

Kappel — Antonio de Carvalho.

09
— Recebem ofício do Intendente informando algumas petições de pretendentes às obras de 

calçamento de ruas da Cidade.
— Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento para 1895 com o parecer e 

emendas.
— Aprovam a nova Lei de Orçamento para 1895.
Ass.: Gonçalo — Azevedo Sobrinho -  Abreu -  Carvalho Junior -  Kappel — Antonio de 

Carvalho — Silva Filho -  Pimentel.

10
— Instalam a Junta Apuradora da Eleição para Deputados ao Congresso Federal pelo Io 

Distrito Eleitoral e um Senador pelo Estado.
Ass.: Gonçalo -  Kappel -  Abreu -  Carvalho Junior -  Azevedo Sobrinho -  Pimentel -  

Azevedo — Barbedo — Antonio de Carvalho -  Silva Filho — Py.

12
— Registram a Io apuração devotos da Eleição para Deputados ao Congresso Federal pelo Io 

Distrito Eleitoral e um Senador pelo Estado.
Ass.: Gonçalo — Kappel -  Abreu -  Carvalho Junior -  Azevedo Sobrinho -  Pimentel -  

Azevedo — Barbedo -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Py.

13
— Registram a 2o apuração de votos.
Ass.: Gonçalo — Kappel -  Abreu -  Carvalho Junior — Azevedo Sobrinho — Pimentel — 

Azevedo — Barbedo — Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Py.

14
— Registram a 3o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

16
— Registram a 4o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

0 7
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17
-  Registram a 5o apuração dos votos. 
Ass.: os mesmos.

19
— Registram a 6o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

20
— Registram a 7o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

21
— Registram a 8o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

22
— Registram a 9o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

23
— Registram a 10° apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

24
— Registram a 1 Io apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

2 6
— Registram a 12o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos

27
— Registram a 13o apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

28
— Registram a 14° apuração dos votos.
Ass.: os mesmos.

29
— Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora na Eleição para Deputados ao 

Congresso Federal pelo Io Distrito Eleitoral e um Senador pelo Estado.
Ass.: ©s mesmos.
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—  1895

J A N E I R O

15
-  Recebem ofício do Intendente comunicando a oferta de auxílio financeiro de diversos 

interessados na reconstrução e calçamento da Rua Voluntários da Pátria, com a condição de 
serem imediatamente iniciadas as obras.

-  Apoiam a decisão do Intendente para o início das obras da Rua Voluntários da 
Pátria.

-  Registram um voto de pesar pelo falecimento de um Conselheiro.
Ass.: Gonçalo — Azevedo Sobrinho -  Abreu — Carvalho Junior — Antonio de Carvalho -  

Pimentel — Souza — Silva Filho -  Barcellos.

F E V E R E I R O

14
-  Despacham ofícios vindos do Intendente, do Presidente do Estado e do Juiz de Direito da 

3o Vara Criminal da Capital.
Ass.: Gonçalo — Azevedo Sobrinho -  Carvalho Junior — Antonio de Carvalho -  Abreu -  

Souza -  Silva Filho — Kappel.

M A R Ç O

07
-  Elegem um novo Vice-presidente e um Secretário para o Conselho Municipal.
Ass.: .Gonçalo — Souza— Abreu — Carvalho Junior -  Kappel -  Antonio de Carvalho.

A B R I L

05
-  Dividem o Município em sete seções e elegem os membros das respectivas comissões de 

Alistamento Eleitoral e designam os prédios onde as mesmas deverão funcionar.
Ass.: Silva Filho — Souza — Kappel -  Azevedo -  Abreu — Carvalho Junior.
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J U N H O

-  Autorizam o Intendente conceder a Fracb, Nickele &Cia um terreno entre a Rua das 
Flores e a Praça da Harmonia para a construção de um cais e estabelecimento de armazéns 
para o despacho de suas mercadorias.

-  Autorizam o Intendente vender, em concorrência pública, os terrenos do Município com
preendidos entre as ruas Voluntários da Pátria, Pinto Bandeira, das Flores e a Estrada de 
Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo.

Ass.: Silva Filho -  Souza—Antonio de Carvalho -  Carvalho Junior -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

10
-  Instalam a Comissão Municipal de Alistamentos.
Ass.: Silva Filho — Leão -  Gomes da Silva -  José de Barcellos — Mendes Bastos -  Py — 

Francisco de Barcellos -  Pinto Gomes -  Saeger Filho.

A G O S T O

04

05
— Instalam ajunta Eleitoral do Município. 
Ass.: (sem assinatura).

05
— Registram a 2o Sessão da Junta Eleitoral. 
Ass.: (sem assinatura).

O U T U B R O

15
— Elegem o Presidente, Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
— Recebem o Relatório e Projeto de Orçamento apresentado pelo Intendente para o ano de 1896.
— Registram um voto de pesar pelo falecimento do Marechal Floriano Peixoto.
Ass.: Silva Filho — Souza — Abreu — Azevedo -  Kappel — Pimentel — Carvalho Junior.

21
— Recebem ofício do Intendente prestando as informações necessárias para o exame das 

Contas do Município correspondente ao ano de 1894 e os respectivos documentos.
— Enviam à Comissão de Reclamações o requerimento de uma cidadã pedindo que seus 

filhos menores sejam dispensados da obrigação de murar um terreno, de sua propriedade, 
por falta de recursos financeiros.

— Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de uma Cidadã solicitando que seja 
poupada do pagamento do imposto de décima urbana da sua moradia em vista de suas 
precárias condições financeiras.
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-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, os requerimentos dos Sub-intendentes dos 
quatro primeiros Distritos da Cidade solicitando aumento dos vencimentos.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de Guimarães &  Cia. solicitando um 
terreno apropriado na Praça Senador Florêncio para edificar um teatro de melhor qualida
de que o atual São Pedro.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão pedindo dispensa 
de lajear a frente de seus terrenos na Travessa do Cruzeiro e ruas Avaí e Três de Novembro.

-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o memorial da Sociedade União Farmacêutica 
solicitando um subsídio anual para estabelecer laboratórios de Física e Química, anexos ao 
curso livre de farmácia que se propõe a fundar nesta Cidade.

-  Elegem os membros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação.
Ass.: Silva Filho -  Souza — Carvalho Junior — Abreu -  Antonio de Carvalho -  Kappel -

Azevedo — Py.

N O V E M B R O

07
-  Recebem ofício do Intendente enviando cópia do ofício que dirigiu ao Governo do Estado 

protestando contra a censura imposta à Intendência da Capital no Relatório apresentado 
ao mesmo Governo, pelo Secretário das Obras Públicas.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, ofício do Intendente remetendo uma carta do Inspe
tor de Higiene do Estado sugerindo diversas medidas para melhorar os matadouros e o 
transporte de carne.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento, já informado pelo Intendente, de 
dois cidadãos solicitando comprar os terrenos que a título de foro possuem o domínio útil.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações ofício, do Intendente com o requerimento, já infor
mado, de Santos Maia &  Cia. pedindo para serem poupados do imposto e respectiva 
multa vigentes no Orçamento por não serem consignatários do vapor “Prensa”.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, ofício do Intendente com um documento, que lhe 
foi dirigido por Corrêa Leite &  Cia., fazendo várias ponderações sobre o imposto de casas 
bancárias.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, ofício do Intendente informando sobre o requeri
mento de vários cidadãos que pedem a ampliação da área em que é permitido vender aos 
domingos.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, ofício do Intendente encaminhando o da Associação 
União Farmacêutica em que solicita auxílio pecuniário para os laboratórios necessários ao 
ensino das disciplinas consignadas no programa do Curso Livre de Farmácia que pretende 
fundar na Capital.

-  Recebem ofício do Presidente da Comissão do 3o Distrito comunicando ter alugado casa 
no Arraial de São Manoel para funcionamento da referida comissão e pedindo aprovação 
das despesas realizadas.

-  Encaminham à Comissão de Reclamações o requerimento de vários proprietários da Rua 
Mato Grosso solicitando a prorrogação do prazo para o lajeamento em frente as sua casas.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão pedindo dispensa 
de imposto sobre seu terreno situado na Rua Luiz Afonso.

-  Enviam à Comissão de Reclamações um requerimento dos fabricantes e negociantes de
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calçados pedindo a criação de um imposto especial para as casas de comércio que tenham 
calçados à venda.

— Autorizam o Intendente a auxiliar financeiramente à Comissão de festejos do Centro 
Republicano com o objetivo de comemorar o aniversário da República Brasileira.

Ass.: Silva Filho — Abreu -  Antonio de Carvalho -  Azevedo -  Kappel.

14
— Registram as indicações dos Presidentes da Comissões de Contas, Orçamento e de Recla

mações e Redação.
— Enviam, ao Intendente para parecer, vários requerimentos oriundos da Comissão de Recla

mações.
Ass.: Silva Filho — Souza-Carvalho Junior-Abreu —Kappel—Antonio de Carvalho.

20
— Encaminham à Comissão de Reclamações ofício do Intendente devolvendo vários requeri

mentos devidamente informados.
— Recebem ofício do Intendente enviando o requerimento de um cidadão que solicita auxí

lio financeiro para a impressão de seu trabalho sobre entomologia do Estado.
— Recebem parecer da Comissão de Contas opinando que devem ser aprovadas as contas da 

Intendência, correspondentes ao ano de 1894.
— Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de vários cidadãos 

que solicitavam a ampliação da área em que é permitido vender aos domingos.
— Recebem parecer da Comissão de Reclamações afirmando que não deve ser atendida a 

reclamação que faz a Firma Maia &  Cia., visto ter sido efetivamente consignatária do Vapor 
“Prensa” e outros.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a vender à dois 
cidadãos os terrenos foreiros que requereram e generalizando esta medida sobre terrenos em 
idênticas condições.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que seja ouvida a Comissão de 
Orçamento sobre as petições da Associação União Farmacêutica solicitando auxílio finan
ceiro para o estabelecimento dos laboratórios de Física e Química do Curso Livre de 
Farmacêutica.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o pagamento do aluguel da 
casa onde funcionou a Comissão do 3o Distrito desta Cidade.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações consignando verba no Orçamento para a 
realização dos melhoramentos no Matadouro e no transporte de carne, recomendados pelo 
Inspetor de Higiene do Estado.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que deve ser tomado em conside
ração o pedido de um cidadão solicitando que a Comissão de Orçamento crie um imposto 
para as oficinas de qualquer espécie em que trabalhe uma só pessoa.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a desapropriar 
um terreno situado na Rua 13 de Maio com frente para a Rua 17 de Junho.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de uma cidadã 
que pede isenção do Imposto de Décima Urbana para a sua casa.
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-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a conceder a 
Guimarães &  Cia. um terreno na Praça Senador Florêncio para a construção de um teatro.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações sendo contrário ao requerimento dos fabri
cantes e negociantes de calçados que pedem a criação de um imposto especial para as casas 
de comércio que adicionarem ao seu negócio a venda de calçados.

-  Elegem um membro interino para a Comissão de Orçamento.
Ass.: Silva Filho -  Souza -  Abreu -  Antonio de Carvalho -  Kappel — Carvalho Junior -  

Azevedo.

22
-  Discutem e aprovam os vários pareceres emitidos pelas Comissões na Sessão anterior.
Ass.: Silva Filho -  Souza — Carvalho Junior -  Abreu -  Kappel — Azevedo -  Antonio de

Carvalho.

25?
-Recebem ofício do Intendente comunicando haver enviado ao Governo do Estado solicita

ção de esclarecimento sobre construção, sem o conhecimento da Intendência, de um 
Quartel para a Brigada Militar na Várzea de Gravataí.

-  Encaminham ao Intendente a redação da Lei que aprova as Contas da Intendência no ano 
de 1894.

Ass.: Silva Filho -  Souza -  Carvalho Junior -  Abreu -  Py -  Kappel -  Antonio de Carvalho.

D E Z E M B R O

03
-  Colocam em discussão o parecer da Comissão de Orçamento e o Projeto de Lei, orçando a 

receita e fixando a despesa do Município para o ano de 1896.
Ass.: Silva Filho — Souza — Carvalho Junior -  Abreu -  Azevedo -  Antonio de Carvalho — Py— 

Kappel.

06
-  Recebem ofício do Intendente informando que deve ser inaugurada, no próximo ano, a 

Estrada de Ferro à Ponta do Dionísio e solicitando autorização para cobrar, do contratante 
do serviço de remoção de materiais fecais, a respectiva taxa de transporte para aplicar na 
conservação da referida estrada.

-  Continuam o discutir o parecer da Comissão de Orçamento e o. Projeto de Lei para 1996 
com as respectivas emendas.

-  Aprovam, em terceira e última discussão, o Projeto Orçamentário e o enviam a Comissão de 
Redação.

Ass.: Silva Filho — Carvalho Junior—Abreu -  Azevedo -  Antonio de Carvalho — Souza — Py -  
Kappel.
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13
-Aprovam a redação da Lei de Orçamento para o ano de 1896.
-  Analisam o pedido de renúncia do cargo apresentado pelo Presidente do Conselho.
Ass.: Carvalho Junior — Souza -  Abreu -  Antonio de Carvalho -  Silva Filho -  Kappel -  

Azevedo — Py.



-------------------1896
F E V E R E I R O

18
- Procedem a eleição dos membros das Mesas Eleitorais do Município.
Ass.: Carvalho Junior — Souza -  Azevedo — Abreu -  Antonio de Carvalho -  Kappel.

M A R Ç O

12
-  Recebem mensagem do Intendente propondo modificações na Lei do Orçamento vigente 

no que diz respeito ao imposto sobre carne verde, a conveniência de devolver aos proprie
tários de prédios a conservação dos respectivos passeios e de serem fixados os honorários do 
Intendente e Sub-intendentes para o próximo quatriênio.

-  Recebem ofícios do Intendente enviando os requerimentos de dois cidadãos pedindo 
dispensa de impostos.

-  Recebem requerimento dos agentes de companhias de navegação reclamando contra os 
impostos vigentes e pedem que o Intendente o informe.

Ass.: Carvalho Junior — Abreu -  Py -  Azevedo -  Antonio de Carvalho -  Souza.

17
-  Enviam, à Comissão de Orçamento, uma mensagem do Intendente lembrando a necessi

dade de tributar os terrenos baldios dentro da Cidade e abolir o imposto adicional sobre 
imóveis urbanos.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, um ofício do Intendente devolvendo com as infor
mações solicitadas o requerimento dos agentes de companhias de navegação a vapor recla
mando contra impostos da Lei de Orçamento vigente.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, um requerimento do Inspetor de Veículos solici
tando melhores vencimentos.

-  Recebem parecer da Comissão de Orçamento opinando pela redução do imposto, na Lei 
Orçamentária, na parte referente a carne de gado para consumo em outro Município.

-  Recebem pareceres da Comissão de Reclamações opinando que dois cidadãos devem ser 
dispensados do pagamento dos impostos que solicitaram.

-  Recebem parecer da Comissão de Orçamento favorável as propostas do Intendente de 
abolir o imposto adicional sobre o valor locativo dos prédios; de restituir aos proprietários 
a obrigação de conservar os passeios, assim como taxar os terrenos baldios no centro da 
Cidade.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações informando não ser da competência do 
Conselho resolver a petição do Inspetor de Veículos sobre seus vencimentos.
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-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações sugerindo a modificação da Lei de Orça
mento na taxação das companhias de navegação a vapor, dividindo-as em duas categorias.

-  Fixam os salários dos Intendentes e dos Sub-intendentes do Município para o próximo 
quatriênio.

-  Aprovam os pareceres das comissões acima apresentadas.
-  Aprovam o Projeto de Lei que fixa os salários do Intendente e dos Sub-intendentes para o 

próximo quatriênio.
-  Aprovam Projeto de Lei que estabelece uma gratificação anual ao funcionário da Intendên

cia encarregado da Secretaria e Arquivo do Conselho Municipal.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Abreu -  Kappel — Azevedo—Antonio de Carvalho -  Py.

19
-  Apresentam Projeto de Lei modificando Artigos da Lei Orçamentária vigente baseado nos 

pareceres das Comissões do Orçamento e Reclamações aprovados na sessão passada.
-  Aprovam o Projeto de Lei apresentado.
-  Aprovam a redação da Lei que fixa os vencimentos do Intendente e Sub-intendentes.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza — Abreu -  Kappel -  Azevedo -  Antonio de Carvalho — Py.

20
-  Aprovam, em segunda e última discussão, os Projetos de Lei apresentados e discutidos na 

Sessão anterior.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Abreu — Kappel — Azevedo — Antonio de Carvalho -  Py.

28
-  Instalam a Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia do Estado.
Ass.: Carvalho Junior-Souza —Antonio de Carvalho-Abreu -  Kappel-Azevedo .

30
- Registram a Io reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza — Antonio de Carvalho—Abreu -  Kappel—Azevedo.

31
- Registram a 2o reunião dajunta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

A B R I L

01
- Registram a 3o reunião dajunta Apurado rada Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — An tonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.
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— Registram a 4o reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 
do Estado.

Ass.: Carvalho Junior-Souza-Antonio de Carvalho-Abreu -  Kappel —Azevedo.

02
— Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior determinando 

que o Conselho complemente a lacuna existente na Lei Orgânica do Município com 
relação ao processo Eleitoral Municipal.

— Nomeiam uma Comissão de Conselheiros para estudarem o assunto e apresentarem Proje
to complementar à Lei Orgânica do Município.

— Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de proprietários de quiosques 
reclamando contra os impostos com que estão sendo taxados.

Ass.: Carvalho Junior — Souza — Antonio de Carvalho — Abreu — Kappel — Azevedo.

03
-  Registram a 5o reunião dajunta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel — Azevedo.

04
— Registram a 6o reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

05
-  Registram a eleição das Comissões Seccionais de Alistamento Eleitoral no Município.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel — Azevedo.

06
-  Registram a 7o reunião da J unta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior —Souza —Abreu — K appel-Antonio de Carvalho —Azevedo.

07
-  Registram a 8o reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho junior —Souza —Abreu — K appel-Antonio de Carvalho -  Azevedo.

08
-  Registram a 9o reunião dajunta Apuradora da Eleição para um representante à Assembléia 

do Estado.
Ass.: Carvalho Junior — Souza —Abreu — Kappel — Antonio de Carvalho — Azevedo.

02
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09
— Registram a 10° reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assem

bléia do Estado.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

10
— Registram a 1 Io reunião da Junta Apuradora da Eleição para um representante à Assem

bléia do Estado.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

11
— Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para um representante 

à Assembléia do Estado.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza—Antonio de Carvalho -  Abreu -  Kappel -  Azevedo.

J U N H O

10
— Registram a instalação da Comissão Municipal do Alistamento de Eleitores Federais.
Ass.: Carvalho Junior-Aníbal da Silva-Pinto Gomes-Mendes Bastos-Gomes da Silva

—José de Barcellos — Englert — Aquino.

J U L H O

09
— Enviam, à Comissão de Reclamações, um ofício do Intendente remetendo cópia da solici

tação do Chefe da Comissão de Engenharia Militar do Estado pedindo licença para cons
truir um Quartel para as Forças Federais no Campo da Redenção.

— Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para realizar as operações de crédito 
necessárias para baixar a taxa de juro da Apólices Municipais que estão vencendo.

— Recebem ofício do Intendente encaminhando o telegrama-circular, do Conselho Munici
pal da Capital Federal, dando conhecimento da solidariedade adotada com o Governo 
Geral na defesa das instituições republicanas.

— Resolvem autorizar o Intendente a fazer a conversão do juro das Apólices Municipais.
— Decidem responder ao Conselho da Capital Federal afirmando mais uma vez sua inabalá

vel fé republicana na defesa das instituições protegidas pela Constituição.
— Recebem o Projeto estabelecendo o processo das eleições em caráter municipal.
Ass.: Carvalho Junior — Souza — Antonio de Carvalho — Abreu — Azevedo -  Kappel.

28
— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que o Intendente deve conceder 

licença à Comissão de Engenharia Militar do Estado para construir um Quartel no Campo 
da Redenção.
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-  Colocam em primeira discussão o projeto complementar da Lei Orgânica do Município, 
na parte referente ao processo eleitoral de caráter municipal.

-  Aprovam em segunda e última discussão, com emendas, o projeto referente ao Processo 
Eleitoral de caráter municipal.

-  Aprovam o parecer da Comissão de Reclamações referente à construção do Quartel no 
Campo da Redenção.

Ass.: Carvalho Junior-Souza-A ntonio de Carvalho-Abreu-Azevedo-Kappel.

S E T E M B R O

18
-  Registram a eleição das Mesas Eleitorais para a Eleição Municipal.
Ass.: Carvalho Junior -  Antonio de Carvalho -  Abreu — Azevedo -  Kappel — Souza.

O U T U B R O

08
-Registram a instalação da Junta Apuradora da Eleição Municipal.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza -  Abreu -  Azevedo Sobrinho -  Kappel -  Azevedo.

09
-  Registram a I o reunião da Junta Apuradora da Eleição Municipal.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza -  Abreu — Azevedo Sobrinho -  Kappel -  Azevedo.

10
- Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição Municipal.
Ass.: Carvalho Junior -  Souza -  Abreu -  Kappel — Azevedo Sobrinho — Sobrinho.

15
-  Recebem ofício do Dr. José Montaury de Aguiar Leitão comunicando achar-se momenta

neamente impedido de assumir o cargo de Intendente para o qual foi eleito.
-  Aprovam um voto de louvor ao trabalho desenvolvido pelo ex-Intendente Dr. João Luis 

de Farias Santos.
-  Empossam os membro do Conselho Municipal eleitos para o quatriênio de 1896 a 

1900.
-  Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
-  Decidem nomear interinamente o Major Cherubin Febeliano da Costa como Intendente 

do Município e comunicam a decisão ao Governo do Estado.
-  Empossam o Intendente do Município.
Ass.: Pereira Caldas-N oronha-Linck-M attos-A zevedo Sobrinho.
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-  Recebem ofício-circular do Secretário de Estado dos Negócios recomendando providências 
para efetuar, no Município, a eleição de Deputado e Senador ao Congresso Nacional.

-  Recebem ofícios dos Chefe de Polícia do Estado acusando o recebimento dos ofícios em 
que o Conselho comunicou sua posse e a do Intendente nomeado.

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de Granja & Silva solicitando dis
pensa do pagamento do imposto a que ficaram sujeitos como agentes de loterias de Minas 
Gerais.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão solicitando sua 
eliminação da relação de devedores do imposto de comércio aos domingos.

-  Elegem os Conselheiros membros das Comissões do Orçamento, Contas, Reclamações e 
Redação.

Ass.: Pereira Caldas —Noronha — Linck-M attos—Azevedo Sobrinho.

19
-  Resolvem pedir ao Intendente informações sobre a receita e a despesa municipal até dezem

bro do corrente ano.
-  Determinam que as Atas das Sessões do Conselho sejam publicadas na imprensa para 

conhecimento da população.
Ass.: Pereira Caldas-Azevedo Sobrinho-Noronha-Torres-M attos-Herzog.

22
-Recebem ofício circular do Conselho Municipal de Santa Maria solicitando a adesão de 

todos os Conselhos do Estado para a moção que quer apresentar ao Congresso Nacional 
considerando luto nacional o dia do falecimento do Marechal Floriano Peixoto.

-  Escolhem os Presidentes das Comissões do Orçamento, Contas, Reclamações e Redação.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha — Torres — Mattos-Linck-Azevedo Sobrinho.

2 6
-  Recebem ofício do Presidente do Estado referentes à nomeação e posse do Intendente 

interino do Município.
-  Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior informando 

estar ciente da posse do Conselho Municipal.
Ass.: Pereira Caldas-Azevedo Sobrinho-Linck-M attos-Herzog.

29
-  Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios das Obras Públicas agradecendo a 

comunicação que lhe foi feita da posse do Conselho.
-  Recebem relatório do Intendente interino do Município demonstrando a situação das 

verbas do Orçamento, acompanhado do relatório com que o ex-Intendente entregou-lhe 
a Administração Municipal.

Ass.: Pereira Caldas -  Mattos — Noronha -  Herzog -  Linck.

16
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N O V E M B R O

-  Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão solicitando cancela
mento de multa.

-  Remetem, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão reclamando contra 
o imposto em que foi enquadrada sua casa de negócios.

-  Mandam publicar na imprensa os relatórios dos Intendentes.
Ass.: Pereira Caldas—Azevedo Sobrinho -  Linck—Torres — Mattos — Noronha — Herzog.

09
-  Recebem convites das diretorias do Club Militar e do Centro Republicano para participa

rem das comemorações em homenagem a Proclamação da República.
-  Autorizam o Intendente a auxiliar financeiramente os festejos comemorativos ao aniversá

rio da Proclamação da República.
Ass: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Herzog -  Linck—Torres — Mattos -  Noronha.

12
-  Nada foi decidido.
Ass: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Noronha -  Mattos -  Torres -  Herzog -  Linck.

19
-  Recebem ofício do Secretário do Interior participando o adiantamento das eleições de um 

Senador e quatro Deputados Federais para o próximo mês de dezembro.
-  Recebem ofício do Intendente interino enviando o seu relatório e o Projeto de Orçamento 

para o ano de 1897.
-  Recebem, para análise, um Projeto de Lei sobre a lotação dos prédios urbanos sujeitos ao 

Imposto da Décima.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha—Azevedo Sobrinho —Torres -  Linck— Herzog— Mattos -  

Herzog.

23
-  Resolvem solicitar do Intendente interino informações sobre as obras da Estrada de Ferro 

da Ponta do Dionísio e sobre o contrato para irrigação das ruas e lavagens de sarjetas da 
Cidade.

-  Aprovam, com uma emenda, o Projeto de Lei sobre lotação de prédios urbanos sujeitos ao 
Imposto da Décima.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva — Azevedo Sobrinho —Torres — Mattos.

2 6
-  Empossam um Conselheiro.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -  Herzog -  Torres.

05
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D E Z E M B R O

02
-  Nada foi deliberado.
Ass.: Pereira Caldas — Noronha — Mattos -  Azevedo Sobrinho — Linck -  Torres.

10
-  Registram a eleição das Mesas Eleitorais do Município que funcionarão nas eleições de 

Senador e Deputados ao Congresso Nacional.
Ass.: Pereira Caldas — Noronha — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Linck -  Torres -  Silva -  

Petersen Junior -  Feldmam Filho—João Batista.

14
-  Recebem ofício do Intendente remetendo um requerimento do “London and Brasilian 

Bank” reclamando do imposto que lhe foi taxado.
-  Remetem ao Intendente o requerimento de um Conselheiro, membro da Comissão de Orça

mento, pedindo novamente informações sobre o contrato do Serviço de Lavagem de Sarjetas.
-  Aprovam o parecer da Comissão de Orçamento sobre o Projeto de Lei Orçamentária para 

o ano de 1897.
-  Aprovam proposta de um conselheiro, membro da Comissão de Orçamento para que o 

Intendente seja autorizado a vender ou arrendar a Estrada de Ferro da Ponta do Dionísio.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha -  Mattos -  Linck -  Azevedo Sobrinho -  Torres.

18
-  Recebem ofício do Intendente remetendo as informações solicitadas pelo Conselho ao 

Chefe da Seção de Polícia e Higiene.
-  Recebem ofício do Intendente pedindo que o Conselho faça o cálculo do preço de arma

zenagens de materiais inflamáveis e explosivos que devem ser recolhidos a um projetado 
depósito.

-  Autorizam o Intendente a comprar um terreno e uma casa na Ilha da Pintada para a 
instalação do depósito de materiais inflamáveis.

Ass.: Pereira Caldas —Noronha —Mattos-Linck-Azevedo Sobrinho-Torres.

1 9
-  Nada foi deliberado.
Ass.: Pereira Caldas — Noronha — Mattos -  Linck—Azevedo Sobrinho -  Torres.

21
-  Mandam devolver ao Intendente, para ser ouvida a parte jurídica, a reclamação do London 

and Brasilian Bank.
-  Colocam em discussão o Projeto do Orçamento do Município para o ano de 1897.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha — Mattos -  Linck-Azevedo Sobrinho -Torres.
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22
-  Continuam a discussão do Orçamento Municipal.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha — Mattos -  Linck—Azevedo Sobrinho -Torres.

23
-  Recebem carta do Diretor da Escola de Engenharia convidando o Conselho para assistir as 

cerimônias de instalação da referida Escola no edifício do Ateneo Rio-grandense.
-  Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento do Município para 1897.
-  Aprovam, em terceira e última discussão, o Projeto de Orçamento do Município para

1897.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha -  Mattos -  Linck -  Azevedo Sobrinho -  Torres.

28
-  Nada foi deliberado.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha— Mattos -  Azevedo Sobrinho -Torres — Linck.

29
-Aprovam a redação do Orçamento Municipal.
Ass.: Pereira Caldas -  Noronha — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Torres -  Linck.
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—  1897
J A N E I R O

-  Instalam a Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e Deputados ao 
Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.

Ass.: Pereira Caldas -  Linck -  Silva -  João Baptista -  Feldmann Filho -  Petersen Junior.

30
-  Registram a Io reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas —Silva-João Baptista-Linck -  Feldmann Filho -  Petersen Junior.

F E V E R E I R O

01
-  Registram a 2° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo 1 ° Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck — Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista.

02
-  Registram a 3o reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista.

03
-  Registram a 4° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo 1 ° Distrito Eleitoral
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho-Petersen Junior-João Baptista -  Linck.

04
-  Registram a 5o reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo 1° Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas —Silva — Feldmann Filho -  Petersen Junior-João Baptista -  Linck.

05
-  Registram a 6o reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas — Linck — Silva — Feldmann Filho -  Petersen Junior.
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-  Registram a 7° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 
Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho -  Petersen Junior—João Baptista -  Linck.

07
-  Registram a 8° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas — Linck -  Silva -  Feldmann Filho — Petersen Junior -  João Baptista.

08
-  Registram a 9o reunião da Junta Apuradora das eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Linck -  Silva -  Feldmann Filho — Petersen -Junior -  João Baptista.

09
-  Registram a 10° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Linck— Silva -  Feldmann Filho — Petersen Junior -  João Baptista.

10
-  Registram a 1 Io reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho-João Baptista —Petersen Junior-Linck.

11
-  Registram a 12° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io. Distrito Eleitoral
Ass.: Pereira Caldas -  Silva — Feldmann Filho -  Petersen Junior—João Baptista -  Linck.

12
-  Registram a 13o reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista -  Linck.

15
-  Registram a 14° reunião da Junta Apuradora das Eleições de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas — Silva — Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista -  Linck.

16
-  Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora das Eleições de um Senador e

06
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Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Linck -  Silva -  Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista.

17
— Elegem os mesários e suplentes que constituirão as Mesas Eleitorais das Eleições estaduais 

no Município.
Ass.: Pereira Caldas -  Linck — Silva — Feldmann Filho -  Petersen Junior -  João Baptista.

25
— Expressam um voto de pesar pelo falecimento de um Conselheiro.
— Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior comunicando 

a data da próxima eleição dos representantes da Assembléia do Estado.
— Encaminham à Comissão do Orçamento o Relatório apresentado pelo Intendente interino 

demonstrando o estado financeiro do Município.
— Indeferem, baseado em parecer da Assessoria Jurídica da Intendência, o requerimento do 

“London and Brasilian Bank Limited” por ser perfeitamente constitucional o imposto 
contra o qual reclama.

— Devolvem ao Intendente os requerimentos dos empreiteiros da Estrada de Ferro à Ponta 
do Dionísio, visto que o assunto é de competência do Executivo Municipal.

— Indeferem requerimentos dos subintendentes da Capital visto que suas reclamações care
cem de fundamento e constitucionalidade.

— Indeferem requerimento de um  cidadão reclamando contra o imposto estabelecido para 
lanchas de cargas e descargas.

— Indeferem requerimento de um cidadão solicitando a isenção do imposto sobre o chalé da 
Praça Martins de Lima.

— Deliberam que problemas com os vencimentos e funcionários da Intendência é de exclu
siva competência do Executivo.

Ass.: Pereira Caldas -  Py -  Linck — Torres -  Azevedo Sobrinho — Mattos.

M A R Ç O

15
— Empossam no cargo o Intendente eleito, Dr. José Montaury de Aguiar Leitão.
Ass.: Pereira Caldas — Py -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -  Torres — Linck.

29
— Registram a instalação da Junta Apuradora da Eleição para representantes à Assembléia do 

Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas Silva -  Feldmann Filho -  Mattos -  João Baptista -  Linck — Nunes — 

Azevedo Sobrinho.

30
— Registram a Io reunião da Junta Apuradora da Eleição para representantes à Assembléia do



Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho — João Baptista -  Linck —Nunes-Azevedo 

Sobrinho — Mattos.

31
— Registram a 2° reunião da Junta Apuradora da Eleição para representantes à Assembléia do 

Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho —M attos—João Baptista —Linck -  Nunes -  

Azevedo Sobrinho.

A B R I L

01
— Registram a 3o eleição da Junta Apuradora da Eleição para representantes à Assembléia do 

Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho -  Mattos -  João Baptista -  Linck- Nunes -  

Azevedo Sobrinho.

02
— Registram a 4o reunião da Junta Apuradora da Eleição para representantes à Assembléia do 

Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva — Feldmann Filho -  M attos—João Baptista —Linck-N unes-  

Azevedo Sobrinho.

03
— Registram o encerramento dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para representan

tes à Assembléia do Estado pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Feldmann Filho -  Mattos -  João Baptista -  Linck -  Azevedo 

Sobrinho — Nunes.

05
— Registram a eleição dos membros das Comissões Seccionais do Alistamento Federal.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Nunes -  Feldmann Filho -  Azevedo Sobrinho —

Mattos —João Baptista.

J U N H O

10
— Registram a instalação da Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass.: Pereira Caldas -  Andrade -  Jaeger — Gomes da Silva -  Abreu — Gomes -  Englert -  

Peixoto—Aquino.
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— Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais para o Alista
mento Eleitoral do Estado.

Ass.: Pereira Caldas — Mattos -  Silva—João Baptista -  Linck — Fontoura -  Feldmann Filho — 
Torres -  Azevedo Sobrinho -  Nunes.

A G O S T O

25
— Registram a instalação da Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral do Estado.
Ass.: Pereira Caldas — Ignácio da Silva—Abreu -  Azevedo -  Emil—Gomes da Silva—Jaeger -

Englert.

S E T E M B R O

22
— Liberam verba ao Intendente para indenizar o Empreiteiro da construção da Estrada de 

Ferro à Ponta do Dionísio pelo excesso de obras è imprevistos na execução da referida 
Estrada.

— Autorizam o Intendente a contrair um empréstimo, por meio de Apólices, para atender a 
deficiência das verbas orçamentárias e cobrir despesas não previstas.

— Autorizam o Intendente a arrendar ou vender a Estrada de Ferro à Ponta do Dionísio ou 
negociar da forma mais conveniente aos interesses do Município.

— Autorizam o Intendente a mandar fiscalizar a iluminação pública a gás corrente.
— Autorizam o Intendente a mandar fazer reformas necessárias na chata da carne.
— Autorizam o Intendente a mandar rebaixar e nivelar a Praça Marechal Deodoro, em dire

ção a Rua Duque de Caxias contribuindo o Estado com a metade das despesas.
— Recebem ofício do Chefe da Comissão de Engenharia Militar solicitando modificação nos 

critérios com que foi concedida a permissão para construção de dois quartéis no Campo da 
Redenção e resolvem autorizar o intendente a consentir as alterações pretendidas.

— Enviam, à Comissão de Reclamações, o requerimento de Correa Leite &  Cia. reclamando 
do imposto sobre as agências de vapores.

Ass.: Pereira Caldas -  Linck -  Azevedo Sobrinho — Py—Torres -  Mattos.

O U T U B R O

15
— Elegem o Presidente e o Vice-presidente do Conselho
— Elegem os Conselheiros membros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e 

Redação.
Ass.: Pereira Caldas — Mattos — Linck—Torres -  Azevedo Sobrinho.

21
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-  Enviam, à Comissão de Reclamações, requerimento de alguns cidadãos solicitando: dis
pensa da obrigação de murar e lajear um terreno, outro dè pagar imposto sobre agência de 
loteria do Estado no 1° semestre do ano e outro de pagar a dívida que tem com os Cofres 
da Intendência.

Ass.: Pereira Caldas -  Mattos -  Silva -  Linck -  Torres -  Azevedo Sobrinho.

N O V E M B R O

03
-  Autorizam o Intendente a conceder, gratuitamente, a licença para um professor construir 

um prédio para aulas a meninos pobres.
-  Autorizam o Intendente a restituir a caução da Companhia “Transporte de Docas” pelo arren

damento do Trapiche Municipal depois de liquidada sua dívida com a Fazenda do Município.
-  Indeferem requerimento dos Sub-intendentes dos 2o e 3o Distritos reclamando do paga

mentos de honorários que julgam ter direito.
-  Autorizam o Intendente a conceder pelos Cofres Municipais auxílio financeiro para os 

festejos populares em comemoração do aniversário da Proclamação da República.
-  Recebem parecer da Comissão de Contas e o Projeto de Lei da aprovação das Contas da 

Intendência Municipal referente ao ano de 1895.
-  Indeferem requerimento de Corrêa Leite &  Cia reclamando do imposto de agência de 

vapores de alto bordo.
Ass.: Pereira Caldas-Azevedo Sobrinho-Linck-M attos-Py.

10
-  Registram a eleição dos mesários e suplentes que formarão as Mesas Eleitorais para a eleição 

de Presidente do Estado.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Linck—Mattos.

22
-  Autorizam o Intendente a atender o requerimento do Gerente da Companhia de Navega

ção “Venâncio Aires” que solicita isenção de imposto para um vapor e uma lancha.
-  Autorizam o Intendente a aposentar o Diretor da Diretoria da Fazenda da Intendência 

com os vencimentos do cargo de Amanuense que exercia ao ser promulgada a lei Orgânica 
do Município.

-  Recebem o Relatório do Intendente e o Projeto de Orçamento para o ano de 1898.
-  Aprovam, em primeira discussão, o parecer da Comissão de Contas e o respectivo Projeto 

de Lei aprovando as Contas da Intendência referentes ao ano de 1895.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Linck -  Mattos -  Py.

23
-  Devolvem ao Intendente as propostas para o arrendamento do Trapiche Municipal, visto 

não ser da competência do Conselho o julgamento de concorrências sobre Próprios Municipais.

18
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-  Aprovam, em segunda discussão, o parecer da Comissão de Contas e o respectivo Projeto 
de Lei aprovando as Contas da Intendência no ano de 1895.

-  Colocam em primeira discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1898.
-  Aprovam a redação da Lei que ratifica as Contas da Intendência referentes ao ano de 1895 

e remetem ao Intendente para promulgá-la.
Ass.: Torres -  Azevedo Sobrinho — Silva — Mattos -  Py.

26
-  Continuam a discutir o Projeto de Orçamento para o ano de 1898.
Ass.: Torres — Azevedo Sobrinho — Silva — Mattos -  Py.

D E Z E M B R O

03
-  Deliberam que a solicitação da suspensão de impostos, requerida por alguns cidadãos, seja 

encaminhada à competência da Intendência.
-  Enviam, à Comissão de Orçamento, um requerimento de negociantes e proprietários de 

prédios situados nas ruas das Flores e Sete de Setembro representando contra o imposto 
projetado sobre trilhos cruzando as ruas.

-  Enviam, à Comissão de Orçamento, ofício do Intendente solicitando previsão de verba no 
Orçamento para pagar vencimentos ao Subintendente que vai nomear para a área formada 
pelas “Ilhas Fronteiras”, que constituirá o 9o Distrito Municipal.

-  Tornam a remeter a deliberação da Intendência o julgamento das propostas de arrenda
mento do Trapiche Municipal.

-  Elegem um novo Vice-Presidente do Conselho tendo em vista a renúncia do titular.
Ass.: M attos-AzevedoSobrinho-Silva-Torres-Linck.

09
-  Recebem ofício do Intendente encaminhando cópia do Ato pelo qual tornou sem efeito a 

concorrência efetuada para o arrendamento do Trapiche Municipal e comunicando ter
. mandado chamar, por edital, novos concorrentes para aquele fim.

-  Recebem pareceres da Comissão de Reclamações opinando não ser da competência do 
Conselho solucionar os problemas dos cidadãos que requereram isenção de impostos e 
liberação da obrigatoriedade de murar e lajear a frente de propriedades.

-  Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento para 1898 e as emendas, ao 
mesmo, aprovadas em primeira discussão.

-  Aprovam, com emendas, o Projeto de Orçamento.
Ass.: Mattos — Linck — Fontoura—Torres -  Petersen Junior — Silva -  Azevedo Sobrinho.

13
-  Aprovam, em terceira e última discussão, o Projeto de Orçamento para 1898.
Ass.: Mattos — Linck — Fontoura—Torres — Petersen Junior —Silva—Azevedo Sobrinho.
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-  Aprovam a redação da Lei do Orçamento para 1898 e a remetem para o Intendente 
promulgá-la.

Ass.: Mattos — Linck -  Fontoura—Torres — Petersen Junior -  Silva.

25
-  Instalam a Junta Apuradora da Eleição para Presidente do Estado.
Ass.: Mattos — Azevedo Sobrinho — Fontoura—Torres -  Silva -  Feldmann Filho -  Petersen 

Junior-João Baptista.

27
-  Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para Presidente do 

Estado.
Ass.: Mattos — Azevedo Sobrinho — Fontoura -Torres — Silva — Feldmann Filho — Petersen 

Junior-João Baptista -  Linck.

14
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— 1898

J A N E I R O

10
— Registram os trabalhos de divisão do Município em Seções Eleitorais e a Eleição das Comis

sões Seccionais de Alistamento Eleitoral do Estado.
Ass.: Pereira Caldas -  Jaeger— Brandão -  Englert-Azevedo -  Azambuja.

31
— Instalam a Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente da República. 
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -

Fontoura—João Baptista- Nunes — Oliveira.

A B R I L

01
— Registram a 1a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck—Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura -  João Baptista -  Nunes — Oliveira.

02
— Registram a 2a reunião da J unta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura-João Baptista-N un es -  Oliveira.

03
— Registram a 3a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres—Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura -  João Baptista -  Nunes — Oliveira.

04
— Registram a 4a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva—Linck—Torres — Mattos—Azevedo Sobrinho — Petersen Junior— 

Fontoura-João Baptista- Nunes — Oliveira.
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— Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais para o Alis
tamento Eleitoral Federal.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck- Torres -  Mattos — P y - Azevedo Sobrinho -  Petersen 
Junior— Fontoura—João Baptista-Nunes.

05
— Registram a 5a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista—Nunes — Oliveira.

06
— Registram a 6a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck -Torres—Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista — Nunes -  Oliveira.

07
— Registram a 7a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva — Linck -Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes — Oliveira.

08
— Registram a 8a reunião da J unta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck -  Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho — Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista—Nunes—Oliveira.

09
— Registram a 9a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva — Linck -Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho — Petersen Junior — 

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

10
— Registram a 10a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho — Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

05
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— Registram a 1 Ia reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 
da República.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck —Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  
Fontoura—João Baptista- Nunes — Oliveira.

12
— Registram a 12a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres -  Mattos — Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes — Oliveira.

13
— Registram a 13a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes — Oliveira.

14
— Registram a 14a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas—Silva -  Linck—Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

15
— Registram a 15a reunião daJuntaApuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes — Oliveira.

16
— Registram a 16a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck—Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior— 

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

17
— Registram a 17a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas — Silva—Linck—Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior— 

Fontoura—João Baptista -  Nunes — Oliveira.

11
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-  Registram a 18a reunião da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 
da República.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck —Torres -  Mattos—Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  
Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

19
-  Registram a 19a reunião da J unta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice-Presidente 

da República.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck -Torres -  Mattos—Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

20
-  Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para Presidente e Vice- 

Presidente.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck —Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho — Petersen Junior — 

Fontoura—João Baptista -  Nunes -  Oliveira.

23
-  Recebem ofício do Intendente, submetendo a consideração do Conselho, à idéia do Go

verno do Estado entregar o Cemitério da Tristeza.
-  Recebem ofício do Intendente pedindo aumento da gratificação do Sub-intendente do Io 

Distrito como Delegado da Iluminação.
-  Recebem ofício do Intendente ponderando sobre a criação da Secretaria Privativa do 

Conselho Municipal.
-  Recebem ofício do Intendente com várias considerações sobre as imposições do Orçamen

to em vigor.
-  Recebem requerimento de um grande número de cidadãos representando contra os im

postos da Lei Orçamentária.
-  Recebem requerimento da Companhia Rio-grandense de Iluminação a Gás reclamando 

sobre os impostos.
-  Recebem requerimento de companhias estrangeiras de seguros terrestres solicitando modi

ficações no imposto que lhes é referente.
-  Recebem requerimento da Diretoria do Corpo de Bombeiros solicitando auxílio para 

manutenção do mesmo.
-  Recebem requerimento de um Cônego pedindo doação de um terreno para a construção 

de edifício que sirva de abrigo às famílias pobres.
-  Enviam à Comissão de Contas, para apreciação, as Contas da Intendência correspondente 

ao ano de 1887.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Torres -  Linck — Mattos — Py -  Azevedo Sobrinho.

25
-  Suprimem e alteram alguns itens e parágrafos do Orçamento, tendo em vista o recebimen

to de representação contrária aos impostos vigentes.
Ass.: Pereira Caldas -Torres — Mattos -  Silva Linck -  Azevedo Sobrinho — Py.

18
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-  Aprovam a concessão de subsídio financeiro para auxiliar a manutenção do Corpo de Bombeiros.
-  Ratificam que já atenderam, em parte, o requerimento da Companhia do Gás reclamando 

contra os impostos criados pela Lei de Orçamento vigente.
-  Liberam um auxílio financeiro para a compra de um terreno destinado à construção de um 

prédio para abrigo de famílias pobres desta Cidade.
-  Liberam verba para a conservação do Cemitério da Tristeza.
-  Elevam a gratificação do Fiscal da Iluminação a Gás.
-  Autorizam a criação da Secretaria Privativa do Conselho.
-  Autorizam o Intendente a empregar òs meios necessários para diminuir o elevado custo das 

despesas com a iluminação a gás e implantar o uso da eletricidade.
Ass.: Pereira Caldas — Linck -  Mattos -  Torres -  Azevedo Sobrinho.

27
-  Deferem requerimento de uma cidadã pedindo isenção do pagamento de Décimas atrasadas.
-  Recebem ofício do Intendente com diversas ponderações sobre as reclamações quanto aos 

impostos do Orçamento.
-  Aprovam novas emendas ao Orçamento vigente e as encaminham à Comissão respectiva 

para serem condensadas em Projeto de Lei.
Ass.: Pereira Caldas — Linck- Mattos —Torres -  Azevedo Sobrinho.

MAI O

09
-  Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para reconstruir a Ponte da Azenha 

e aceitar auxílio financeiro de um cidadão para esse melhoramento.
-  Indeferem requerimento da Empresa Marítima Esperança solicitando isenção de impostos 

referente ao Io semestre do ano anterior.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo modificação do imposto sobre bailes públicos.
-  Indeferem requerimento de um cidadão solicitando modificação do imposto de músico 

ambulante.
-  Recebem parecer da Comissão de Orçamento apresentando o Projeto de Lei da receita 

municipal para o exercício de 1898.
-  Aprovam, em segunda e última discussão, o Projeto de Lei acima referido e o encaminham 

à Comissão de Redação.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Linck -Torres.

J U N H O

10
-  Instalam a Comissão Municipal de Alistamento Eleitoral Federal.
Ass.: Pereira Caldas — Jaeger — Barros -  Gomes da Silva — Azevedo—Azambuja.

26
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A G O S T O

-  Autorizam o Intendente a conceder ao Governo do Estado o terreno compreendido entre 
o Rio Guaíba e o prolongamento do muro da Casa de Detenção na Rua General Salustiano 
para aumentar as oficinas da citada casa.

-  Autorizam o Intendente a liberar verba para a construção de um prédio que abrigue a 
Escola de Engenharia e Liceu de Artes e Ofícios.

-  Autorizam o Intendente a fornecer auxílio financeiro ao Diretor da obra “O Pão dos 
Pobres”.

-  Autorizam o Intendente a restituir aos proprietários de prédios o imposto de 1% destinado 
a conservação dos passeios referente ao ano de 1895.

-  Enviam, à Comissão de Contas, a receita e a despesa do Município correspondente ao ano 
de 1897 para aprovação.

-  Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina e Farmácia solicitando uma verba 
para manutenção da mesma.

-  Autorizam o Intendente a arrendar um terreno no Campo da Redenção para a construção 
de um velódromo de uso exclusivo da “União Velocipédica”.

-  Indeferem o requerimento da Companhia Rio-grandense de Iluminação a Gás solicitando 
a revogação do imposto sobre o registro usado na distribuição de gás.

-  Autonzam o Intendente a restituir o valor pago pela licença de uma edificação que não foi realizada.
-  Indeferem requerimento de Pacheco, Daniel &  Cia pedindo o cancelamento da multa que 

receberam por não terem pagado a licença para edificação.
-  Autorizam o Intendente a restituir para um cidadão o valor de uma multa que pagou em 

1896 sobre o quiosque que possuía na Praça Martins de Lima.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo desapropriação de um terreno na Rua 

Santo Antônio.
-  Autorizam o Intendente a isentar um cidadão do imposto da venda de bilhetes de loterias 

da Capital Federal.
-  Indeferem requerimento de um cidadão pedindo o cancelamento da multa que recebeu 

por não ter pagado a licença para vender bilhetes de loteria da Capital Federal.
-  Indeferem requerimento de um Cônego pedindo a concessão de um terreno no Campo da 

Redenção para a construção de um abrigo destinado a famílias pobres.
Ass.: Pereira Caldas -  Linck — Mattos -  Silva-Torres".

O U T U B R O

15
-  Sessão suspensa.

17
-  Elegem o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho.
Ass.: Pereira Caldas -  Mattos -Torres -  Linck- Petersen Junior—Azevedo Sobrinho.

25
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-Elegem os membros das Comissões do Orçamento, Contas e de Reclamações e Redação.
— Autorizam o Intendente fazer restituição integral dos impostos que pagaram as companhi

as de seguros tendo em vista as recentes alterações da legislação sobre o assunto.
— Recebem ofício do Intendente, submetendo à resolução do Conselho, o requerimento de uma 

cidadã que pede para ser isentada do imposto sobre o calçamento na frente de seu prédio.
— Recebem ofício do Conselho Municipal de Cruz Alta pedindo para apoiá-lo numa recla

mação que faz à Assembléia dos Representantes do Estado no sentido de reverter em abono 
aos municípios o imposto de transmissão de propriedades.

— Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina e Farmácia pedindo uma verba para 
auxiliar a manutenção daquela Instituição de Ensino Superior.

— Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção do pagamento do imposto prove
niente do calçamento, feito em frente a seu prédio, na Rua das Flores.

— Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção do imposto que tem de pagar por 
sua agência de leilões que vai liquidar.

— Recebem requerimento da Diretoria da Associação de Socorro ao Órfão do Asilo Providên
cia pedindo um auxílio para aumentar o edifício daquela Instituição de Caridade.

— Recebem requerimento do Presidente do Centro Republicano pedindo um auxílio para as 
festas populares em homenagem ao aniversário da Proclamação da República.

Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres -  Petersen Junior -  Fontoura.

21
— Recebem o relatório do Intendente e o Projeto de Orçamento para o ano de 1899 encami- 

nhando-o à Comissão do Orçamento para parecer.
— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que para isentar um cidadão do 

pagamento de imposto sobre sua agência de leilões, no semestre corrente, o mesmo deveria 
ter comunicado, antecipadamente, a suspensão das sua transações comerciais.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança do imposto de 
calçamento de uma cidadã, em virtude da mesma ser pessoa pobre e doente.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de um cidadão que 
pede a suspensão do imposto pelo calçamento feito em frente ao seu prédio na Rua das Flores.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações afirmando que deve ser consignado, no 
futuro orçamento, uma verba para a criação da Faculdade de Medicina e Farmácia.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que deve ser dado um auxílio à 
Diretoria da Associação Socorro às Órfãs do Asilo Providência para ampliação do prédio.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a entregar verba 
para que o Centro Republicano organize os festejos populares em homenagem à Proclama
ção da República.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações afirmando que a representação do Conse
lho Municipal de Cruz Alta sobre o imposto da transmissão de propriedade não é viável, 
visto que depende de reforma na Constituição do Estado.

— Aprovam, sem debate, todos os pareceres da Comissão de Reclamações.
— Recebem requerimento de Hugo Gertum & Cia pedindo diminuição do imposto para a 

Companhia de Navegação “La Veloce”, de que são agentes nesta Cidade, visto que seus 
vapores não navegam em águas do Estado.

18
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-  Recebem requerimento de um cidadão que pede o cancelamento do imposto da sua casa de 
tecidos que foi incendiada.

Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho — Torres — Linck — Petersen Junior -  Fontoura.

28
-  Recebem requerimentos dos gerentes dos prados de corridas desta Capital pedindo redu

ção do imposto cobrado em dia de corridas.
-  Recebem requerimento de Azevedo & Cia, proprietário dos restaurantes dos prados Rio- 

grandense, Boa Vista e Navegantes, pedindo diminuição de impostos.
-  Escolhem o Presidente da Comissão de Reclamações e Redação.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres -  Petersen Junior -  Fontoura.

N O V E M B R O

03
-  Recebem requerimento da Companhia Rio-grandense de Iluminação a Gás reiterando o 

pedido feito sobre o cancelamento do imposto para cada registro de gás empregado no 
consumo particular.

-  Autorizam o Intendente a conceder, pelos Cofres Municipais, um auxílio para as festas 
populares de 15 de Novembro.

-  Escolhem o Presidente da Comissão do Orçamento.
Ass.: Pereira Caldas -  Mattos -  Linck -  Fontoura -  Petersen Junior -  Azevedo Sobrinho.

04
-  Transcrevem uma moção, para ser entregue ao Presidente do Estado, apoiando suas atitu

des e procedimentos frente aos grupos oposicionistas ao seu Governo.
Ass.: Pereira Caldas -  Mattos -  Linck -  Petersen Junior -  Fontoura -  Azevedo Sobrinho.

11
-  Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a solidariedade com o seu Governo 

e reiterando que, dentro dos limites legais, tudo fará para manter a autonomia do nosso 
Estado.

Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres -  Linck.

1 7
-  Recebem requerimento do responsável por uma sucursal da Sociedade de Seguros de Vida 

denominada “A Equitativa”, pedindo para ser isenta de impostos por não ter fins comerciais.
-  Recebem requerimento da Sociedade União Velocipédica pedindo a concessão de outro 

local da Várzea para construir seu velódromo.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações atendendo o pedido dos gerentes dos 

prados de corridas que querem a diminuição do imposto pago em dia de corrida.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de um cidadão 

que pede a isenção do imposto do seu comércio de tecidos.
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-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações atendendo o pedido de Hugo Gertum & 
Cia., agentes da Companhia de Navegação “La Veloce”.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que deve ser atendido, em parte,
o pedido de Azevedo &  Companhia com o fim de ser reduzido o imposto que pagam pelos 
restaurantes dos prados, visto que estas casas de comércio só funcionam uma vez por mês.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido feito pela Compa
nhia Rio-grandense de Iluminação a Gás pedindo para ser cancelado o imposto sobre cada 
registro de gás empregado no consumo particular.

-  Aprovam, sem debates, os pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos.
Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho -  Mattos -  Torres -  Linck -  Fontoura -  Petersen 

Junior.

21
-  Nada foi deliberado.
Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho -  Mattos -  Torres -  Linck — Fontoura -  Petersen 

Junior.

29
-  Recebem ofício do Intendente encaminhando um do Diretor de Higiene do Estado fazen

do considerações sobre assuntos de competência Municipal.
-  Recebem requerimento do agente da Sociedade de Seguros de Vida “A  Equitativa” enca

minhando os estatutos da mesma.
-  Recebem requerimento de Nicolau Kohler & Filhos pedindo para serem dispensados do 

pagamento de impostos os viajantes estrangeiros que vierem a esta Capital realizar transa
ções em sua casa de negócios.

-  Recebem requerimento da Diretora do Orfanato de N. Sra. da Piedade pedindo isenção de 
imposto sobre o pequeno comércio que faz com o trabalho dos órfãos.

-  Aprovam a redução do imposto solicitada pelos gerentes dos prados de corridas.
-  Criam um imposto para os agentes de vapores que não chegam aos portos do Estado.
-  Indeferem requerimento de Azevedo &  Cia pedindo a redução do imposto que pagam os 

restaurantes dos prados.
-  Decidem manter o imposto referente à Companhia Rio-grandense de Iluminação a Gás.
Ass.: Pereira Caldas—Azevedo Sobrinho -  Mattos — Torres -  Linck -  Fontoura.

30
-  Colocam em discussão o Projeto de Orçamento do Município para o ano de 1899.
Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho — Mattos —Torres — Fontoura — Petersen Junior.

D E Z E M B R O

02
-  Continuam a discutir o Projeto de Orçamento para o ano de 1899.
Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho -  Mattos —Torres -  Linck- Petersen Junior.
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-  Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento para o ano de 1899 e o aprovam 
com algumas emendas.

Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres -  Petersen Junior -  Linck.

12
-  Recebem parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei aprovando as Con

tas da Intendência Municipal referentes ao ano de 1897.
-  Colocam, em terceira discussão, o Projeto de Orçamento para 1899, aprovando-o e o 

encaminham à Comissão de Redação.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -  Torres -  Linck — Petersen Junior.

13
-  Aprovam a redação da Lei do Orçamento para o ano de 1889 e remetem ao Intendente 

para promulgação.
-  Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei das Contas da Intendência relativas ao 

ano de 1897.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos —Torres — Petersen Junior -  Linck.

14
-Aprovam, em segunda e última discussão, o Projeto de Lei das Contas da Intendência 

referentes ao ano de 1897.
Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres — Linck — Petersen Junior.

07
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—  1899
J A N E I R O

10
-  Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais de Alistamen

to Eleitoral do Estado.
Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres — Linck -  Petersen Junior -  Silva.

M A R Ç O

15
-  Instalam a Comissão Municipal do Alistamento Eleitora] do Estado.
Ass.: Pereira Caldas — Barros — Gomes da Silva- Jaeger — Azevedo — Azambuja — Englert.

18
-  Recebem ofício do Secretário do Estado dos Negócios do Interior e Exterior transmitindo 

a resolução do Presidente do Estado de conceder a licença solicitada para a venda de 
terrenos no Campo da Redenção.

-  Autorizam o Intendente a vender terrenos no Campo da Redenção para dar execução a 
projeto de melhoramentos naquela área.

-  Aprovam as providências tomadas pelo Intendente no sentido de contratar dois Fiscais e 
um ajudante para vistoriarem os gêneros alimentícios comercializados na Cidade.

-  Autorizam o Intendente a fazer despesas com a criação de um cargo de Farmacêutico e um 
ajudante.

-  Autorizam o Intendente a providenciar a reconstrução da Ponte da Rua Santana que está 
em ruínas.

-  Isentam os gerentes dos prados de corridas desta Capital, do pagamento de Décimas sobre 
seus pavilhões.

-  Isentam uma cidadã do pagamento das Décimas relativas ao 2o semestre de 1898, devido 
a sua condição de pobreza.

-  Recebem requerimento da Viúva Claussen & Cia pedindo o cancelamento do imposto a 
que estavam sujeitos como agentes de vapores de alto bordo, referente ao ano de 1897, 
alegando que na época não exerciam mais aquelas funções.

-  Recebem requerimento de uma cidadã pedindo para fazer uma quitanda em sua casa, por 
ser viúva e pobre .

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo para não pagar o imposto de cortiços, por 
julgar que os que possuem na Rua São Rafael n° 12, não devem ser incluídos nessa 
classificação.

-  Recebem requerimento de um cidadão agradecendo a isenção do imposto de construção 
para a Escola de Meninos Paupérrimos, pedindo ainda para não pagar as Décima futuras e, 
mais um auxílio pecuniário para a formação do patrimônio daquele estabelecimento.

Ass.: Pereira Caldas -  Azevedo Sobrinho -  Mattos—Torres -  Petersen Junior -  Fontoura.
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A B R I L

-  Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais de Alistamen
to Federal.

Ass.: Pereira Caldas -  Silva—Linck -  Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho — Petersen Junior
-  Fontoura.

MAI O

08
-  Registram a Ia reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Deputado Federal.
Ass.: Pereira Caldas — Silva -  Linck -  Torre — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior

-  Fontoura.

09
-  Registram a 2a reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Deputado Federal.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -  Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior

-  Fontoura.

10
-  Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição de um Deputado 

Federal.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck—Torres — Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior

-  Fontoura.

J U N H O

10
-  Instalam a Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass.: Pereira Caldas -  Jaeger -  Brandão — Gomes da Silva — Englert -  Guimarães — Santos — 

Albino de Freitas—Azevedo — Feijó — Schmitt.

28
-  Recebem ofício do Intendente colocando a consideração do Conselho medidas, de caráter 

urgente, que possam diminuir as constantes altas do preço da carne verde comercializada 
no Município.

-  Analisam e aprovam todas as medidas, propostas pelo Intendente, que abrangem a cessão 
gratuita dos quartos dos mercados públicos, do matadouro para abater o gado, do imposto 
de pedágio nos Trapiches e a autorização para despesas com publicações.
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— Autorizam o Intendente a mandar construir um pequeno mercado no Riacho e adquirir 
um terreno para as instalações do Serviço de Limpeza Pública.

— Isentam a Santa Casa de Misericórdia de pagar os calçamentos feitos na frente dos prédios 
de suas propriedades.

— Autorizam o Intendente entregar à Diretoria do Corpo de Bombeiros uma complementação 
de verba do Orçamento.

— Recebem ofício do Intendente juntando uma consulta da Diretoria de Fazenda da Inten
dência versando sobre a classificação a dar as chatas da Companhia Costeira.

Ass.: Pereira Caldas — Azevedo Sobrinho -  Mattos -Torres -  Fontoura- Py—Petersen Junior— 
Linck

O U T U B R O

15
— Elegem o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Linck-João Baptista- Mattos -Torres -  Petersen Junior -  

Silva.

18
— Elegem os membros das Comissões de Orçamento, Reclamações e Redação e de Contas.
— Recebem ofício do Clube Caixeral comunicando a eleição da sua nova diretoria.
— Recebem requerimento de um Cônego participando ter adquirido um terreno e edificações 

para erguer o projetado “Abrigo às famílias pobres” e pedindo um auxílio para este fim e, 
ainda, solicitando isenção da Décima Urbana para as edificações existentes no citado terre
no.

— Recebem requerimento de um agente de loterias de outros estados pedindo a diminuição 
do respectivo imposto.

— Recebem requerimentos da Diretora do Orfanato de N. Sra. da Piedade pedindo um 
auxílio para ampliar a casa que a instituição ocupa e a dispensa do imposto de construção.

— Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser isento do imposto de quitanda em 
balaio.

— Recebem requerimento de um cidadão pedindo restituição do imposto pago por um carro 
de quatro rodas empregado na condução de passageiros a Viamão.

— Recebem requerimentos de alguns cidadãos pedindo o cancelamento de impostos sobre 
bilhares, vinhedeiro, calçamento e casa bancária.

— Recebem requerimento de um cidadão pedindo um auxílio para a manutenção da Escola 
São Joaquim.

— Negam auxílio financeiro para a Associação do 4o Centenário do Descobrimento do Brasil 
projetar festa na Capital Federal.

— Recebem ofícios das Intendências de Pelotas, Bento Gonçalves, Cruz Alta, Lageado, Livra
mento, Arroio Grande e São João do Montenegro agradecendo a remessa dos Anais deste 
Conselho referentes aos anos de 1896 a 1898.

Ass.: Pereira Caldas—Fontoura— Linck—Petersen Junior-João Baptista- Mattos-Torres—Silva.
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23
-  Recebem ofício do Secretário dos Negócios do Interior e Exterior agradecendo, em nome 

do Presidente do Estado, a comunicação do início dos trabalhos do Conselho.
-  Recebem um requerimento da Associação de Socorro às Órfãs do Asilo Providência agrade

cendo a concessão feita no exercício anterior e solicitando novo auxílio.
-  Recebem do Intendente Municipal o Relatório e o Projeto de Orçamento para o ano de 

1900.
Ass.Pereira Caldas -  Fontoura -  Petersen Junior -  Mattos -  Torres -  Silva -  João Bap tista.

24
-  Procedem a leitura do Relatório e Projeto de Orçamento para o ano de 1900.
-  Aprovam proposta autorizando o Intendente a fazer as despesas que forem necessárias para 

prevenir ou combater a peste bubônica que ameaça a população do Município.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura—Petersen Junior—João Baptista—Torres — Linck.

N O V E M B R O

07
-  Recebem ofício do Intendente agradecendo a confiança que lhe foi depositada pelo Con

selho no combate a peste bubônica.
-  Recebem ofício do Intendente enviando a planta do edifício que a Diretoria do Asilo de N. Sra. 

da Piedade pretende construir e informando o valor do respectivo imposto de construção.
-  Recebem requerimento da Diretora do Asilo de N. Sra. da Piedade reiterando o pedido 

feito de isenção do imposto de construção do prédio da Instituição.
-  Recebem requerimento da Diretora do Centro Republicano pedindo auxílio para realizar 

a festa em homenagem ao aniversário da Proclamação da República.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações atendendo o pedido de um cidadão para 

vender quitandas em balaio, sem pagar o devido imposto, em razão do seu estado de 
pobreza.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações dispensando um casal de cidadãos do 
pagamento de décimas sobre uma casa que possuem no Passo da Areia, tendo em vista a 
idade avançada e a pobreza de ambos.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando pelo deferimento do pedido de 
cancelamento de imposto de vapores de alto bordo requerido pela firma Viúva Claussen &  Cia.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a pretensão de um cidadão de 
serem considerados cortiços as casas que possui na Rua São Rafael, n° 12.

-  Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de uma cidadã para 
vender quitandas sem pagar os impostos devidos.

-  Autorizam o Intendente a conceder auxílio para a Diretoria do Centro Republicano orga
nizar os festejos em homenagem a Proclamação da República.

-  Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações.
-  Enviam um telegrama de congratulações ao Presidente da República a propósito do 

restabelecimento da Alfândega desta Capital.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  João Baptista -  Torres — Linck — Petersen Junior.
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09
-  Nada foi deliberado.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Linck -  Silva -Torres -  João Baptista -  Petersen Junior.

10
-  Recebem as Contas da receita e despesa da Intendência referentes ao ano de 1898 e as 

encaminham a Comissão respectiva.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Petersen Junior — Mattos —Torres -  Silva.

15
-  Inauguram solenemente o retrato do Dr. Júlio Prates de Castilhos na Sala de Sessões do 

Conselho Municipal, em comemoração ao aniversário da Proclamação da República.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Petersen Junior -  Mattos -  Torres -  Silva.

22
-  Aprovam parecer da Comissão de Orçamento apresentando algumas emendas ao Projeto 

de Orçamento da receita e despesa do Município para o ano de 1900.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os pedidos de restituição de 

impostos que fazem dois cidadãos por falta de amparo legal.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de um cidadão para 

a diminuição do imposto sobre loterias de outros estados.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações isentando uma cidadã de pagar os impostos 

sobre uma casa que usufrue na Rua Vasco Alves n° 14 por ser pobre e doente.
-  Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações.
-  Recebem requerimento da Sociedade Esportiva Derby Clube pedindo isenção do paga

mento do imposto em dia de corrida.
-  Recebem requerimento de alguns moradores da Rua da Azenha pedindo novo alinhamen

to para a mesma.
-  Recebem requerimento da Sociedade União Velocipédica pedindo isenção dos impostos 

de Décimas, polícia e restaurante.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Mattos—Torres -  Linck-João Baptista — Petersen Junior.

23
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo o cancelamento do imposto de sua casa de 

negócios que foi destruída por um incêndio.
-  Colocam, em primeira discussão, o Projeto de Orçamento para o ano de 1900.
Ass.: Pereira Caldas — Mattos -  Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João Baptista.

24
-  Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1900 e o aprovam 

com algumas emendas.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Petersen Junior -  Silva -  Linck — Mattos—Torres -  João 

Baptista.
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-  Recebem parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei aprovando as Con
tas da Intendência relativas ao ano de 1898.

-  Colocam, em terceira discussão, o Projeto de Orçamento para 1900 e o aprovam em 
definitivo encaminhando à Comissão de Redação.

Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Petersen Junior -  Mattos—Torres -  Linck — Silva—João 
Baptista.

D E Z E M B R O

06
-  Recebem um ofício da Confraria de N. Sra. da Conceição convidando o Conselho para 

assistir as festas de sua Padroeira.
-  Recebem requerimento de uma cidadã pedindo isenção do imposto de construção da casa 

que vai reconstruir na Rua Benjamin Constant, n° 227.
-  Recebem requerimento da Diretoria da Sociedade de Beneficência Porto-alegrense pedin

do uma auxílio pecuniário para a citada entidade.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de um cidadão 

que pede o cancelamento do imposto sobre sua fábrica de vinhos situada na Rua Benjamin 
Constant, n ° 220.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão pobre do imposto de 
calçamento de sua propriedade situada na Rua Gen. Auto n° 21.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido que fez a Sociedade 
de Beneficência Vittorio Emmanuel II de isenção do imposto de calçamento.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Esportiva União 
Velocipédica do pagamento dos impostos Décimas de seu pavilhão e restaurante.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações solicitando comprovação de que uma cida
dã não tem condições de pagar o imposto de seu restaurante situado na RuaTiradentes n°
43.

-  Aprovam a redação da Lei de Orçamento para 1900 e o encaminham ao Intendente para 
promulgá-la.

-  Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei referente a Prestação de Contas da 
Intendência no ano de 1898.

Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Petersen Junior -  Linck -  Mattos —Torres—João Baptista.

14
-  Aprovam parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerimentos de alguns 

comerciantes, solicitando a restituição de impostos pagos a agentes de casas comerciais de 
fora do Estado e que negociam nesta Capital.

-  Aprovam parecer da Comissão de Reclamações isentando uma cidadã do pagamento da 
Décima de sua casa, situada na Rua Venâncio Aires, n° 2 D.

-  Aprovam parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido, de alguns moradores 
da Rua da Azenha, para novo alinhamento da mesma nas proximidades da Ponte.

25
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-  Decidem isentar, contrariando o Parecer da Comissão de Reclamações, o “Abrigo das Famí
lias Pobres” de pagar impostos sobre as casas que possui.

-  Resolvem autorizar o Intendente a doar auxílios financeiros ao Asilo N. Sra. da Piedade, à 
Escola de São Joaquim, à Beneficência de Porto-alegrense, ao Asilo Providência e ao Abrigo 
das Famílias Pobres.

-  Aprovam o novo ordenado do Intendente e mantêm o mesmo valor para os Sub-intendentes.
Ass.: Pereira Caldas — Mattos—Torres — Linck -  Petersen Junior -  João Baptista.

21
-  Elegem os membros das Mesas Eleitorais para as eleições de Deputados e de um Senador ao 

Congresso Nacional.
Ass.: Pereira Caldas -  Mattos—Torres -  Linck -  Petersen Junior-João Baptista.
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—  1900
J A N E I R O

10
-Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais de Alistamen

to Eleitoral do Estado.
Ass.: Pereira Caldas -  Mattos -Torres -  Linck -  Fontoura -  Petersen Junior -  João Baptista.

30
-Instalam a J unta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e Deputados ao Con

gresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Mattos -Torres -  Linck- Silva -  Petersen Junior -  João Baptista.

31
-  Registram a I a reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Mattos — Torres — Linck — Silva — Petersen Junior.

F E V E R E I R O
01
-  Registram a 2a reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura- Mattos-Torres -  Linck- Silva- Petersen Junior—João Baptista.

02
-  Registram a 3a Reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Mattos -Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João Baptista.

03
-  Registram a 4a Reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura—Mattos -Torres -  Linck—Silva -  Petersen Junior -  João Baptista.

05
-Registram a 5a Reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Mattos -Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João Baptista.



— Registram a 6a Reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 
Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.

Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura — Mattos -  Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João 
Baptista.

07
— Registram a 7a Reunião da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo Estado e 

Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito Eleitoral.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura — Mattos -  Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João 

Baptista.

19
— Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição de um Senador pelo 

Estado e Deputados ao Congresso Nacional pelo Io Distrito.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura — Mattos -  Torres -  Linck -  Silva -  Petersen Junior -  João 

Baptista.

06

M A R Ç O

15
-  Instalam a Comissão Municipal de Alistamento Eleitoral do Estado.
Ass.: Silva — Alves da Silva -  Englert — Gomes da Silva -  Pereira Gomes -  Azevedo — Pinto 

Gomes -  Schmidt — Souza.

A B R I L

05
-  Dividem o Município em Seções Eleitorais e elegem as Comissões Seccionais de Alistamen

to Federal.
Ass.: Pereira Caldas — Linck—Silva — Mattos -  Petersen Junior -  Fontoura—João Baptista -  

Torres.

J U N H O

1 0
— Instalam a Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass.: Pereira Caldas—Alves da Silva -  Souza -  Gomes da Silva -  Englert — Azevedo -  Pinto 

Gomes — Pereira Gomes.
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-  Recebem ofício do Intendente apresentando as Contas da Intendência relativas à receita e 
despesa do exercício de 1899.

-  Recebem ofício do Intendente pedindo aprovação do auxílio que deu, pelos Cofres da 
Municipalidade, à comissão dos festejos do 4o Centenário do Descobrimento do Brasil.

-  Recebem do Intendente um ofício em que o Diretor da Escola de Engenharia solicita da 
Municipalidade, mais um auxílio financeiro para completar as obras do edifício onde 
funciona e ao destinado a Escola Benjamin Constant.

-  Recebem ofício da Comissão Encarregada de angariar recursos financeiros para o funciona
mento da Academia de Direito, desta Capital, pedindo para ser contemplada com um 
auxílio no futuro orçamento.

-  Recebem informação do Intendente de não ter sido possível fazer a venda dos terrenos da 
Várzea, por serem as ofertas inferiores ao valor real dos mesmos.

-  Recebem pedido de autorização do Intendente, para fazer gastos com a decoração do novo 
edifício da Intendência.

-  Recebem pedido de autorização do Intendente, para a construção de um pavilhão destina
do a expor máquinas, obras de ferro e metais na próxima Exposição Estadual que ocorrerá 
no mês de novembro do corrente ano.

-  Recebem pedido de autorização do Intendente para ser lavrado o termo legal de descrição 
de limites com os municípios vizinhos.

-  Recebem ofício do Conselho Municipal de São Jerônimo dizendo estar de acordo com as 
divisas estabelecidas podendo cumprir-se às exigências das instruções.

-  Recebem requerimento da Companhia de Seguros de Vida “A Educadora” pedindo a 
concessão de uma faixa de terreno na Rua Andrade Neves, esquina da General Câmara, 
onde pretende construir.

-  Recebem requerimento de Carlos &  Cia pedindo para calçar os passeios interno e externo 
do Mercado da Praça 15 de Novembro com ladrilhos apropriados podendo incluir anún
cios comerciais.

Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Mattos — Linck — Petersen Junior—João Baptista -  Silva— 
Torres.

J U L H O

07
-  Aprovam Projeto de Lei que ratifica as Contas da Intendência relativas ao ano de 1900.
Ass.: Pereira Caldas -  Fontoura -  Mattos -  Linck — Petersen Junior—João Baptista -  Silva —

Torres.

09
-  Autorizam o Intendente a fazer um empréstimo a fim de substituir o querosene pela 

eletricidade na iluminação das zonas não compreendidas no privilégio da Companhia Fiat 
Luz.

-  Aprovam a redação da Lei que aprova as Contas da Intendência relativas ao ano de 1899.

30
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— Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que a Intendência deve reclamar 
ao Ministro da Justiça o pagamento das despesas feitas com o Serviço eleitoral Federal.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações aprovando o auxílio financeiro para os 
festejos do 4o centenário do Descobrimento do Brasil.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações concedendo mais um auxílio financeiro 
para a conclusão das obras do Edifício da Escola de Engenharia e ao destinado à Escola 
Benjamin Constant.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a fazer despesas 
com melhorias no edifício da Intendência.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente mandar cons
truir um pavilhão especial destinado aos produtos deste Município na Exposição de 15 de 
Novembro.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações investindo o Intendente, com os poderes 
exigidos pela constituição do Estado e Lei Orgânica do Município, para lavrar termo com 
os representantes dos municípios limítrofes.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a conceder uma 
faixa de terreno para a Companhia de Seguros de Vida “A Educadora”.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações concedendo a Carlos &  Cia isenção do 
imposto sobre anúncios colocados nos passeios interno e externo do Mercado Público da 
Praça 15 de Novembro em troca de obras de calçamento.

— Recebem parecer da Comissão de Reclamações isentando duas cidadãs do pagamento das 
Décimas de suas casas, situadas respectivamente nas ruas da Concórdia n° 36 e Avaí n° 76, 
atendendo ao estado de pobreza de ambas.

— Aprovam todos os pareceres acima citados e emitidos pela Comissão de Reclamações.
Ass.: Pereira Caldas — Fontoura — Mattos -  Torres — Linck — Silva — Petersen Junior -  João

Baptista.

S E T E M B R O

18
— Elegem as Mesas Eleitorais que funcionarão nas Eleições Municipais para Intendente e 

Conselheiro.
Ass.: Pereira Caldas — Silva — Linck -  Torres -  Mattos — Petersen Junior -  João Baptista.

O U T U B R O
08
— Instalam a Junta Apuradora das Eleições Municipais.
Ass.: Pereira Caldas — Silva—Linck -  Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura.

09
— Registram a Ia reunião da Junta Apuradora das Eleições Municipais.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura -  João Baptista.
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-  Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora das Eleições Municipais.
Ass.: Pereira Caldas -  Silva -  Linck -Torres -  Mattos -  Azevedo Sobrinho -  Petersen Junior -  

Fontoura—João Baptista.

15
-  Registram a posse dos novos membros do Conselho Municipal para o quatriênio de 1900 -  

1904.
-  Votam e escolhem o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho Municipal.
-  Registram a posse do Intendente Municipal reeleito Dr. José Montaury de Aguiar Leitão.
Ass.: Gomes de Carvalho — Soares — Du Pasquier—Becker—Feldmann Filho -  Dexcheimer

Araújo — Pereira da Silva.

20
-  Escolhem os membros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação.
-  Recebem ofício do Intendente acompanhando o Relatório e Projeto de Orçamento para o 

ano de 1901.
-  Recebem ofício do Intendente remetendo o requerimento de um cidadão pedindo novo 

alinhamento para a Rua João Alfredo, no ponto onde existe suas propriedades, implicando
o pedido na concessão de uma faixa de terrenos junto às mesmas.

-  Recebem ofício do Intendente encaminhando outro do Comando do 6o Distrito Militar 
pedindo para ser lavrada escritura pública do terreno onde deverão ser construídos os 
quartéis para as Forças Federais no Campo da Redenção.

-  Recebem ofício da comissão encarregada de conseguir recursos financeiros para o funcio
namento da Academia de Direito desta Capital solicitando auxílio.

-  Recebem requerimento do Presidente do Centro Republicano pedindo uma contribuição 
financeira para as comemorações de 15 de novembro.

-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo o cancelamento do imposto que lhe é 
cobrado alegando não ter fábrica de fogos de artifício e ser pobre.

Ass.: Gomes de Carvalho — Soares -  Du Pasquier -  Becker -  Souza -  Pereira da Silva — 
Feldmann Filho -  Dexcheimer -  Araújo.

29
-  Recebem, ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior agradecendo, em nome 

do Presidente do Estado, a comunicação feita da instalação do Conselho e eleição da Mesa.
-  Recebem ofício do Ministro da Justiça e Negócios Interiores dizendo não ter recebido a 

cópia do Alistamento de Eleitores Federais.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação feita pelo Coman

do do 6o Distrito Militar de obter escritura pública dos terrenos nos Campos da Redenção.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a conceder auxí

lio financeiro à comissão encarregada do funcionamento da Academia de Direito desta 
Capital.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiramente as fe^taí comemorativas da Proclamação da República no Brasil.

10
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-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que seja cancelado o pagamento 
do imposto vencido de um cidadão se mudar a fábrica de fogos de artifício para fora dos 
limites urbanos.

-  Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados.
-  Aprovam, com as emendas, o parecer da Comissão do Orçamento sobre o Projeto de 

Orçamento da receita e despesa do Município para o ano de 1901.
-  Recebem ofício do Secretário do Conselho Municipal de Quarai pedindo o envio de um 

exemplar do Regimento das Sessões deste Conselho.
-  Recebem requerimento de um Cônego agradecendo o auxílio financeiro recebido para a 

compra do terreno em que pretende construir um estabelecimento de caridade e pedindo 
mais uma doação, em dinheiro, para a construção.

-  Comunicam as escolhas dos Presidentes das Comissões de Orçamento, Reclamações e de 
Contas.

Ass.: Gomes de Carvalho -  Soares — Becker- Du Pasquier- Souza-Araújo — Dexcheimer- 
Feldmann Filho -  Pereira da Silva.

N O V E M B R O

05
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a doar pequeno 

auxílio financeiro para um Cônego construir um estabelecimento destinado às famílias 
pobres.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão de pagar o imposto 
da oficina de sapateiro que fechou na Rua Duque de Caxias n° 44, se provar legalmente 
seu estado de pobreza.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de Daudt & 
Leal pedindo o cancelamento do imposto de comércio referente ao 2o semestre de 1899, 
visto que esse estabelecimento fechou suas portas em agosto do citado ano.

-  Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima expostos.
-  Recebem requerimento de um cidadão pedindo diminuição do imposto sobre loterias da 

Capital Federal de que é agente.
-  Recebem requerimento de Francisco Severini & Cia. pedindo o cancelamento do imposto 

de sua casa de negócios que foi incendiada.
-  Recebem requerimento de um Professor agradecendo o auxílio financeiro já prestado a 

Escola de São Joaquim e pedindo nova colaboração para o futuro exercício.
-  Recebem requerimento de um cidadão propondo-se a entregar para a Intendência um 

terreno para a construção de novo matadouro mediante condições que apresenta.
-  Recebem requerimento da Sociedade “Deutscher Hifsverein” pedindo a devolução do 

terreno que doou à Intendência para prolongamento da Rua João Telles.
-  Colocam, em primeira discussão, o Projeto de Orçamento para o ano de 1901.
Ass.: Gomes de Carvalho — Soares -  Du Pasquier -  Becker -  Souza -  Pereira da Silva -  

Feldmann Filho -  Dexcheimer — Araújo.
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-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de um cidadão 
que oferece um terreno para a construção de um matadouro, visto que o das Pedras Brancas 
tem as condições necessárias para o bom andamento desse Serviço Público.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações opinando que Francisco Severini & Cia não 
deve ser dispensado do pagamento do imposto da sua casa de negócios que foi incendiada 
na Rua da Azenha n° 95.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações dizendo que não deve ser diminuído o 
imposto de um cidadão como agente da Loteria da Capital Federal.

-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente continuar auxi
liando, mensalmente, a Escola de São Joaquim que oferece aula diurnas e noturnas à classe 
pobre da Capital.

-  Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados.
-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de uma cidadã pedindo para 

ser isenta do imposto de um pequeno açougue que possui em sua moradia.
-  Encaminham, à Comissão de Reclamações, o requerimento de um cidadão pedindo a 

diminuição do imposto de sua Agência de Leilões que funcionou por apenas onze meses.
-  Colocam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento para o àno de 1901 e o aprovam 

com mais uma emenda.
Ass.: Gomes de Carvalho -  Soares -  Becker -  Pereira da Silva -  Souza -  Feldmann Filho -  

Dexcheimer — Araújo.

19
-  Enviam à Comissão de Reclamações, para parecer, alguns requerimentos solicitando o 

cancelamento de impostos de comércio; restituição de imposto já pago; cancelamento de 
impostos sobre policiamento e calçamento.

-  Colocam, em terceira e última discussão, o Projeto de Orçamento para 1901 e o aprovam 
com as diversas emendas e remetem à comissão de Redação.

Ass.: Gomes de Carvalho — Soares -  Du Pasquier -  Becker—Pereira da Silva — Dexcheimer — 
Araújo.

26
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações dizendo que o Conselho não deve conceder 

terreno, na Rua João Alfredo, para um cidadão dar novo alinhamento às suas propriedade.
-  Recebem parecer da Comissão de Reclamações indeferindo um requerimento da Socieda

de Deutscher Hilfsverein pedindo a devolução de um terreno que doou para o prolonga
mento da Rua João Telles visto o mesmo servir ao escoamento das águas das ruas Senador 
Pinheiro Machado e Coronel Carvalho.

-  Recebem outros pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo vários requerimentos 
de restituição de impostos, diminuição de impostos de casas de negócios, isenção de impos
tos de polícia e de calçamento de propriedades.

-  Aprovam todos os pareceres da Comissão de Redação acima citados.
-  Aprovam a redação do Projeto de Orçamento para 1901 e o remetem ao Intendente para 

promulgar.
Ass.: Gomes de Carvalho -  Soares -  Becker -  Dexcheimer -  Du Pasquier -  Araújo -  Pereira da Silva.

12
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•*

índice Toponímico
Arraial
GLÓRIA
29 nov. 1893.

NAVEGANTES -  Ver Bairros
21 maio 1892.

SÃO JOSÉ 
18 fev. 1887.

SÃO MANOEL
18 fev., 18 abr. 1887 - 08 ago. 1 8 8 8 -2  abr., 02 set. 1889 -  07 nov. 1895.

SÃO PEDRO
06 abr. 1892.

TERESÓPOLIS
31 maio 1886 — 12 abr., 15 dez. 1887.

Arroios
AZENHA (da) — Ver Estradas / Ruas
12 maio, 15 dez. 1887 -  30 jan., 23 mar. 1889.

CANGUÇU (?)
18 dez. 1890.

CAPIVARA—Ver Passos
25 jun. 1 8 8 7 - 2 2  out. 1888.

CASCATA
15 jan. 1887.

CONDE (do)
18 fev., 1 labr., 24 maio, 11 jul., 11 out. 1887 -  28 nov. 1888.

DOURADILHO
11 dez. 1891.

GUARIROBA -  Ver Passos
20 nov., 24 dez.(ponte) 1886 — 03 fev.(ponte), 13 abr. 1887 -  09 abr.(abril) 1888 -  12 
abr.(ponte) 1890.
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PETIM - Ver Passos
04 dez. 1886 -  08 jan.(ponte) 1887.
RIBEIRO
22 out. 1888.
RIACHINHO
15 jan., 03 e 18 fev., 12 jul.(ponte) 1887 -  27 nov.(ponte) 1888 -  11 e 24 dez.(ponte) 
1889 — 08 dez. (ponte) 1890.

Aterros
CACHOEIRA (da)
12 set. 1888.

Bairros
M ENINO  DEUS - Ver Freguesias / Localidades / Praças / Ruas
19 e31 maio, 07 jun.(ponte do) 1886- 10 jan.(pontedo), 11 abr.(ponte do), 26set.(ponte 
do) 1887 -  25 fev. 1890- 19 mar. 1892.

NAVEGANTES - Ver Arraial / Praças
18 maio 1 8 8 6 -  12 jul. 1887 -  28 nov. 1888.

Becos
AURÉLIA (D.)
02 mar. 1 8 8 6 -0 5  jul. 1890.

IMPÉRIO (do)
25 fev. 1890.

MARCELA (da)
19 jul. 1886.

OITAVO (do)
31 maio 1886 -  26 set. 1887.

SÂO SOUCY (de)
25 mar. 1891.
VALE (Dr.)
18 mar. 1889.

Campos______ ________________________
BOM  FIM (do) -  Ver Várzea
12 jul. 1887.

161



REDENÇÃO (da)
28 jan., 18 maio, 07 jun., 19 jul., 24 dez. 1886 — 07 e 24 maio, 06 jun., 13 jul., 26 set.
1887 — 22 out. 1888 -  20 jul., 24 dez. 1889 — 31 jan., 15 fev., 09 ago., 26 nov. 1890 —
01 dez. 1891 — 19 mar. 1892 -  09 e 28 jul. 1 8 9 6 -2 2  set. 1897-25  ago. 1898-18m ar. 
1899 -  20 e 29 out. 1900.

Capelas
SÃOJOÃO
11 dez. 1889.

Chácaras
BANANEIRAS
02 dez. 1890.

FREITAS (do)
13 jul. 1887,

PEDREIRAS (das)
03 maio 1888.

Cidades
BERLIM
30 mar., 10 jul. 1886.

MILÃO
07 ago. 1888.

PARIS
15 jan. 1887 -  07 ago. 1888- 19 mar. 1892.

Continentes
AMÉRICA
12 out. 1892.

EUROPA
11 dez. 1889.

Distritos
BARRA (da)
11 ago. 1887.
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BELÉM -  Ver Estradas / Freguesias / Paróquias / Povoações
09 out. 1886 — 07, 08 e 14 jan., 03 fev., 14 mar., 12 abr., 12 jul., 11 ago., 26 set. 1887 -  
09 jan., 03 maio, 01 jun. 1888 — 03 set. 1889 - 07 jan. 1890 -  19 mar. 1892.

BOQUEIRÃO (de)
13 jun. 1889.

ILHAS FRONTEIRAS (9 °)
03 nov. 1897.

PEDRAS BRANCAS -  Ver Feitorias / Localidades / Passos
09 out., 04 dez. 1886 -  08 jan., 01 e 18 fev., 11 jul. 1887-09 já., 08 ago., 27 nov. 1888 -  
22 fev., 13 jun., 25 fev. 1890 — 24 jan., 11 dez. 1891.

Enseadas
TORRES — Ver Porto
01 jun. 1888.

Estados
MINAS GERAIS
16 out. 1896.

RIO GRANDE DO SUL
11 dez. 1889 — 24 maio, 06 out., 29 dez. 1890 -  05 jul. 1891-21  maio 1892 — 10 fev. 
1893.

Estradas
ÁGUAS MORTAS
12 out. 1887.

AZENHA (da)
14 jan. 1887.

BELÉM (de) -  Ver Distritos / Freguesias / Paróquias / Povoações 
31 maio 1886 -  02 dez. 1890.

CASCATA (da)
02 out. 1 8 8 6 -  15 dez. 1887.

CAVALHADA (da)
02 mar., 31 maio, 02 e 09 out. 1886— 18 fev., 04 abr., 12 out. 1887 -  31 jan. 1990 -  21 
maio 1892.

DOIS IRMÃOS
02 dez. 1890.
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FLORESTA 
02 out. 1886.

GRAVATAÍ-Ver Ruas 
18 maio 1886.

ILHÉO 
18 out. 1887.

LABORATÓRIO 
31 jan. 1893.

MATO GRO SSO  (do)
30 mar., 31 maio, 02 e 09 out. 1886-03  e 18 fev., 11 abr., 12 jul., 12 out., 15 dez. 1887 
- 2 3  maio 1888 — 23 mar., 11 jun., 02 set., 12 dez. 1889 — 09 set., 02 dez. 1890-07  nov. 
1895.

MEIO — Ver Capitão Saldanha / Capitão Montanha
02 out. 1886 — 10 jun., 18 out. 1887.

M ONTANHA (Cap.) -  Ver Meio / Capitão Saldanha 
18 out. 1887.

PASSO DA AREIA (do)
22 fev. 1889.

PICADAS (das)
03 e 18 fev., 13 nov.(Passo da) 1887 -  27 nov. 1888.

SALDANHA (Cap.) — Ver Meio / Capitão Montanha
18 out. 1887.

TAQUARA
19 mar. 1892.

TIRIRICA (da)
03 e 18 fev., 11 abr., 12 maio, 12 jul., 11 out. 1887 — 01 jun. 1888.

Freguesias
BELÉM N O V O
18 maio, 10 ago. 1 8 8 6 -2 2  dez. 1887.

M ENINO D EU S -  Ver Bairros / Localidades / Praças 
29 mar. 1890.
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NOSSA SENHORA DE BELÉM -  Ver Estradas / Distritos / Paróquias / Povoações
28 Jan., 10 jul. 1 8 8 6 - 11 out. 1 8 8 7 - 12 abr. 1890.

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
29 mar. 1890.

PEDRAS BRANCAS—Ver Distritos / Localidades / Passos
28 jan., 18 maio, 07 jun. 09 set., 20 nov. 1886- 15 jan., 03 fev., 14 mar., 04 e 11 abr., 04 
jun., 11 ago., 11 e 12 out. 1887 -  31 jan., 09 abr., 24 ago., 12 set., 22, 23 e 27 out., 27 
nov. 1 8 8 8 -0 3  set. 1889 -  17 e 25 fev. 1890- 17fev. 1891 - 0 4 , 27 jan., 17dez. 1892.

Ilha Da Pintada
10 jul., 14 dez. 1886 -  14 jan., 01 fev., 11 abr., 16 jul., 15 e 27 out., 27 nov. 1887 -  31 
jan., 24 abr., 03 set., 12 dez. 1889 -  31 jan., 25 fev., 29 mar., 05 jul., 06 out. 1890 -  31 
jan., 10 fev., 21 nov. 1893 -  18 dez. 1896.

Localidades
ATERRO DOS BORGES
21 maio 1892.

BELÉM VELHO
22 dez. 1887.

CAMINHO NOVO
14 abr. 1887 -  03 maio 1888 -  02 dez. 1890 -  19 mar. 1892.

CIDADE BAIXA
12 jul. 1 8 8 7 -0 6  fev. 1890.

CRISTAL
31 jan. 1 8 8 8 -  18 dez. 1890.

FEITORIA 
18 dez. 1890.

GRAVATAI — Ver Potreiros / Rios/Várzea
02 mar. 1886 — 11 abr., 07 maio, 06 e 25 jun. 1887 -  20 mar., 11 dez. 1888 -  30 jan. 
1889 -  07 jan. 1890 -  17 nov. 1898 -  30 jun. 1900.

M ENINO DEUS — Ver Bairros / Praças / Ruas
16 jul. 1887.

MOINHOS
08 ago. 1888.
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MOINHOS D E  VENTO
12 set. 1888 -  27 fev. 1892.

PARTENON
30 mar., 02 out. 1886 -  03 maio 1888.

PEDRAS BRANCAS — Ver Distritos / Feitorias / Passos
13 jan. 1 8 8 7 -0 4  mar., 20jul. 1 8 8 9 -0 7 jan „  15 fev. 1890.

PRAIA DE BELAS
02 e 30 mar. 1886 — 11 dez. 1889 — 10 fev., 20 out. 1893.

ROÇA VELHA
16 jul. 1887.

SANTATEREZA
10 fev., 29 nov. 1893.

TRISTEZA
10 jan. 1887 — 23 e 26 abr.(Cemitério) 1898.

Lombas
CEMITÉRIO
07 jun. 1886.

Municípios
ARROIO GRANDE 
18 out. 1899.

BAGÉ
08 maio 1888.

BENTO GONÇALVES 
18 out. 1899.

CRUZ ALTA
26 set. 1887 -  18 e 21 out. 1898 -  18 out. 1899.

DORES DE CAMAQUÃ 
15 dez. 1887.

ESTRELA
11 abr. 1887.

GRAVATAÍ
08 maio, 27 nov. 1888 — 21 nov. 1893.
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LAJEADO
18 out. 1899.

NOVO HAMBURGO
15 fev. 1888 -  23 abr. 1889 -  04 jun. 1895-

PASSO FU N D O —Ver Passos / Pontes
01 fev. 1887.

PELOTAS
04 dez. 1 8 8 6 -3 1  jan. 1 8 8 8 - 17 nov., 11 dez. 1 8 8 9 -0 2  dez. 1890- 18 out. 1899. 

PORTO ALEGRE
23 abr. 1 8 8 9 -0 7  jan. 15 fev. 1 8 9 0 -0 4  jun. 1895.

QTJARAÍ
29 out. 1900.

RIO GRANDE
15 dez. 1887 — 08 maio, 07 ago.(Barra) 1888.

SANTANA DO LIVRAMENTO
18 out. 1899.

SANTOANTÔNIO
18 fev., 26 set. 1887.

SÃO BORJA
17 mar. 1888.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
13 fev. 1886.

SÃO GABRIEL
07 jan. 1890.

SÃO JERÔNIM O
23 mar., 13 jun. 1889 -  14 out. 1892 -  30 jun. 1900.

SÃO JOÃO DO BROCHIER
08 jan. 1887.

SÃO JOÃO DO M ONTENEGRO
03 maio 1888 -  18 out. 1899.

SÃO LEOPOLDO
28 fev. 1887 -  31 jan., 15 fev. 1888 -  10 mar. 1890.

SÃO SEBASTIÃO DO CAI
03 maio 1888.
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URUGUAIANA 
08 maio 1888.

VIAMÃO
25 fev. 1890 -  18 out. 1899.

BRASIL
04 dez. 1886 -  23 out. 1888 -  11 dez. 1889 -  29 mar. 1890 -  28 fev. 1 8 9 1 -1 8  out. 
1899 -  30 jun., 09 jul., 29 out. 1900.

Paróquias
BELÉM —Ver Estradas / Distritos / Freguesias /Povoações 
25 out. 1888.

MADRE D E DEUS
02 set. 1889.

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
19 mar., 19 maio. 1886.

Passos
ALFERES (dos)

AREIA (da) — Ver Estrada do
18 e 31 maio, 02 e 09 out. 1886 -  18 fev., 18 out. 1887 -  02 set., 11, 24 e 31 dez. 1889
-  07 nov. 1899.
01 jun. 1888.

CAPIVARA — Ver Arroio 
18 maio 1886.

GUARIROBA -  Ver Arroio
31 maio 1886— 14 jan., 01 fev., 14 mar., 12 abr., 24 maio, 04 jun., 11 ago. 1 8 87-20  mar. 
1888.

FEIJÓ
18 fev. 1887.

MANGUEIRA
18 fev. 1887 -  02 set. 1889.

PASSO FU N D O  -  Ver Ponte, Município, Passo 
18 maio 1 8 8 6 -  18 fev. 1887.

PEDRAS BRANCAS -  Ver Distritos / Freguesias / Localidades
13 nov. 1887 — 07 fev., 18 mar., 11 jun., 02 set., 07 out. 1889.
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PETIM -  Ver Arroios
18 maio 1 8 8 6 -  18 fev. 1887— 17 fev. 1891.

SABÃO
09 set. 1890.

SALSO
01 e 03 fev., 12 abr., 31 maio, 09 out., 20 nov., 24 dez. 1886 -  01 e 23 jun. 1888.

SANTA MARIA
18 maio 1886 — 22 out. 1896.

Pontas
DIONISIO (do)
24 e 27 nov. 1893 -  03 dez. 1895 -  23 nov., 14 dez. 1896 -  25 fev., 22 set. 1897.

PARIS (de)
21 maio 1892.

PEDRAS (das)
31 jan. 1890.

Porto
TORRES -  Ver Enseada
09 ago. 1890.

Potreiro
Várzea (da) — Ver Localidade / Rios/Várzeas
07 jun., 20 nov. 1886 -  01, 03 e 18 fev. 1887 -  24 ago. 1888.

Povoação
BELÉM —Ver Estradas / Distritos / Paróquias
12 jan. 1887.

Praças
ALFÂNDEGA
18 mar. 1889.

CARRETAS
19 mar., 09 set., 20 nov. 1886 — 10 jan., 24 maio 1887 -  09 jan. 1888 -  30 jan., 13 jun. 
02 set. 1889.
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CO ND E D ’E U
02 mar., 10 ago., 20 nov. 1886-08 ,12  e 14 jan., 11 abr., 24 maio, 12 out. 1887-25  out. 
1888 -  07 e 22  fev., 23 mar., 13 jun., 03 set., 12 nov. 1889.

DEODORO (Mal.)
11 dez. 1889 — 29 mar. 1890 -  22 set. 1897.

FÉLIX DA CU NH A
13 jun. 1889.

FELICIANO (D.)
16 jul. 1887.

FLORÊNCIO (Sen)
02 e 19 mar., 10 ago. 1886 — 13 jan., 14 mar., 11 abr. 1887 — 20 mar., 08 ago., 25 out. 
1888 -  18 fev., 13 jun. 1889 -  19 dez. 1891 -  27 jan., 08 nov., 02 dez. 1892.

HARMONIA
04 jun. 1895-

INDEPENDÊNCIA
13 jul. 1887.

JÚLIO DE CASTILHOS
08 dez. 1 8 9 2 - 3 1  jan. 1893.

MARTINS D E  LIMA
10 ago., 20 nov. 1 886-14  jan. 1887-13  jun. 1 8 8 9 -2 9  jan., 12 abr., 15 jul. 1 890-25  
fev. 1897 -  25 ago. 1898.

M ENINO D E U S -  Ver Bairros / Ruas / Localidades / Freguesias

NAVEGANTES — Ver Bairros e Arraial
27 jan. 1892.

OSÓRIO (Gen.)
18 e 19 maio, 09 jun., 17 ago., 02 out., 09 nov. 1886 — 18 jul. 1887 — 12 dez. 1889. 

PEDRO II (D.)
28 jan. 1886 -  12 jan. 1887 -  11 dez. 1889.

QUINZE D E  NOVEMBRO
11 dez. 1889 — 22 e 29 jan., 29 mar., 12 abr. 1890 — 30 jun., 09 jul. 1900.

RIO BRANCO (Vise.)
02 mar. 1886 -  09 jan., 27 out. 1888 -  17 fev. 1891 -  30 out. 1894.
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Praia
RIACHO (do)
18 fev., 14 mar., 2 maio 1887 — 24 ago., 23 out., 30 nov. 1888 
jan., 17 fev. 1891 — 20 out. 1893 — 28 jun. 1899.

-  18 e 22 fev. 1 8 8 9 -2 4

Províncias
RIO DE JANEIRO 
20 mar., 22 out. 1888.

SÃO PAULO
11 abr., 07 e 12 maio, 04 e 25 jun. 1887 -  20 mar. 1888.

Rios/Várzeas
GRAVATAI
02 out. 1886- 10 e 14 jan. 1887 -14 jan., 14 mar., 04 e 14 abr., 24 maio, 13 e 15 jul., 15 
out. 1 8 8 7 -2 5  out. 1 8 8 8 -2 3  abr.,0 3 set. 1889-05  jul. 1890-01 dez. 1891-14nov. 
1892 -  24 e 29 nov. 1893 -  29 nov. 1895.

GUAIBA
24 maio 1887 -  24 dez. 1 8 8 9 -  10 fev. 1893 -  25 ago. 1898.

Ruas
AFONSO (D.)
03 fev., 18 abr. 1887 -  12 set. 1888 -  12 dez. 1889.

ANDRADAS (dos)
19 mar., 19 maio, 19 ago. 1886 — 01 fev., 26 maio, 04jun., 12jul. 1 8 8 7 -0 7  ago. 1888 
-  22 fev., 18 mar. 1889 -  04 jan., 15 fev. 1892.

ANDRADENEVES (General)
30 jun. 1900.

N,

AURORA (da)
07 jun. 1886 -  10 jan., 18 abr., 11 ago. 1887 -  03 maio 1888 -  23 mar., 11 dez. 1889 -  
07 jan. 1 8 9 0 -3 0  dez. 1892.

AUTO (General)
31 maio 1886 -  11 jun. 1889 -  06 dez. 1899.

AVAÍ
19 jul., 02 out. 1 886-18  abr., 13 e 18 jul., 18 out. 1887-12  set. 1888-30  jan., 05 fev.,
04 mar. 1 8 8 9 -3 1  jan. 1893 - 2 1  out. 1 895-09  jul. 1900.
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AZENHA (da)
07 jun., 19 jul., 17 ago. 1886 -  12 jan., 03 e 18 fev., 12 maio 1887 -  03 maio, 23 out.
1888 -  30.jan. 1889 -  09 set. 1890 -  22 nov., 14 dez. 1899 -  12 nov. 1900.

BELA
12 abr. 1890.
BENJAMIN CONSTANT
11 dez. 1 8 8 9 - 0 6  dez. 1899.

BENTO GONÇALVES (General)
18 jul. 1887 -  12 set. 1888 -  30 jan., 05 fev., 04 mar. 1889.

BENTO MARTINS (General)
31 maio 1886 — 10 jan., 09 abr., 01 jun. 1888 — 11 jun. 1889 -  10 mar., 09 set. 1890 — 
15 out. 1894.

CALDWELL
18 abr. 1 8 8 7 -  11 jun. 1889.

CÂMARA (General)
19 mar. 1886 — 13 nov. 1887 -  04 jan. 1892 -  30 jun. 1900.

CANABARRO (General)
10 jul., 09 set., 24 dez. 1886 —25 jan., 18 e 28 fev., 14 mar., 04 abr. 1887.

CARVALHO (Coronel)
26 nov. 1900.

CAXIAS (de)
15 jan., 04 abr. 1887 -  11 dez. 1889.

COMÉRCIO
15 jul. 1 8 8 7 -2 1  maio 1892.

CONCEIÇÃO
07 jun., 19 jul. 1886— 14 abr., 12 e 13 jul., 15 dez. 1887 — 03 maio 1888 — 10 mar. 1890. 

CONCÓRDIA
02 e 09 out. 1886 -  08 jan., 14 mar., 11 abr., 15 dez. 1887 -  31 jan., 15 fev., 09 abr., 23 
jun. 1888 -  29 nov., 02 dez. 1892 -  09 jul. 1900.

CRISTOVÃO COLOM BO -  Ver Rua da Floresta
12 out. 1892.

DEMÉTRIO RIBEIRO 
15 fev. 1 8 9 0 - 2 7  jan. 1892.
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DEZESSETE D E JU N H O
20 nov. 1895.

D UQUE DE CAXIAS (do)
31 maio, 13jul. 1 8 8 6 -0 9  abr., 12 set. 1 8 8 8 -2 2  set. 1 8 9 7 -0 5  jun. 1900. 
ESPÍRITO SANTO
11 dez. 1889.

FERNANDO MACHADO (General)
31 maio 1 8 8 6 -  10 jan. 1888 -  11 jun., 03 set. 1889- 10 e 29 mar. 1890.

FIGUEIRA (da)
26 maio, 26 set. 1887.

FIRMO 
26 set. 1887.

FLORES (das)
18 maio, 09 jun. 1886 -  12 set. 1888 -  07 out. 1889 -  04 jun. 1895.

FLORES (Dr.)
12 jan. 1 8 8 7 - 18 mar., 02 set. 1 8 8 9 -0 4  jun. 1895-03  dez. 1897- 18e21 out. 1898. 

FLORESTA -  Ver Benjamim Constant
03 fev., 14 abr., 26 maio, 04 jun. 1887 -  12 set., 23 out. 1888 -  18 mar., 24 abr. 1889 -
04 e 27 jan., 12 out. 1892 -  20 out. 1893.

FRANCISCO FÉLIX
25 out. 1888.

GASÓMETRO
10 jul. 1 8 8 6 -0 9  abr. 1888.

GENUÍNO (Coronel)
31 jan., 18 mar. 1889.

GRAVATAI — Ver Estradas 
02 set! 1889.

GUSMÃO (Vereador) — Ver Sebastião (D.)

IMPERATRIZ (da)
01 fev., 14 mar., 11 abr., 15 dez. 1887 -  11 dez. 1889.
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IMPERIAL -  Ver Estrada do Ilhéo
18 out. 187 — 11 dez. 1889.

INDEPENDÊNCIA (da)
07 jun., 10 ago. 1886- 12 jul. 1 8 8 7 -0 3  maio, 01 jun., 25 out. 1888 -  22 fev., 18 mar., 
23 e 14 abr., 03 set., 12 dez. 1889.
ISABEL (d.)
19 maio, 10 ago. 1 8 8 6 -2 6  set. 1 8 8 7 -0 9  abr. -  31 jan.1890.

JERÔNIMO COELHO 
15 jan. 1 8 8 7 - 2 5  fev. 1890.

JOÃO ALFREDO (Senador)
30 out. 1894 — 20 out., 26 nov. 1900.

JOÃO M ANOEL
09 abr. 1888 -  31 jan. 1889 -  10 mar., 09 set. 1890 -  19 dez. 1891.

JOÃOTELLES
05 e 26 nov. 1900.

JOSÉ INÁCIO (Vigário)
01 e 18 fev., 15 jul., 11 ago. 1887.

LADEIRA (da)
15 fev. 1889.

LIMA E SILVA (General)
02 e 19 mar., 18 maio 1886 — 14 mar. 1887 — 27 nov. 1888 -  23 mar., 13 jun., 20 jul.
1 8 8 9 -0 2  dez. 1890.

LOPO GONÇALVES BASTOS
19 mar., 18 maio 1886- 14 abr. 1 887-03  maio, 24 ago. 1888-30  jan., 04 ,23 e24 mar.
1889 -  26 nov. 1 8 9 0 -0 1  dez. 189’ -  04 jan. 1892.

LUIS AFONSO
31 jan. 1 8 9 3 - 0 7  nov. 1895.

MARCÍLIO DIAS
12 dez. 1889.

MARGEM (da)
07 jun. 1886 — 12 jan., 11 ago. 1887 -  09 abr., 01 jun., 25 out. 1888.

MARQUES (General)
19 maio 1886.
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MENINO DEUS -  Ver Bairros / Praças / Freguesia
30 mar. 1 8 8 6 - 18 abr. 1887 -  13 jan., 01 jun. 1888.

MOSTARDEIRO
23 abr. 1889.
N ETO  (General)
02 dez. 1890.

PANTALEÃO TELLES 
10 ju l„0 9  set. 1 8 8 6 -  11 jun. 1889.

PARANHOS (General)
26 set. 1887 -  04 e 23 mar., 23 abr. 1889 -  05 jul. 1890 -  29 nov. 1893.

PARQUE (do)
12 e 24 dez. 1889 -  19 mar. 1892.
PASSOS (Senhor dos)
14 jan. 1 8 8 7 -  15 fev. 1889.

PINHEIRO MACHADO (Senador)
26 nov. 1900.

PINTO BANDEIRA
14 jan., 03 fev., 16 jul. 1 8 8 7 -0 9  jun. 1888 -  30 jan., 02 e 03 set. 1889-20  out. 1893 -
04 jun. 1895.

PORTINHO (General)
19 maio, 10 ago. 1886.

PORTO ALEGRE (Conde de)
03 maio 1888.

PRIMEIRO DE MARÇO
13 jul. 1 8 8 7 - 12 set. 1888.

PRINCESA (da)
03, 18 e 28 fev. 1887 -  12 set. 1888 -  12 dez. 1889.

RAMIRO BARCELOS
12 dez. 1889.

REPÚBLICA (da)
11 dez. 1889.

RIACHO (do)
15 fev. 1890.
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RIACHUELÓ (do)
11 out. 1887.

SÁ BRITO
11 jan. 1888 — 31 jan., 20 out., 29 nov. 1893.
SALUSTIANO (General)
13 nov. 1 8 8 8 7 -2 3  e 27 out. 1 8 8 8 -2 5  ago. 1898.

SANTANA
19 maio, 07 jun., 19 jul. 1886 -  14 abr., 12 maio, 15 e 18 out. 1887 -  15 fev., 08 maio
1888 -  25 jan. 1 8 9 0 - 18 mar. 1899.

SANTO ANTÔNIO
25 out. 1887 -  23 mar. 1889 -  20 out. 1893 -  25 ago. 1898.

SÃO JOSÉ
09 abr., 22 out., 27 nov. 1888 -  03 set. 1889 -  17 e 25 fev. 1890.

SÃO PEDRO (de)
21 maio 1892.

SÃO RAFAEL
09 nov. 1886 — 14 jan., 03 fev., 14 e 18 abr., 11 out. 1887 -  09 jun. 1888 -  30 jan., 23 
abr., 03 set., 11 dez. 1889 — 30 dez. 1892 -  18 mar., 07 nov. 1899.

SEBASTIÃO (D .)-V er Vereador Gusmão 
28 jan., 31 maio, 24 dez. 1886.

SERTÓRIO (do)
10 e 14 jan., 14 mar. 1887 -  09 abr. 1888 -  21 out., 20 nov. 1895.

SETE DE ABRIL
12 dez. 1889 -  04 jan., 21 maio 1892 -  30 e 31 out. 1894 -  03 dez. 1897.

SETE DE SETEM BRO
18 e 19 maio, 10 jul., 10 ago. 1886-01 fev. 1887 — 31 jan., 20 mar., 09 abr., 01 jun., 07,
08 e 24 ago. 1888 -  31 jan., 15 e 22 fev., 03 set., 07 out. 1889 — 29 jan., 25 fev., 09 set.
1 8 9 0 - 19 dez. 1891 - 2 0  out. 1893.

SILVA TAVARES (General)
02 mar., 09 jun. 1886 — 15 jul. 1887 -  24 ago. 1888 — 04 jan. 1892.

SILVEIRA MARTINS
10 ago., 09 set., 24 dez. 1886 -  04 e 18 abr., 24 maio, 11 out. 1887.

TIRADENTES
06 dez. 1899.
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TRÊS DE NOVEMBRO
24 dez. 1886 -  26 maio, 18 out. 1887 -  31 jan., 12 set. 1888 -  05 jul. 1890 -  31 jan. 
1 8 9 3 -2 1  out. 1895-

TREZE DE MAIO
01 jun. 1 8 8 8 -2 0  nov. 1895.

VARZINHA (da)
22 fev. 1889.

VASCO ALVES (General)
22 nov. 1899.

VENÂNCIO AIRES
11 dez. 1 8 8 9 -0 8  dez. 1 8 9 0 -  14 dez. 1899.

VICENTE (Coronel)
25 mar. 1891.

VIEIRA DE CASTRO
11 jan. 1888.

VINTE E QUATRO DE MAIO
18 abr. 1887.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
02 mar., 18 e 19 maio, 09 jun., 17 nov. -  08,10 e 13 jan.. 01 e 03 fev., 26 maio, 12, 13 e
17 jul., 26 set. 15 e 22 dez. 1887 — 09 e 10 jan., 03 maio, 01 jun., 07 e08 ago., 12 set., 23,
25 e 27 out., 27 e 28 nov. 1888 — 28 jan., 07, 15 e 22 fev., 18 mar., 23 abr., 13 jun., 20 
jul., 02 e 03 set., 07 out., 12 e 24 dez. 1889 — 25 mar., 01 dez. 1891 -0 4  e 27 jan., 15 fev.,
19 mar., 21 maio 1892 -  15 out. 1894 -  15 jan., 04 jun. 1895.

Saco D. Rita Pircò
25 jan. 1887. 

Travessas
CRUZEIRO
21 out. 1895.

ITAPIRU
19 jul. 1886.

PAISSANDU
20 nov. 1 8 8 6 - 14 e 18 abr. 1887.
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índice por Assunto
Abaixo-Assinado
19 mar., 17 ago., 09 set. 1 886-03  fev., 12 jul., 15 out. 1887 -  12 jan., 03 maio, 06 e 12 
set. 1888 — 30 jan., 23 mar., 03 set., 12 e 24 dez. 1889 -  25 jan., 25 fev. 1890 -  17 fev.
1891 -  19 mar., 30 e 31 dez. 1892.

Abolição da Escravatura
01 jun. 1888.

Abrigo às Famílias Pobres
23 e 26 abr., 25 ago. 1898 - 18 out., 14 dez. 1899.

Academia de Vapores
22 set. 1897.
Ações Judiciais / Revindicatórias / Revista
10 jan. 1887 -  06 set. 1 8 8 8 - 19 mar. 1892.

Açougue
08 jan., 13 abr., 04 jun. 1887 — 04 mar., 11 dez. 1889 — 07 jan. 1890 — 12 nov. 1900.

Administração Estadual / Municipal
30 abr. 1 8 9 2 - 2 9  out. 1896.

Aforamento Perpétuo
09 jun., 15 dez. 1886 -  31 jan., 08 maio 1888 -  31 dez. 1889 -  06 jan., 05 jul. 1890 -
19 dez. 1891 -  17 dez. 1892 -  10 fev., 20 out., 21 nov. 1893 -  15 e 30 out. 1894.

Agricultura / Agrícola
14 mar. 1887 -  27 nov. 1888.

Agua (abastecimento)_____________________________
28 jan., 13 fev., 03 mar. 1886 — 24 maio 1887.

Água Pipas / Fontes / Penas / Arroios
13 fev. 1 8 8 6 -  14 jan. 1887 -  30 jan., 23 mar. 1 8 8 9 -2 2  jan. 1 8 9 0 -0 5  jan. 1891. 
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Água Encanamento / Escoamento
28 jan., 02 mar., 12 jul. 1886 — 10 e 14 jan., 18 fev., 13 e 16 jul., 26 set. 1887 — 31 jan.,
12 set. 1888 - 25 fev., 08 dez. 1890 -  26 nov. 1900.

Água Limpeza / Servidas / Pluviais / Venda
04 dez. 1 8 8 6 - 11 ago. 1 8 8 7 - 0 9  jan. 1888 -  30 jan., 04 mar. 1 8 8 9 -2 0  jan. 1890.

Alameda
13 jul. 1887.

Alargamento Praças / Ruas / Vielas__________________
18 maio, 09 nov. 1886 -  18 fev. 1887 -  01 dez. 1891 - 2 0  out., 29 nov. 1893 -  30 out.
1894.

Aldeia (índios)__________________________________
08 maio 1888.

Alfaiataria
01 fev. 1887.

Alfândega_____________________________________
18 maio, 10 ago. 1886—18 e 22 fev., 18 mar., 20 jul. 1889-05 jul. 1890-07  nov. 1899.

Alforria_______________________________________
15 dez. 1887.

Alimento______________________________ _______
18 mar. 1899.

Alinhamento Chácaras / Ruas / Terrenos______________
04 e 14 abr., 26 maio, 04 jun., 12 jul., 11 out., 22 dez. 1887 -  10 e 11 jan., 09 abr., 22 e
25 out. 1888 — 22 fev., 04 e 23 mar., 23 abr., 12 dez. 1889-31 jan. 1890-01 dez. 1891
-  22 nov., 14 dez. 1899 — 20 out. 1900.

Alistamento Eleitores Federal / Estadual____  ■
12 abr. 1 8 9 0 -2 4  set. 1 8 9 2 -0 5  abr. 1895-05  abr. 1896-05  abr., 21 jun. 1897- 10 
jan., 05 abr. 1898- 10 jan., 05 abr. 1899- 10 jan., 15 mar., 05 abr., 10 jun., 29 out. 1900.
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Alojamento (vadios)
14jan. 1887.

Aluguel_______________________________________
24 ago., 12 set., 22 out. 1888 -  29 jan. 1890 -  30 abr. 1892 -  31 jan., 01 set., 21 nov. 
1893 -  20 nov. 1895.

Ajardinamento ________________________________
26 maio 1887.

Anais________________________________ ________
18 out. 1899.

Animais
31 jan. 1888 -  25 mar. 1891 -  14 nov. 1892.

Animais (abate)_________________________________
10 ago. 1886.

Anúncio fixo
10 jan., 18 e 19 out. 1887 -  13 e 31 jan., 23 jun., 08 e 24 ago. 1888 -  28 fev., 25 mar.
1891 - 3 0  jun., 09 jul. 1900.

Apólice (emissão)________________________________
18 e 31 maio 1886 — 12 jan., 08 ago. 1888 — 02 set., 12 dez. 1889 — 25 jan. 1890 — 31 
jan. 1 8 9 3 -2 2  set. 1897.

Aposentadoria____________________  ■__________
04, 14, 18 abr., 26 maio 1887 -  31 jan. 1888 -  09 set. 1890 -  09 jul. 1896 -  22 jan.
1897.

Apuração Geral EleiçÒes / Votos_____________________
06 e 15 out. 1890 — 14 maio, 05 jun., 08 out. 1891—30 nov., 20 dez. 1892 — 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 27 e 28 nov. 1894.

Arborização_____________ _______________________
19 maio 1886 — 04 abr. 1887.
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Armas Nacionais
25 jan. 1890.

Armazém
02 mar. 1886 -  10 jan., 01 fev. 1887 -  03 set. 1889 -  04 jun. 1895.

Arquivo do Conselho
17 mar. 1896.

Arrematação Obras e Serviços
19 maio, 09 out. 1886 -  12 out. 1887 — 31 jan., 15 fev., 12 set. 1888 -  07 fev., 04 18 e 
mar., 11 jun., 20 jul., 02 set. 1 8 8 9 - 1 7 ,2 5  e 28 fev. 1891.

Arrendamento Estrada de Ferro / Trapiche
09 set. 1886- 15 jan., 20 fev. 1 8 8 7 -0 6  out. 1890-02  dez. 1 892-14  dez. 1 8 9 6 -2 2  
set., 03 e 23 nov. 1897 -  03 e 09 dez. 1897 -  25 ago. 1898.

Arsenal de Guerra
09 abr. 1888 - 24 dez. 1889.

Arsenal da Marinha
10 jul. 1 8 8 6 -0 3  set. 1889.

Assentamento (trilhos)
11 e 17 out., 22 dez. 1887- 11 jan. 1888.

Árvore
13 jun. 1889.

Asilo Nossa Senhora da Piedade
07 nov., 14 dez. 1899.

Asilo Providência
18 e 21 out. 1898 — 23 out., 14 dez. 1899.
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Asilo Santa Leopoldina
31 jan. 1893.

Asilo Santa Tereza
05 jul. 1890.

Asseio (público)
04 dez. 1 8 8 6 - 0 8  dez. 1890.

Assembléia Eleitoral
02 set. 1889.

Assembléia Estadual
30 nov., 20 dez. 1892 -  28, 30 e 31 mar., 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 abr. 
1896.

Assembléia legislativa
20 jul., 02 set. 1889 — 25 jan. 05 jul. 1890.

Assembléia Provincial
28 jan., 02 e 03 mar., 18 maio, 07 jun. 1 8 8 6 - 15 jan., 13 abr., 12, 15 e 18 out., 13 nov., 
15 e 22 dez. 1 8 8 7 -0 9  e 12 jan., 15 fev., 08 maio, 07 e 24 ago., 06 set., 27 e 28 nov. 1888
-  18 e 20 mar., 13 jun. 1889.

Assembléia Representantes
31 jan., 20 out. 1893 — 18 out. 1898.

Acessória Jurídica
25 fev. 1897.

Associação Esportiva
21 nov. 1893.

Associação Comercial do Rio Grande
06 out.. 1890.
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Associação / Comissão 4 ° Centenário do Descobrimento do Brasil
18 out. 1 8 9 9 -3 0  jun. 1900.

Associação Médico-Cirúrgica Riograndense____________
04 dez. 1886.

Associação Socorro aos Órfãos (providência)
2Í  out. 1899.

Associação União Farmacêutica_____________________
07 e 20 nov. 1895.

Associação União Telefônica____ __________________
09 set. 1886.

Ateneu Riograndense
23 dez. 1896.

Aterro
31 maio, lOjul., 10e 17ago. 1 8 8 6 - 10e 12 jan., 14mar.,0 4 abr., 12e24m aio ,0 4 jun.,
1 lago., 11 out. 1887 -  09 abr., 03 maio, 12 set. 1888 -  13 jun., 24 dez. 1889 -  25 e 31 
jan., 15 e 17 fev., 05 jul., 02 dez. 1891 - 0 4  e 27 jan., 15 fev., 08 nov. 1892-31 jan. 1893.

Ato de Louvor
14 abr. 1887 -  25 fev. 1890 -  30 nov. 1894.

Autoritarismo_______________________ ___________
13 jun. 1891.

Autos de Infração
12 jan. 1887.

Autos de Vistoria________________________________
18 jul. 1887.

Auxilio Financeiro Academias / Escolas / etc.
22 out. 1888 -  05 jul., 08 dez. 1890 -  07 e 20 nov. 1895 -  03 nov. 1897 -  26 abr., 09
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maio, 25 ago. 1898 -  18 e 23 out., 07 nov., 06 e 14 dez. 1899 -  30 jun., 09 jul., 20 e 29 
out., 05 nov. 1900.

Aves
13 jun. 1889.

Baile Público
09 maio 1898.

Balaio
18 out., 07 nov. 1899.

Balancete
19 maio 1886 — 04 e 12 abr., 26 set., 19 out. 1887 — 31 jan. 1893.

Balanço Cofre da Câmara / Junta
15 jan., 19 jul., 19 out. 1887 -  12 set., 30 nov. 1888- 22 fev. 20 jul., 12 dez. 1 8 8 9 -0 7  
jan., 10 jul., 18 dez. 1890 — 14 jun. 1892.

Banca de Peixe
10 jan., 24 e 26 maio, 04 jun., 26 set. 1887 -  12 jan. 1888 -  11 dez. 1889.

Banco (da Praça)
12 jan. 1887 -  07 fev., 13 jun. 1889.

Banco da Província
31 maio 1886 — 08 e 12 jan. 1887 — 24 mar. 1889.

Banco Nacional
30 out. 1894.

Bandeira
11 dez. 1889 -  25 jan. 1890 -  30 abr. 1892.

Bancos (de areia)
18 dez. 1890. 
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Banhado
10 jan. 1887.

Barbearia
26 maio, 04 jun. 1887.

Barra (abertura da)
09 set. 1 8 8 6 -0 8  maio, 07 ago. 1888.

Barracão
15 jul., 11 ago. 1887.

Batalhão Portoalegrense de Voluntários da Pátria
30 abr. 1892.

Batalhão 13 a Infantaria
31 out. 1 8 8 8 -2 4  dez. 1889.

Batalhão Guaranis
24 dez. 1889.

Bazar
19 mar. 1886.

Bebida (venda)
23 mar. 1 8 8 9 - 12 abr. 1890.

Beco
20 out., 29 nov.' 1893 — 30 out. 1894.

Beira do Rio
08 jan. 1887 — 28 e 30 jan., 23 abr., 20 jul., 07 out., 12, 24 e 31 dez. 1889 -  06 e 25 fev.,
12 abr., 05 jul. 1890 -  19 dez. 1891.

Bispado_______________________ _______________
06 set. 1888.
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Bondes (linhas)
30 mar. 1 8 8 6 -  15 dez. 1 8 8 7 -0 8  ago. 1888- 18 mar. 1889 -  27 jan., 21 maio 1892 -
10 fev., 20 out. 1893.

Botequim
04 jun. 1887.

Brigada Militar
14 nov. 1892 -  29 nov. 1895.

Bueiro
02 mar., 31 maio 1 8 8 6 -  11 ago. 1 8 8 7 -2 7  nov. 1 8 8 8 -  15 fev. 1889.

Cadáveres
13, 15 e 18 jul., 15 out. 1887.

Cadeia Civil
12 jan. 1887 — 10 fev., 29 nov. 1893.

Cães Matança / Vadios
26 set. 1887 -  11 dez. 1889 -  29 mar. 1890.

Café
03 set. 1889.

Cais
09 set. 1 8 8 6 -  12 jan., 18 abr., 15 dez. 1 8 8 7 -3 0  jan. 1889 -  10 fev., 29 nov. 1 8 9 3 -0 4  
jun. 1895.

Calçamento Ruas
19 e 31 maio, 19 jul., 10 ago. 1886 -  10 jan., 01 fev., 26 set. 1887 ^ 0 9  abr., 03 maio, 01 
e 23 jun. 1888 — 23 abr., 11 dez. 1889 — 25 jan. 1890.

Calhas (construção)
31 maio, 07 jun., 19 jul., 17 ago., 09 set., 04 dez. 1886- 12,14 e 15 jan., 03 e 18 fev., 14 
abr. 1 8 8 7 -3 1  jan., 01 jun. 1 8 8 8 -2 2  fev. 1889.
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Câmara de Deputados
25 jun. 1887.

Câmbio (casas de)_____________________________ _
30 dez. 1892.

Cano Subterrâneo
14 abr., 12 maio, 16 jul., 26 set., 15 dez. 1887 -  24 ago. 1888.

Capital Federal
19 mar. 1892 -  09 jul. 1896 -  25 ago. 1898 -  05 e 12 nov. 1900.

Capitania do Porto
28 jan., 13 fev., 18 maio, 04 jun. (Capitão), 1886-30 jan. (Delegacia), 03 set., 07 out., 11 
dez. 1889.

Carne Transporte / Venda / Gado / Verde / etc.
04 jun. 1887 -  10 e 11 jan., 15 fev., 09 abr., 03 maio, 30 nov. 1888 -  07 fev., 11 e 13 jun.,
20 jul., 02 set., 07 out. 1889 -  15 fev., 05 e 10 jul., 09 ago. 1890- 17 fev., 25 mar. 1891 —
31 jan., 01 set. 1893 -  07 e 20 nov. 1895 -  12 e 17 mar. 1896 -  22 set. 1897 -  28 jun.
1899.

Carris de Ferro
02 dez. 1 8 9 0 -  17 fev. 1891.

Carroça
18 maio 1 8 8 6 - 12 jan. 1 8 8 7 -  20 jul., 31 dez. 1 8 8 9 -2 9  dez. 1 8 90-05  jan. 1891.

Carros Mola / Quatro Rodas / Praça
18 fev., 18 mar., 31 dez. 1889 — 18 out. 1899.

Carta Imperial
19 out. 1 8 8 7 -0 8  ago. 1888.

Cartório
26 set. 1887 -  25 jan. (Privativo do Crime) 1890.
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Casa Bancária
07 nov. 1895 — 18 out. 1899.

Casa Banho Flutuante
18 e 22 fev. 1889.

Casa Câmbio / Jogo
30 mar., 18 maio 1886 -  20 mar. 1889 -  30 dez. 1892.

Casa Comércio
19 mar. 1886 — 08 maio, 24 ago. 1888 -  22 fev., 04 e 23 mar. 1889 -  02 dez. 1890 -  17 
fev. 1891 -  30 e 31 dez. 1892 -  07 nov. 1895 -  14 dez. 1899.

Casa Demolição / Ruína
24 dez. 1886 -  09 abr., 03 maio 1888 -  04 e 23 mar. 1889.

Casa de Detenção
25 ago. 1898.

Casa de Negócio
03 maio 1888 — 31 jan. 1893 -  05 nov. 1896 -  21 out., 29 nov. 1898 -  23 nov. 1899 —
05, 12 e 26 nov. 1900.

Casebre
03 nov. 1887 -  15 fev. 1888.

Catedral
04 jun., 15 jul. 1887 -  06 set. 1888 -  15 e 30 out. 1894.

Cavalaria
20 nov. 1886.

Cemitério
31 maio, 04 dez. 1886 -1 2 , I 4 e l5  jan., 03 fev. 1887 -  10 jan., 12 abr., 13 e 18 jul., 15 
out., 15 dez. 1887 -  24 ago., 23 out. 1888 -  11 jun. 1889 -  23 e 26 abr. 1898.
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Censura
07 nov. 1895.

Centro de Indústria e Comércio
13 abr. 1 8 8 7 -2 2  out. 1888.

Centro Republicano
07 nov. 1895 -  09 nov. 1896 — 18 e 21 out. 1898 -  07 nov. 1899 -  20 out. 1900.

Centro Urbano
22 out. 1888.

Cerca
27 nov. 1 8 8 8 -0 3  set. 1889.

Cercamento Ruas / Terrenos
12 jul. 1887 -  09 abr., 03 maio, 08 ago., 22 out. 1888 -  10 mar., 09 set. 1890 -  04 jan.,
15 fev. 1 8 9 2 -0 9  nov. 1 8 9 4 -1 5  jan. 1895 -  18 e 21 out. 1898-28 jun., 18 out. 06dez. 
1899 -  09 jul., 12 e 26 nov. 1900.

Cereais
09 set. 1 8 8 6 -2 0  mar., 20 jul. 1889.

Cerveja
29 dez. 1890 -  17 e 30 dez. 1892.

Chácara
18 maio, 09 jun., 20 nov., 24 dez. 1886 -  18 fev., 14 abr., 12 jul., l i e  12 out. 1887 — 31 
jan., 12 set., 23 out. 1888 -  04 e 23 mar. 1 8 8 9 -0 5  jul. 1890-31  jan. 1893.

Chalés
10 e 17 ago., 09 set. 1886-08, 10 e 15 jan., 01 e 18 fev., 12 e24 maio, 18 e 19 out., 15 dez. 
1887- 12 jan. 1 888-22  fev. 1 8 8 9 -3 1  jan., 29 mar., 12 abr. 1890- 19 dez. 1 8 9 1 -2 7  
jan., 08 nov., 02 dez. 1892 -  25 fev. 1897.

Chaminés / Fornalhas / Caldeiras______________ _____
02 e 03 mar. 1886.
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Charqueadas
01 fev., 11 out. 1887.

Chafariz
14 mar., 11 abr., 26 maio 1887 — 08 ago., 25 out. 1888.

Charco
03 fev. 1887 -  04 mar. 1889.

Chatas (Transporte Carne)
27 nov. 1888 — 22 set. 1897 -  28 jun. 1899.

Cigarreria
16 jul. 1887.

Clube Caixeral
18 out. 1899.

Club Militar
09 nov. 1896.

Cocheira
14 abr., 06 jun. 1 8 8 7 -2 4 jan ., 17 fev. 1891.

Cofre Câmara / Junta Municipal / Intendência / Estado
01 e 28 fev., 01 jun., 08,11 e 24 ago., 12 set., 30 nov. 1887 -  23 abr., 07 out., 11 dez. 
1889 — 22 jan., 06 out., 20 dez. 1890 — 11 dez. 1891 — 30 abr., 21 maio 1892 — 27 nov.
1893 -  18 out., 03 nov. 1897 -  03 nov. 1898 -  30 jun. 1900.

Colégio Alemão
20 out., 29 nov. 1893.

Colégio Santa Tereza
02 mar. 1886 — 20 out. 1893 — 30 out. 1894

Cólera (Prevenção)
27 nov., 04 dez. 1886 -  02 set. 1889. 
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Comércio
20 jul. 1889 -  09 set. 1890 -  05 e 19 nov. 1900.

Comércio Abertura / Fechamento
14 jan. 1887 -  13 jun. 1 8 89-17 fev . 1891 -  30 e 31 dez. 1892-31 jan. 1 8 9 3 -3 0  out.
1894 -  07 e 20 nov. 1 8 9 5 -  16 out. 1896.

Comércio Ambulante
31 dez. 1889.

Comércio Casa / Estabelecimento
15 fev., 08 maio 1888 -  22 fev., 04 mar., 23 abr. 1889 -  02 dez. 1890 -  17 e 29 nov. 
1898.

Comércio Gêneros / Miudezas / Frutas
13 abr., 26 maio 1887 — 23 mar. 1889 -  29 mar. 1890 — 06 abr. 1892 -  31 jan., 01 set.
1893 — 17 nov. 1898 — 18 mar., 28 jun. 1899.

Comissão
09 out., 09 nov., 04 dez. 1 8 8 6 -  18 jul., 12 out. 1887 -  23 jun. 1888 -  07 fev., 20 jul., 
31 dez. 1889 -  20 jun. 1892 -  24 nov. 1893 -  10 abr. 1894 -  20 nov. 1895-

Comissão ( I a)
01 e 18 fev., 11 out. 1887 -  15 fev., 07 e 24 ago., 23 out., 27 nov. 1888 -  05 e 22 fev.,
04 e 15 mar., 24 nov. 1889.

Comissão (2 a)
31 maio 1886- 15 jan., 01 e 03 fev., 13 abr., 24 maio, 06 jun., 12 jul., 15 e 17 out., 15 e
22 dez. 1887 — 25 jan., 09 abr., 07 ago., 23, 25 e 27 out., 27 nov. 1888 -  18 fev., 04 e 23 
mar., 23 abr..

Comissão (3 a)
03 maio, 27 nov.. 1888.

Comissão Alistamento Eleitoral Municipal / Seccional / Estadual
09 dez. 1892 -  05 abr. 1895 — 05 abr., 10 jun., 1896 -  15 mar., 10 jun. 1899.
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Comissão da Fazenda
28 jan. 1 8 8 6 -  12 jan., 12abr. 1887.

Comissão da Junta
22 jan. 1890 -  14 jun. 1892

Comissão de Análise / Exame
31 maio, 07 jun. 1886 -  01 fev. 1887.

Comissão de Cidadãos
14 jan. 1 8 8 7 - 0 7  jan. 1890.

Comissão de Conselheiros
16 mar. 1 8 9 4 - 0 2  abr. 1896.

Comissão de Contas
15 out., 14 nov., 02 dez. 1892— 18 e 20 out., 24 nov. 1893 — 15 e 30 out., 05 nov. 1894 -
21 out., 14 e 20 nov. 1 8 9 5 - 16 out. 1896- 15 out., 03, 22 e 23 nov. 1897 -  23 abr., 25 
ago., 18 out., 12 dez. 1898 -  18 out. 10 e 25 nov. 1899 — 20 e 29 out. 1900.

Comissão de Engenharia Militar
11 jan. (Obras) 1888 -  09 e 28 jul. 1 8 9 6 -2 2  set. 1897.

Comissão de Engenheiros
09 set. 1886.

Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais
18 , 24 e 31 maio, 10 e 19 jul., 17 ago., 09 set. 1886.

Comissão de Orçamento
11 out. 1887 - 04 e 23 mar. 1889- 15 out., 02 dez. 1892 — 31 jan., 18 e 20 out., 21, 24, 27 
e 29 nov. 1893 — 15 e 30 out., 29 nov. 1894 — 21 out., 14 e 20 nov., 03 e 06 dez. 1895 — 17 
e 19 mar., 16 out., 14 dez. 1896-25 fev., 15 out., 03 dez. 1 897-27  abr., 09 maio, 18 e 21 
out., 03 nov. 1898 -  18 out., 22 nov. 1899 -  20 e 29 out. 1900.
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Comissão de Poderes
20 jun. 1892.

Comissão de Recepção
15 jan., 19 out. 1887.

Comissão de Reclamações
15 out., 08, 14 e 29 nov., 02 e 17 dez. 1892-31 jan., 03 fev., 18 e 20 out., 21, 24, 27 e
29 nov. 1893 -  15, 30 e 31 out., 06 nov. 1894-21 out., 07,14 e 20 nov. 1895 -  17 e 19 
mar., 02 abr., 09 e 28 jul., 16 out., 05 nov. 1896-22  set., 15 e 18 out., 09 dez. 1897 -  18,
21 e 28 out., 17 nov. 1898 — 18 out., 07 e 22 nov., 06 e 14 dez. 1899 -  09 jul., 20 e 29 
out., 05, 12, 19 e 26 nov. 1900.

Comissão de Redação
17 ago. 1886 -  19 out. 1887 — 15 out., 02 dez. 1892 -  01 e 11 fev., 18 out. 1893 -  15 
e 30 out. 1894-21  out., 14 nov., 06 dez. 1895 -  16 out. 1896- 15 out. 1897-09  maio,
18 e 28 out., 12 dez. 1898 — 18 out., 25 nov. 1899 -  20 out., 19 e 26 nov. 1900.

Comissão de Terras e Colonização
23 mar. 1889.

Comissão de Cereadores
18 e 19 maio, 02 out., 31 dez. 1886- 13 e 14 jan., 03 fev., 14 mar., 11 abr., 24 maio, 12 
jul., 15 dez. 1887 -  14 e 27 jan., 09 abr., 08 maio, 24 ago., 22 out., 30 nov. 1888 -  04 e 
18 mar., 20 jul., 07 out., 12 e 24 dez. 1889.

Comissão Distrital
15 abr. 1 8 9 0 -0 7  nov. 1895.

Comissão Especial
16 mar., 12 abr., 26 maio 1887 -  15 dez. 1890 — 01 out. 1892.

Comissão Festejos Aniversário da República
07 nov. 1895.

Comissão Inspeção / Vistoria / Visita
18 fev. 1887 -  11 e 14 jan., 18 mar., 27 nov. 1888.
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Comissão Interna
09 jan. 1888 -  28 jan. 1889 -  07 jan. 1890.

Comissão Municipal de Alistamento Federal
10 jun. 1895 -  10 jun., 25 ago. 1897 -  10 jun.1898 -  15 mar., 10 jun. 1900.

Comissão Para Regulamentação Dos Serviços do 
Trapiche Municipal
18 out. 1887.

Comissão Permanente
08, 10 e 12 jan. 1887.

Comissão Popular
17 nov. 1892.

Comissão Provisória
07 jan. 1889.

Comissão Seccional
05 abr., 21 jun. 1897 -  10 jan., 05 abr. 1898 -  10 jan., 05 abr. 1899 -  10 jan., 05 abr. 
1900.

Companhia de Bondes
30 mar., 20 nov. 1886 — 14 mar. 1887 — 02 dez. 1890.

Companhia Carris de Ferro Portoalegrense
02 out. 1886 — 15 dez. 1887 - 11 jan., 03 maio, 08 ago. 1888 -  07, 15 e 22 fev. 1889 -
09 set. 1 8 9 0 -0 6  abr. 1892.

Companhia Costeira
28 jun. 1899.

Companhia da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo
23 abr. 1889.
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Companhia de Gás
27 nov. 1886 -  11 abr., 11 jul. 1887 -  26 abr. 1898.

Companhia de Navegação
12 e 17 mar. 1896.

Companhia de Navegação “La Veloce”
21 out., 17 nov. 1898.

Companhia de Navegação “Venâncio Aires”
22 nov. 1897.

Companhia de Seguro Terrestres - Ver Sociedades
18 mar., 10 abr., 15 e 30 out. 1894 -  18 out. 1898.

Companhia de Seguros Terrestres Portoalegrense
18 fev. 1887 -  20 mar. 1888 -  18, 22 e 23 fev. 1889 -  25 fev., 05 jul. 1890 -  23 abr. 
1898.

Companhia de Seguros de Vida “A Educadora”
30 jun., 09 jul. 1900.

Companhia Fiação e Tecidos Portoalegrense
31 jan. 1893.

Companhia Fiat Lux - Ver Sociedade
24 e 29 nov. 1893 -  09 jul. 1900.

Companhia Fluvial______________________________
13 e 31 jan., 15 fev. 1 8 8 8 -2 4  dez. 1 8 8 9 -0 7  jan. 1890-31  jan. 1893.

Companhia Hidráulica Guaibense___________________
24 maio, 04 e 06 jun., 18 jul., 11 ago., 26 set., 11 out. 1887-23 mar., 11 e 12 dez. 1889- 
15 dez. 1890 -  25 mar. 1891 - 0 6  abr. 1892.
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Companhia Hidráulica Portoalegrense
13 fev., 03 mar., 04 dez. 1886- 14 mar. 1 8 8 7 -0 5 jan . 1891.

Companhia Melhoramentos e Obras Hidráulicas
10 fev. 1893.

Companhia Nacional
07 ago., 30 nov. 1888.

Companhia Nacional da Navegação a Vapor - Ver Loyd Brasileira
15 dez. 1887 — 09 jan., 02 maio, 07 ago. 1888 -  05 fev., 02 set. 1 8 8 9 -2 8  fev. 1891-31  
jan. 1893.

Companhia Portoalegrense
19 out. 1887.

Companhia Riograndense de Iluminação a Gás - Ver 
Companhia a Gás / Gás
23 abr., 25 ago., 03, 17 e 29 nov. 1898.

Companhia Telefônica Rio-grandense
15 fev. 1888.

Companhia Territorial Porto-alegrense
24 e 29 nov. 1893.

Companhia Transporte das Docas
03 nov. 1897.

Concorrência Pública
02 dez. 1892.

Confraria Nossa Senhora da Conceição
06 dez. 1899.
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Congresso Nacional / Federal
09 ago. (Constituinte), 15out. 1 8 9 0 -2 8  fev., l4m aio, 05jun. 1891—30 maio, 21, 22,
23 e 24 dez. 1892 -  10, 12 e 29 nov. 1894 -  16 e 22 out., 10 dez. 1896 -  29 e 30 jan.,
01, 02, 03, 04, 0 5 ,0 6 ,0 8 ,0 9 , 10, 11, 12, 13, 15 e 16 fev. 1897-21  dez. 1 8 9 9 -3 0  e
31 jan., 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 19 fev. 1900.

Conselho Municipal
08 out. 1891 -  20 e 29 jun., 15 out., 17 dez. 1892 -  18 out., 24 nov. 1893 -  16 mar.
1894 — 07 mar., 15 out. 1895 — 09 jul., 26 out. 1896 -  23 abr., 18 e 21 out. 1898 — 28 
jun., 23 out., 07 nov., 06 dez. 1899 -  30 jun., 15 e 29 out. 1900.

Constituição Política Municipal / Estadual
28 fev. 1891 - 3 0  abr., 20 jun. 1 8 9 2 -  18 out. 1 8 9 3 -0 9  jul. 1896-21  out. 1 8 9 8 -0 9  
jul. 1900.

Contas Aprovação / Tomada / Prestação
20 jun. 1 8 9 2 -1 0  fev. 1893 -  07 nov. 1894-21  out., 20 e 29 nov. 1895 -  03, 22 e 23 
nov. 1897 — 23 abr., 12, 13 e 14 dez. 1898 -  10 e 25 nov., 06 dez. 1899 -  30 jun., 07 e
09 jul. 1900.

Contadoria
14 jan., 18 fev., 14 abr. 1887 — 07 ago. 1888 -  07 fev., 24 dez. 1889. 

Contrabando
08 maio, 08 ago. 1888.

Convenção Riograndense
19 mar., 21 maio 1892.

Corpo de Bombeiros
19 mar., 10 abr., 15 e 30 out. 1894 -  23 e 25 abr. 1898 -  28 jun. 1899.

Correios e Telégrafos
10 ago. 1886 -  08 jan. 1887 — 21 maio 1892.

Corte (Imperial)
08 maio, 09 set. 1886- 12 jul. 1887 -  10 e 31 jan., 07 ago., 22 out. 1888-02  set. 1889.
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Cortiços
11 jan. 1888 — 15 fev., 10 e 29 mar. 1890 -  18 mar., 07 nov. 1899.

Couro Tratamento / Armazenagem
02 mar. 1886 -  01 fev. 1887 -  18 mar., 11 jun. 1889 -  20, 22 e 29 jan., 15 e 29 dez. 
1890.

Crédito (Operações)
17 fev. 1891 - 0 9  jul. 1896.

Cremação (Ossos)
22 fev. 1890.

Curso Livre de Farmácia
21 out. , 07 e 20 nov. 1895.

Curtume
30 jan., 23 mar. 1889 -  22 jan. 1890 -  31 jan., 01 fev. 1893.

Décima urbana
31 jan., 21 e 29 nov. 1993 -  15 out. 1994 -  21 out., 20 nov. 1995 -  27 abr. 1898 -  18 
mar., 18 out. 07 nov., 14 dez. 1899.

Decreto
11 dez. 1889 25 jan., 12 abr., 09 ago., 09 set. 1890 -  21 maio 1892.

Demolição Pontes / Prédios / etc.
20 nov. 1886 — 03 fev. 1887 — 04 mar., 23 abr., 03 set. 1889.

Deposito de Lixo
07 ago.,'06 set. 1888.

Deposito de Madeira
08 maio 1888.
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Depósito Dinamite / Pólvora
30 jan., 18 fev., 20 e 23 mar., 11 jun., 02 e 03 set. 1889 -  17 fev., 10 mar. 1890- 18 dez.
1896.

Deposito Municipal
10 jan. 1 8 8 7 -2 7  out. 1888.

Desapropriação
02 mar. 1886 — 03 maio, 23 jun., 12 set. 1888 -  11 dez. 1889 — 07 jan. 1890 -  24 jan.
1 8 9 1 -1 9  mar. 1892 -  20 out. 1893 -  20 nov. 1895.

Descoberta da América
12 out. 1892.

Desembocadura
18 fev. 1887.

Despejo (Ordem de)_____________________________
24 ago. 1888.

Dinamite - ver depósito 

Diocese
24 ago. 1888.

Diretoria da Fazenda Municipal
03 e 22 nov. 1897 -  28 jun. 1899.

Diretoria da Fazenda Nacional
11 abr. 1 8 8 7 -0 5  jul. 1890.

Diretoria da Fazenda Provincial
21 maio 1886.

Diretoria de Obras Públicas
22 e 28 fev. 1891.
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Distrito (Inspetor de )
16 jan., 12 out. 1887 -  28 jan., 23 mar. 1889 -  07 jan. 1890.

Distrito ( 1°,2°, 3°e4°)
07 e 28 jan., 18 maio 1886-07 ,10 ,12 ,15 , jan., 01 fev., 04 abr., 26 maio, 04 jun., 12 jul.,
11 ago., 18 out. 1887 — 08 ago., 12 set., 22 out. 1888 — 18 fev., 03 set. 1889 -  06 fev. 
1890-31  jan. 1893 -  15 e 30 out., 12e29nov. 1894 -  21 out., 07 e 20 nov. 1 8 95-29  
e 30 jan., 0 1 ,0 2 , 03, 04, 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 25 fev., 15,29, 30 
e 31 mar., 01, 02 e 03 abr., 03 nov., 03 dez. 1897 -  05 e 23 abr. 1898 -  30 e 31 jan., 01,
02, 03, 05, 06, 07 e 19 fev. 1900.

Distrito de Paz
02 set. 1889.

Distrito Eleitoral
10 nov. 1894.

Distrito Militar (6 °)
20 e 29 out. 1900.

Dívida Estado / Ativa / etc.
11 dez. 1889 — 25 jan., 12 abr. 1890.

Doações (terrenos)
18 fev., 18 abr., 04 jun., 16 jul., 15 dez 1887 -  24 mar. 1889 -  29 nov. 1893 -  23 abr.
1898.

Docas
09 set., 27 nov. 1 8 8 6 -0 4  e 25 jun. 1887 -  09 jan. 1888 — 30 jan. 1889 — 10 fev., 29 nov. 
1893.

Domicílio
15 dez 1887.

Domínio Util (terreno)
09 abr., 03 maio, 07 e 08 ago., 27 nov. 1888 -  28 jan., 23 abr., 20 jul. 1889 -  07 nov.
1895.
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Donativos
18out. 1887.

Drogaria
24 ago. 1888.

Embarcação
04 jun. 1887 -  13 jun. 1889 -  05 jul., 09 ago., 02 dez. 1890.

Empréstimo Bancário
31 maio 1886 -  22 set. 1897 -  09 jul. 1900.

Encampação (matadouro)
07 ago. 1888.

Enchente
23 out. 1888.

Encomendação (mortos)
18 maio, 10 jul. 1886.

Enterro_______________________________________
15 dez. 1890.

Entologia
20 nov. 1895.

Eleição Ata / Atos / Títulos / etc.
28 jan., 19 mar., 18 maio 1886 — 11 ago., 26 set., 18 out., 15 dez. 1887-09  jan., 07 e 24 
ago. 1888-24  abr., 11 jun. 1 8 8 9 -2 9  mar., 09 set. 1890-28 fev. 1891 -  19 mar., 30abr.,
21 e 3 0 maio,3 0 nov.,2 0 dez. 1892 —2 0 out. 1893- 19fev., 16mar., lOabr. 1894 —09jul., 
18 set., 15 e 16 out., 19 nov. 10 dez. 1896- 17e25 fev., 05 abr., 10 nov. 1897- 18 set., 29 
out. 1900.

Eletricidade
26 abr. 1898.
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Empresa “Asseio Público”
24 out. 1 8 8 7 -  11 jun. 1889.

Empresa Industrial e Construtora do Rio Grande do Sul
25 maio 1892.

Empresa Marítima Esperança
09 maio 1898.

Epidemia
08 dez. 1890.

Escavação Estrada / Lomba / etc.
14 jan., 12 out. 1887 -  08 maio 1888.

Escola (Construção)
18 mar. 1899.

Escola Benjamin Constant
30 ju l.,09 ju l. 1900.

Escola Brasileira
25 fev. 1890.

Escola de Engenharia
23 dez. 1896 -  25 ago. 1898 -  09 jul. 1900.

Escola Meninos Paupérrimos
18 mar. 1899.

Escola Militar
12 maio, 12 dez. 1887 -  11 jan. 1888.

Escola São Joaquim
18 out., 14 dez. 1899 — 05 e 12 nov. 1900.
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Escrituras
20 nov., 1886 — 14 mar. 1887.

Esgoto
07 jun. 1 8 6 -  lOjan., 12 e 15 jul. 1887-24ago . 1888-07fev. 1 8 8 9 - 21 maio 1892.

Espetáculo
06 jun. 1887.

Estabelecimento (comercial)
15 fev. 1888 - 2 3  abr. 1889.

Estabelecimento Público de Caridade
14jan. 1888.

Estábulos
14 mar. 1887.

Estação Carris / ferro
15 dez. 1 8 8 7 -0 1  jun. 1888.

Estacionamento (carros)
19 mar. 1886.

Estado
lOjan., 20 mar. 1888- 11 e 12 dez. 1889-07,20 e25 jan., 25 fev., 12 abr., 09 set., 06out.,
26 nov., 02, 15 e 29 dez. 1890 — 05 e 24 jan., 17 fev., 14 maio, 05 jun., 23 nov. 1892 -  27 
jan., 19 mar., 06e30 abr., 21 maio, 14 jun., 26 set., 01 out., 30 nov., 17e20 dez. 1892-31 
jan., 10 fev., 28 ago. 1893 - 10, 12 e 29 nov. 1894 -  14 fev., 07, 20 e 29 nov. 1895 -  28,
30 e 31 mar., 01,02, 03,04, 06, 07,08, 09,10 e 11 abr., 09 jul., 15,16,22 e 26 out. 1896 -
29 e 30 jan., 01,02, 03,04, 05, 06 ,08,09,10,11,12, 13,15 e 25 fev., 29,30 e 31 mar., 01,
02 e 03 abr., 21 jun., 25 ago., 22 set., 18 out., 10 nov., 25 e 27 dez. 1897— lOjan., 23 abr.,
25 ago., 18 e 21 out., 04, 11 e 29 nov. 1898- lOjan., 15 e 18 mar., 14 e 23 out. 1899-10,
30 e 31 jan., 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 19 fev., 15 mar., 09 jul., 29 out. 1900.

Estaleiro
10 jan., 13 jul. 1887.
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Estaqueamento
18 fev. 1887 -  09 abr. 1888 -  24 dez. 1889.

Estrada
18 fev., 12 out., 15 dez. 1 8 8 7 -0 3  set. 1889.

Estrada (ferro)
13 jan., 26 maio, 12 jul. 1887 -  31 jan., 08 maio, 01 jun. 1888 -  09 ago. 1890 -  24 e 27 
nov. 1893 — 06 dez. 1895 -  23 nov., 14 dez. 1896 -  25 fev., 22 set. 1897.

Exame Capacitação
23 mar. 1889.

Exército
26 set. 1887.

Exoneração (cargos)
20 jul., 07 out. 1 8 8 9 -0 5  jul., 08 dez. 1890.

Exportação
11 abr. 1887.

Exposições Berlim / Paris / etc.
30 mar., 07 jun., 10 jul. 1886 — 07 ago. 1888 — 19 mar. 1892 -  30 jun., 09 jul. 1900. 

Fábrica
30 mar., 20 nov. 1886 -  07 fev. 1889 -  17 fev. 1891.

Fábrica de Beneficiamento Arroz
31 jan. 1889.

Fábrica de Café (torrar)
03 set. 1889.

Fábrica de Cerveja
09 set. 1886 -  13 e 16 jul. 1887 -  24 ago. 1888 -  30 dez. 1892. 
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Fábrica de Chaminés / Fornalhas / Caldeiras
02 mar. 1886.

Fábrica de Chapéus
09 jun. 1886 -  23 out. 1888.

Fábrica de Foguetes / Fogos
23 out. 1888 -  20 e 29 out. 1900.

Fábrica de Fumo
01 fev. 1887.

Fábrica de Sabão
01 fev. 1887.

Fábrica de Tecido de Algodão
04abr. 1887.

Fábrica de Velas
14 jan. 1887.

Fábrica de Vinho
06 dez. 1899.

Faculdade de Medicina e Farmácia__________________
25 ago., 18 e 21 de out. 1898

Falecimentos Bispos / Vereadores / etc.
11 jul. 1887 -  13 ago., 09 nov. 1888 -  02 set., 07 out. 1889 -  29 nov. 1893 -  15 jan., 15 out. 
1895 -  22 out. 1896 -  25 fev. 1897.

Farmácia
04 abr. 1 8 8 7 -2 4  ago. 1888.

Fazenda de Criação
13 jan. 1887.
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Febre Tifóide
04 mar. 1889.

Feira
05 e 22 fev., 23 abr., 20 jul. 1889.

Ferramentas
11 out. 1 8 8 7 -2 7 o u t. 1888.

Festa
18 out. 1899.

Firma Comercial
15 jul. 1 8 8 7 -  16 jul. 1890.

Fonte José Francisco
14 jan. 1887.

Foguetes / Fogos
17 e 25 fev., 10 mar. 1890 -  20 e 29 out. 1900.

Forças Federais
09 jul. 1 8 9 6 - 2 0  out. 1900.

Fornos Construção / Incineração
01 jun., 07 ago., 27 nov. 1888 -  17 e 28 fev., 25 mar. 1891 -  19 mar. 1892.

Forragem
25 mar. 1891.

Fórum
13 jun., 12 dez. 1889 -  25 jan., 25 fev. 1890.

Freguesia
29 mar. 1890.
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Frutas Verdes / Maduras
15 jan., 01 e 18 fev. 1887 -  23 mar. 1889 -  10 e 29 mar., 15 dez. 1890.

Fumaça (Poluição)
03 set. 1889.

Gado
15 jan., 11 e l2  out. 1887 -  31 jan., 27 nov. 1888 -  23 mar. 1889 -  25 fev., 10 mar., 05 
jul. 1890 -  24 fev. 1 8 9 1 -2 8  jun. 1899.

Galerias Subterrâneas
07 fev. 1889.

Gás (iluminação) — Ver Companhia de Gás / Cia. Rio- 
Grandense de Iluminação a Gás
28 fev. 1891 - 2 2  set. 1897 -  26 abr. 1898.

Governo do Estado
29 nov. 1895 -  15 out. 1896 — 23 abr., 25 ago., 03 nov. 1898.

Governo Federal
09 set. 1890.

Governo Geral
26 maio .26 set. — 12 set. 1888 -  01 dez.. 1891 -  09 jul. 1896.

Governo Imperial
04 dez. 1886 — 25 jun. 1887 — 08 maio, 07 e 24 ago. 1888 -  23 mar. 1889.

Governo Provisório
17 nov. 1 8 8 9 -0 5  jul. 1890.

Gratificação / Salário Mensal
31 jan., 25 fev., 15 jul. 1890 — 17 fev., 25 mar. 1891 -  15 fev., 30 abr., 02, 03 e 30 dez.
1 8 9 2 - 17 mar. 1896.
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Guaranis — Ver batalhão

Guindaste
15 dez. 1887 — 31 jan. 1893.

Habitação________________
04 dez. 1886.

Hasta Pública
31 jan., 06 fev. 1890.

Herança
03 fev. 1887 — 20 mar. 1888.

Hiate - ver Iate 

Hidrante
04 dez. 1886 — 25 mar. 1891 -  06 abr. 1892.

Hidroterapia______________
15e30out. 1894.

Hidrante
04 dez. 1886 -  08 jan. 1887 -  10 mar. 1890.

Hospício de Alienados______
12 jul. 1887.

Hospício São Pedro________
08 ago. 1888 — 23 mar. 1889.

Hospital _____________
12 dez. 1889.
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Hospital Italiano “Regina Margherita”
12 dez. 1889.

Iate__________________________________________
25 fev., 02 dez. 1890.

Igreja________________________________________
18 mar., 10 jul., 02 out. 1886.

Igreja São José (Comunidade Católica da)
24 ago., 23 out. 1888.

Iluminação Pública
11 abr. 1887 -  08 maio 1 8 8 8 -  12 abr., 22 dez. 1890 -  09 jul. 1900.

Império_______________________________________
18 maio, 24 dez. 1886.

Incêndio______________________________________
12 maio 1 8 8 7 -2 0  mar. 1 8 8 8 -  13jun. 1889-05  jul. 1890-21  out. 1 8 9 8 -2 3  nov. 
1899 - 0 5  e 12 nov. 1900.

Indenização____________________________________
14 jan. 1887 -  30 nov. 1888 -  23 abr., 12 dez. 1889 -  25 jan. 1890.

índios________ _______________________________
08 maio 1888 — 21 nov. 1893.

Indústria
04 e 11 abr. 1887 -  23 mar, 1889.

Inspetoria de Higiene_____________________ ____ _
07 ago., 06 set. 1888.

Instituição de Caridade___________________________
18 out. 1898.
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Instituto Histórico da Corte
02 set. 1889.

Instituto Veterinário
27 nov. 1886.

Instrução Primária
09 abr. 1888.

Instrumentos de Engenharia
04 e 23 mar. 1889.

Iluminação a Gás -  Ver Cias. de Iluminação a Gás
28 fev., 1891 - 2 2  set. 1897 -  26 abr. 1898.

Imóvel Urbano
17 mar. 1896.

Importação (Máquinas e Ferramentas)
11 out. 1 8 8 7 - 0 9  set. 1890.

Imposto
30mar., 18maio,09jun. 1886-08e 12jan., I4e 18abr.,26maio,04e06jun. I6jul. 1887-02 
jun., 12set. 1888 —23 mar., 23 abr. 1889 —25jan., 05jul. 1890-06 abr., 30 e 31 dez. 1892 — 31 
jan., 01 fev., 21, 24 e 29 nov. 1893-30 out. 1894-07 nov. 1895 — 12 e 17 mar., 02 abr., 05,19, 
e23 nov., 14 dez. 1896 — 25 fev., 22 set., 03 nov., 03 dez. 1897-23,25,26e27 abr., 25 ago., 18 
e21 out.,03 ,17e29nov. 1898-18mar.,28jun., 18out.,07nov., I4dez. 1899 — 09jul., 12e26 
nov. 1900.

Imposto (Isenção de)
09 nov. 1886 — 12 jan., 26 maio, 11 out. 1887 -  11 jan. 1888 -  02 set., 24 dez. 1889 —
25 fev., 10 mar. 1890 — 31 jan., 20 out., 29 nov. 1893 - 20 nov. 1895 — 22 nov., 09 dez.
1897 -  09 e 21 out. 1898 -  22 nov. 1899 -  09 jul. 1900.

Imposto Arrecadação / Restituição / Adicional
09 out. 1886 — 28 jan., 20 jul., 31 dez. 1889 -  31 jan. 189 -  22 nov. 1899 -  26 nov.
1900.
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Imposto Cobrança / Pagamento
13 jan., 26 maio 1887 -  15 fev., 02, 03 e 08 maio, 24 ago. 1888 -  02 set., 11 e 12 dez. 
1889 — 09 ago. 1890 -  19 dez. 1891 — 15 out. 1894 — 17 mar., 16 out. 1896.

Imposto Comércio / Indústria
18 fev., 04 e 23 mar. 1889 — 20 nov. 1895 -  12 mar., 16 out. 1896 — 21 out., 29 nov.
1898 -  07 e 23 nov., 06 dez. 1899 -  20 e 29 out., 05, 12, 19 e 26 nov. 1900.

Imposto Construção / Cortiço
15 fev., 29 mar. 1890 -  29 nov. 1893 -  18 mar., 18 out., 07 nov., 06 dez. 1899.

Imposto Loterias / Jogos / Prado / Bebidas
30 jan., 20 mar., 12 abr. 1889 -  28 fev. 1891 -  31 jan., 21 dez. 1893 -  18 out. 1897-25  
ago., 28 out., 29 nov. 1898 — 18 out., 22 nov. 1899 -  05 e 12 nov. 1900.

Imposto Municipal / Décima / Lixo / Predial
11 out. 1887 -  05 e 07 fev., 23 mar., 07 out., 31 dez. 1889 -  15 out. 1894 -  21 out. 1895 -
25 ago., 18 e 21 out., 29 nov. 1898 -  06 dez. 1899 — 26 nov. 1900.

Imposto Sobre Escravo
26 set. 1887.

Imposto Sobre Estrangeiros
29 nov. 1898.

Imposto Sobre Importação
11 ago. 1887.

Jardim (Praça)
28 jan. 1886 — 14 jan. 1887 — 07 e 22 fev., 23 mar., 13 jun. 1889 -  29 jan., 29 mar., 12 
abr., 22 dez. 1 8 9 0 -2 5  mar. 1891.

Jardim Botânico
19 mar. 1892.

Jardim Zoológico
31 jan., 07 ago. 1888.
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Jogos (Casas de)
19 jul. 1 8 8 6 -0 1  fev. 1 8 8 7 -3 0  jan., 20 mar. 1 8 8 9 -3 0  out. 1894.

Jornal
23 jun. 1888.

Jornal Conservador
09 abr. 1888.

Jornal do Comércio
14 jan., 09 abr. 1888 -  17 e 30 dez. 1892.

Junta Apuradora das Eleições
2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4  dez. 1892 -  10 e 29 nov. 1894 -  28, 30 e 31 mar., 01, 02, 03, 04, 06, 
07 ,08 , 09, 10 e 11 abr., 08, 09 e ao out. 1896 -  29 e 30 jan., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 fev., 29, 30 e 31 mar., 01., 02 e 03 abr., 25 e 27 dez. 
1 8 9 7 -3 1  jan ., 01, 02, 03, 0 4 ,0 5 ,0 6 , 0 7 ,0 8 ,0 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 e 20 abr. 1898 -  08, 09 e 10 maio 1899 -  30 e 31 jan., 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 19 
fev., 08, 09 e 10 out. 1900.

Junta Eleitoral do Município
05 e 06 ago. 1895.

Junta de Higiene________________________________
8 mar., 18 maio, 10 jul., 20 nov., 04 dez. 1886- 18 fev., 24 maio, 15 jul. 1 8 8 7 -0 4  mar. 
1 8 9 0 -3 1  dez. 1890.

Junta Municipal _____________________________
07,22 ,25  e 31 jan., 06 e 25 fev., 10 mar., 15 jul., 09 set. 1890- 13 jun., 21 nov., 01 e 11 
dez. 1891 — 15 fev., 19 mar., 06 e 30 abr., 21 maio, 14 jun. 1892.

Juramento de Posse__________________________ _
26 set. 1 8 8 7 - 2 7  jan., 09 ago. 1888.

Júri Defesa________ __________________________
25 jan. 1890.
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Laboratório
21 out., 07 E 20 nov. 1895-

Ladrilho
30 jun. 1900.

Lajeamento (terreno)
28 jan., 13 fev. 1886 -  15 fev., 18 abr. 1887 -  08 ago. 1888 -  03 set. 1889 -  21 out., 07 
nov. 1895 — 18 out., 09 dez. 1897.

Lâmina Vacínica
26 set. 1887.

Lampião a gás
08 maio 1888 -  02 set. 1889.

Laranja de Cheiro
01 fev. 1 887-02  dez. 1890.

Latrina (construção de)
27 out. 1888.

Laudêmio
10 jan. 1 8 8 8 -0 6  out. 1890.

Lavagem (de roupas)
24 dez. 1889.

Lavoura
23 mar., 20 jul. 1889.

Lei__________________________ ________________
29 fev., 06 jun., 11 jul., 15 dez. 1887 -  09 abr., 07 ago. 1888 -  28 jan., 02 set. (Áurea) 
1889 -  25 jan., 29 mar., 05 jul., 09 set., 02 dez. 1890 -  31 jan., 20 out., 21 nov. 1893 -
15 out. 1894 -  29 nov. 1895 — 19 mar. 1896 -  23 nov. 1897 -  09 jul. 1900.
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Leilão
07 jun. 1886 — 18 e 21 out. 1898 -  12 nov. 1900.

Lei Orgânica
26 jun., 29 set., 01, 12 e 14 out. 1 8 92-31  jan. 1893 -  02 abr., 28 jul. 1 8 9 6 -2 2  nov.,
03 dez. 1897 29 jul. 1900.

Leite
15 jan. 1 8 8 7 -  11 jan. 1888 - 11 jun. 1889.

Lenha
19 dez. 1891.

Letra Cambial
08 ago. 1888.

Liceu de Artes e Ofícios
25 ago. 1898.

Limpeza Pública
13 fev., 04 dez. 1886 -  03 fev. 14 mar. 1887 -  04 e 23 mar., 02 set. 1889 -  20, 25 e 29 
jan., 06 e 15 fev., 05 jul., 19 dez. 1890 -  23 nov. 1896.

Linha Telefônica
19 mar., 09 set. 1886 -  15 jan. 1887.

Litoral
01 fev. 1887 — 09 e 10 jan., 20 fev., 08 maio 1888 -  25 mar. 1891 — 10 fev., 20 out. 1893.

Livro
31 jan. 1888.

Lixo Remoção / Incineração / Depósito / etc.
10 jul., 09, 20 e 27 nov., 24 dez. 1886 -  12 e 13 jan., 24 maio, 06 e 25 jun., 11 e 12 jul.,
13 nov. 1887 — 31 jan., 15 fev., 01 jun., 07 ago., 06 set., 22 e 23 out., 27 nov. 1888 -  28 
jan., 04, 18 e 23 mar., 02 set., 24 dez. 1889 — 31 jan., 06 e 15 fev., 24 dez. 1890 -  17 fev.,
25 mar. 1891.
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Locação de Serviços
10 e 17 ago., 09 set., 02 out. 1886.

Logradouro Público
01 fev., 04 e 14 abr., 15 jul., 12 e 15 out., 15 dez. 1887- 10 jan., 08 maio, 25 out. 1888- 
11, 12 e 24 dez. 1 8 8 9 -2 4  jan., 17 e 28 fev. 1891-19  mar. 1892.

Lojas
13 e 18 abr. 1887.
London And Brasilian Bank Limited
14 e 21 dez. 1896 -  25 fev. 1897.

Loteria (Agência / Impostos, etc.)
30 mar., 18 maio 1886 -  28 fev. 1891 -  19 mar. 1892 — 31 jan. 1893 -  16 out. 1896 —
18 out. 1897 — 25 ago. 1898 — 18 out., 22 nov. 1899 -  05 e 12 nov. 1900.

Luto
09 nov. 1888 — 22 out. 1896.

Luz Elétrica
12 jul., 07 e 15 out. 1887.

Madeira
11 ago. 1887 -  25 fev. 1 8 9 0 -  17 fev., 11 dez. 1891 - 2 4  nov. 1893.

Máquinas (importação de)
11 out. 1887.

Máquina à Vapor
30 mar. 1886.

Marca Comercial
Marinhas
18 maio, 09 jun. 1886 -  26 maio 15 e 22 dez. 1887 — 10 e 31 jan., 20 fev., 01 jun., 07,
08 e 24 ago., 12 set., 23 e 25 out. 1888.
11 abr. 1887.
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Matadouro
13 jan., 11 e 13 jul. 1887 -  07 fev., 18 mar., 09 abr., 03 e 08 maio, 27 nov. 1888 -  11 dez. 
1889 -  05 jul. 1890 -  07 e 20 nov. 1895 -  28 jun. 1899 -  05 e 11 nov. 1900.

Matadouro das Pedras Brancas
28 jan., 02 out. 1886— 15 e 25 jan., 01 e 03 fev., 04 jun., 12 out. 1887 — 10 e 11 jan., 03 
maio, 27 nov. 1888 -  07 fev., 11 jun. 1889 -  15 fev., 10 mar. 1890 -  24 jan., 17 fev., 25 
mar. 1891 -  12 nov. 1900.
Matadouro do Passo da Areia
11, 24 e 31 dez. 1889.

Matadouro Santa Tereza
28 jan., 09 set. 1886 -  25 jan. 1887 -  30 jan., 18 fev., 23 mar. 1889 -  29 dez. 1890.

Material Explosivo
23 mar., 11 jun., 02 set. 1889 — 18 dez. 1896.

Materiais Fecais
09 e 27 nov. 1886 -  15 jan., 18 out., 13 nov. 1887 — 09 jan. 1888 — 18 mar. 1889 -  24 
e 27 nov. 1893 -  06 dez. 1895.

Material Topográfico
15 out. 1894.

Matrícula (cobrança de)____________________ _______
06 jun., 15 out. 1887.

Medalha__________________________________ _
02 set. 1889.

Medicina _________________________ __________
15 jan. 1887.

Melancia________________________
04 Mar. 1889.
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Melhoramentos Praças / Ruas / etc.
19 e 31 maio, 09 jun., 17 ago., 09 set., 02 out. 1886- 18 fev., 18 abr., 24 maio, 18 out. 
1887 -  15 fev., 03 maio, 23 out., 28 nov. 1888 — 02 set. 1889 -  26 nov. 1890 -  29 mar. 
1892 -  03 e 10 fev. 1 8 9 3 -2 0  nov. 1895 - 0 9  maio 1898 -  18 mar. 1899.

Mercado
28 jan., 19 e 31 maio, 09 jun., 17 ago., 09 set. 1886-08 ,12 ,14 ,15  e25 jan., 11 e 13 abr.,
12 e 24 maio, 04 e 25 jun., 11 ago., 18 e 19 out., 15 e22 dez. 1887 —11, 12 e 14 jan., 20 
mar., 19 abr., 02 maio, 23 jun., 24 ago., 06 e 12 set., 27 out. 1888 -  04 man, 11 e 24 dez.
1889 -  29 jan., 29 mar. 1890 -  27 jan., 30 abr. 1892 -  31 jan., 01 set. 1893 -  28 jun. 
1 8 9 9 -3 0  jun., 09 jul. 1900.

Mercadoria
4 jun. 1895.

Mesa Administrativa (Santa Casa)
31 jan. 1893.

Mesa Eleitoral
19 mar. 1886 — 15 out. 1892 — 19 fev. 1894 — 18 fev., 18 set., 10 dez. 1896 -  17 fev., 10 
nov. 1897 -  21 dez. 1899 -  18 set. 1900.

Mictório
15 jan. 1 8 8 7 -  11 dez. 1889. ”

Minas
15 dez. 1887.

Ministério da Agricultura
18 fev. 1887 -  07 ago., 27 nov. 1888 -  23 abr. 1889 -  06 out. 1890.

Ministério da Fazenda
26 set. 1 8 8 7 -0 7  ago. 1888 -  10 mar., 05 jul. 1890.

Ministério da Marinha
11 dez. 1889.
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Ministério do Império
09 nov. 1886 — 15 jan. 1887 -  09 e 27 jan., 07 ago. 1888 -  20 jul. 1889. 

Missal
15 e 30 out. 1894.

Moção de Apoio
18 out. 1893.

Moinhos
25 jan. 1890.

Monarquia
11 dez. 1889.

Moradia
21 out. 1895 — 12 nov. 1900. .

Multa
14 mar., 04 abr., 26 maio, 11, 12 e 18 jul., 11 ago. 1887 -  11 jan., 12 set., 22 out., 30 nov. 
1888—25 fev., 10 e29 mar. 1890— 10 fev., 20 out. 1893 — 07 nov. 1895-05  nov. 1896- 25 
ago. 1898.

Municipalidade
04 e 14 abr., 15 jul., 12 out. 1887 -  10 jan., 17 e 23 mar., 02 maio, 23 jun., 27 nov. 1888 —
07 out. 1889 — 07 jan., 09 ago., 06 out. 1890-25 mar. 1891—21 maio, 30 dez. 1892-31 
jan., 10 fev., 24 e 29 nov. 1893 — 15 e 26 out., 07 nov. 1894 — 30 jun. 1900.

Município
30 mar., 10 jul., 31 dez. 1886— 15 e 25 jan., 14 mar., 04 abr., 11 jul., 26 set., 15 dez. 1887 -
08 maio, 07 ago., 06 e 12 set., 22 e 27 out., 27 nov. 1888 —20 e 23 mar. 1889 — 07 jan., 10 e 
29 mar., 05 jul., 02 e 15 dez. 1890- 14 maio, 13 jun. 1891-21  e 30 maio, 14 e 29 jun., 
24, 29 e 30 set., 01 e 14 out., 30 nov., 02, 28, 29, 30 e 31 dez. 1892 — 20 out., 21 e 27 
nov. 1893 -  19 fev., 10 abr. 1894 — 05 abr., 04 jun., 05 ago., 21 out., 03 dez. 1895 — 18 
fev., 17 mar., 02 e 05 abr., 2 jul., 15, 16 e 29 out., 03 e23 dez. 1896 -  17 e 25 fev., 21 jun.,
22 set., 03 e 22 nov. 1897 — 10 jan., 25 ago., 30 nov. 1898 — 05 abr., 28 jun. 24 out., 22 
nov. 1899 -  05 abr., 09 jul., 29 out. 1900.
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Muro
09 abr. 1888 -  03 set., 12 dez. 1889 -  27 fev. 1892 -  21 out. 1895 -  25 ago. 1898. 

Museu de Agronomia e Veterinária
02 dez.. 890.

Museu Nacional______________________________ _
24 dez. 1886.

Museu Zoológico (Corte)
10 jan. 1888.

Músico Ambulante
09 maio 1898.

Naçâo_____________________ _________________
17 fev. 1888.

Nacionalidade________________________________
09 ago. 1890.

Naturalizado_________________________________
09 set. 1890.

Naufrágio____________________________________
11 ago. 1887.

Navegação___________________________________
01 fev. 1887 -  02 e 18 dez. 1890 -  21 out. 1898.

Navio______________________________  •
07 out. 1889.

Negócio (Casa de)_________________________ '
29 nov. 1898 -  23 nov. 1899 -  05 e 26 nov. 1900.
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Negócios Municipais
20 jun. 1892.

Nivelamento
03 fev., 12 jul. 1887 -  27 jan., 21 maio 1892 -  22 set. 1897.

Óbito
15 dez. 1887.

Objetos Arqueológicos e etnográficos
24 dez. 1886.

Obra Municipal
28 fev. 1887.

Oficina
01 fev., 14 abr. 1887 -  11 jan., 12 set., 23 out. 1888 -  20 nov. 1895 -  25 ago. 1898 -  05 
nov. 1900.

Olaria
03 maio 1888.

Oposicionista
04 nov. 1898.

Orçamento Municipal
16 jul., 26 set 1887 -  25 jan., 29 dez. 1890 -  17 fev., 11 dez. 1891-04 jan., 30 dez. 1892 -  
21 ,24e 2 7 nov. 1893-15 e 30 out. 1 8 9 4 -0 7 e 20 nov. 1895-29 out., 2 2 e 29 dez. 1896-
03 dez. 1897 -  23, 25 e 27 abr. 1898 -  28 jun. 1899 -  20 out. 1900.

Orfanato Nossa Senhora da Piedade
21 nov. 1893 -  29 nov. 1898 -  18 out. 1899.

Pão dos Pobres
25 ago. 1898.
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Paço Municipal
19 maio, 02 out. 1886 -  14 maio 1888 -  02 set. 1889.

Padroeira
06 dez. 1899.

Palácio do Governo
05 jul. 1890.

Paredão
01 fev., 24 maio, 18 out., 10 nov. 1887 -  30 nov. 1888.

Paquete “Rio Apa”
11 ago. 1887.

Pastoreio
13jan., 01 fev., 11 out. 1887 —24jan., 17 fev. 1891.

Pátio (Do mercado)
09 jun., 09 set. 1886 -  11 jan. 1888.

Patrimonio
22 out. 1 8 8 8 -3 1  jan. 1893 -  18 mar. 1899.

Pavilhão
06 dez. 1899 -  30 jun., 09 jul. 1900.

Pedágio
28 jun. 1899.

Peixe
10 jan., 24 e 26 maio, 04 jun. 26 set. 1887 -  12 jan. 1888 -  11 dez. 1889.

Peste Bubônica
24 out., 07 nov. 1899.
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Pintor Brasileiro
23 out. 1888.

Planta Municipais / Chales / Engenharia / etc.
31 maio, 09 jun. 1 8 8 6 -0 4 ju n . 1 8 8 7 -2 5  out. 1 8 88-23abr. 1 8 8 9 -2 5  mar. 1891 —
19 mar. 1892 — 31 jan. 1893 -  07 nov. 1899-

Pobreza (Estado de)
29 mar. 1890 — 21 out. 1898 -  18 mar., 07 nov. 1899 -  09 jul., 05 nov. 1900. 

Policiamento
27 out. 1 8 8 8 -  12 nov. 1900.

Pontes:
Azenha
02 set., 07 out. 1889 -  10 mar. 1890 -  09 maio 1898.
Cachoeira
02 set. 1889 - 0 5  jul. 1890.
Cadetes
12 jan., 18 fev. 1887.
Guariroba
28 dez. 1886 -  03 fev. 1887 -  09 abr. 1 8 8 8 - 12 abr. 1890.
Menino Deus
0 7 jun. 1886—10jan., 28 fev., 11 e 12abr., 12maio,25 jun., 2 6 set. 1887-25  fev. 1890-
19 mar. 1892.

Passo Fundo_________________________________■
28 fev. 1887.

Pedra_____ _________________ __________________
29 abr. 1 8 8 7 -  15 fev. 1888.

Petim_____________________________________ ___
08 jan. 1887.

Riachinho___________________________ __________
15 jan., 03 e 18 fev., 12 jul. 1 8 8 7 -2 7  nov. 1 8 8 8 - 11 e 24 dez. 1 8 8 9 -0 8  dez. 1890.
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Porteira
18 fev., 11 abr., 24 maio, 04 jun., 11 jul., 11 out. 1887 -  28 nov. 1888 -  22 fev. 1889 -
17 fev. 1891.

Porto
01 fev. 1887 -  01 jun. 1888 -  09 ago., 18 dez. 1890 -  29 nov. 1898.

Postes (luz)
12 jul., 15 e 19 out. 1887 -  29 nov. 1893.

Posturas
02,03 e30 mar., 31 maio, 19 jul., 09 set., 04 dez. 1886-08 ,10 ,12  e 14 jan., 18 e28 fev.,
14 nar., 11, 13 e 18 abr., 12 maio, 11, 12,13, 15e 18 jul., 15,18 e 19 out. 1887 -  13 jan.,
03 maio 1888 -  20 e 23 mar., 11 jun., 02 set. 1889 -  07 e 22 jan., 17 fev., 10 mar., 10 
maio, 09 ago., 29 dez. 1890 — 05 jan. 1 8 9 1 -1 9  mar., 06 abr. 1892.

Povoação
06 out. 1890.

Praças
10 e 14 jan., 26 maio 1 8 8 7 -0 5  fev. 1889 -  20 jan., 09 set. 1 8 90-25  mar. 1891. 

Prado de Corrida
31 dez. 1889 -  21 maio 1892 - 28 out., 17 e 29 nov. 1898 -  18 mar. 1899.

Prados Rio-grandense / Boa vista / Navegantes
30 out. 1898.

Praia
02 fev., 13 nov. 1 8 8 7 -  15 dez. 1890.

Prédio (Construção de)
23 mar. 1889 -  17 fev. 1890 — 10 fev., 20 out. 1893 -  25 ago. 1898.

Projeto de Lei (Eleições)
16 mar., 10 abr. 1894 —09 jul. 1896.
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Projeto de Lei (Regimento / Contas / etc.)
20 jun., 29 set., 02, 03 e 17 dez. 1 8 92-31  jan., 01, 10 e 11 fev., 24, 27 e 28 nov. 1893
-  03 e 06 dez. 1 8 9 5 -1 7 , 19 e 20 mar., 28 juh, 19e23  nov. 1896 -  03, 22 e 23 nov. 897
-  27 abr., 09 maio, 12, 13 e 14 dez. 1898 -  25 nov., 06 dez. 1899 -  07 jul. 1900.

Projeto de Orçamento
28 jan., 09 out., 24 dez. 1886-08  jan., 14 e 18 abr. 1887-20  fev. 1888-30  jan., 05 fev.
1889 — 25 jan., 25 fev., 26 nov., 02 dez. 1890 — 13 e 14 out., 28, 29, 30 e 31 dez. 1892
-  31 jan., 18 out., 24 nov. 1893 -  15 e 30 out., 07 e 09 nov. 1894 -  06 e 13 dez. 1895
-  12, 17 e 19 mar., 19 nov., 14, 21 e 23 dez. 1896 -  22, 23 e 26 nov., 09, 13 e 14 dez. 
1 8 97-23  e 26 abr., 21 out., 30 nov. 02, 07, 12 e 13 dez. 1898 23 e 24 out., 22, 23 e 25 
nov., 06 dez. 1899 -  29 out., 05, 12, 19 e 26 nov. 1900.

Próprios Municipais
31 nov. 1897.

Propriedade Municipal
02 dez. 1 8 9 0 - 0 5  jan. 1891.

Pus Vacínico
13 fev. 1886.

Quartéis
15 jan., 13 jul. 1887 -  24 dez. 1889 -  29 nov. 1895 -  09 e 28 jul. 1896 -  22 set. 1897
— 20 out. 1900.

Querosene
09 jul. 1900.

Questão da várzea
09 set. 1886 — 12 maio, 04 jun., 12 jul. 1887 -  08 maio 1888 -  13 jun. 1889. 

Quiosque
28 jan., 02 mar., 10 ago., 20 nov. 1886 — 08, 12, 13 e 14 jan., 11 abr., 24 maio, 11 out. 
1887 — 12 jan., 20 mar., 25 out. 1888 — 18 fev., 23 mar., 11 dez. 1889 — 29 jan., 12 abr. 
1 8 9 0 -2 7  jan. 1 8 9 2 -0 2  abr. 1 8 9 6 -2 5  ago. 1898.
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Quitanda
18 mar., 18 out., 07 nov. 1899.

Rancho (Habitação)______________________________
14 jan., 01 fev., 04 abr. 1887.

Recenseamento
06 set., 22 out. 1888 -  02 dez. 1890.

Reforma Municipal
25 jun. 1887.

Regimento Interno Câmara / Mercado / etc..
09 set. 1886 -  14 jan. 1888 -  20 jun. 29 set. 1892 -  29 out. 1900.

Regulamento Eleitoral / Trapiche / etc.
18 maio, 02 e 18 out., 03 e 20 nov., 15 dez. 1886 — 13 nov. 1887 — 24 ago. 1888 — 29 
mar., 09 ago. 1890.

Relação de São Paulo_____________________________
11 abr., 07 maio, 04 jun. 1887 -  20 mar. 1888.

Relatório Câmara / Intendente / etc._________________
07 e 12 jan., 18 jul., 12, 15, 17 e 18 out., 13 nov. 1887 -  28 e 30 nov. 1 8 8 8 - 18 e 20 
mar. 1889 -  14 jun. 1892- 18 out. 1893 -  10 abr., 15 out. 1894 -  07 nov. 1895 -  29 
out., 05 e 19 nov. 1896-25  fev., 22 nov. 1897 -  21 out. 1898 -  23 e 24 out. 1899 -  20 
out. 1900.

Relógio Público___________________________ _____
02 out. 1886 -  04 jun., 15 jul. 1887.

Renúncia (Mandato )______ ________ _____________
20 mar., 09 abr. 1888 -  24 nov. 1893.

Repartição de Obras Públicas
28 jan., 18 maio, 09 set. 1886 — 15 jan., 24 maio 1887-27  nov. 1888- 19 mar., 14 jun. 
1892.
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República Instalação / Proclamação
11 dez. 1889 — 25 jan., 29 mar., 03 jul., 02 dez. 1890 -  14 nov. 1892 -  18 out. 1893 -  
19 fev., 31 out. 1894 -  07 nov. 1895 -  09 jul., 09 nov. 1896 -  03 nov. 1897 — 31 jan., 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 e 19 abr., 18 e 21 
out. 1898 -  07 e 15 nov. 1899 -  29 out. 1900.

Restaurante
26 maio 1887 — 22 nov., 06 dez. 1899.

Retrato
19 mar., 02 e 09 out. 1886-05  maio 1 888-25  jan. 1890- 11 dez. 1891 -  15 nov. 1899.

Revolta Armada
16 mar. 1894.

Rio (Margem do)
12 jul., 26 set. 1887 -  28 jan., 02 set. 1889.

Ruas (Abertura / Demarcação)
28 jan., 30 mar., 19 e 31 maio, 02 e 09 out. 1886-01 e03 fev., 18 abr., 26 maio, 06 jun., 
18 out. 1887 — 31 jan., 09 abr., 03 maio, 09 jun., 24 ago. 1888 — 11 dez. 1889 — 06 abr., 
30 dez. 1 8 9 2 -3 1  jan. 1893.

Sabão - Ver Fábrica de
14 jan., 01 fev. 1887.

Salário Mensal (ver gratificação)

Saneamento
27 nov., 24 dez. 1886 — 15 fev., 08 e 15 dez. 1890. '

Sanitárias (Condições )
25 abr. 1887 -  08 dez. 1 8 9 0 - 15 out. 1892.

Santa Casa de Misericórdia
02 out., 09 nov., 04 dez. 1886 — 12 jul. 11 ago. 187 -  08 e 24 ago. 1888 — 31 jan. 1893
-  15 e 30 out. 1894 -  28 jun. 1899.
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Saúde
06 set. 1 8 8 8 -0 2  dez. 1890.

Saúde Pública__________________________________
04 dez. 1886 -  12 e 24 maio 1887 -  07 ago. 1888 -  02 dez. 1890 -  24 e 27 nov. 1893. 

Seçao da Câmara / Eleitoral____________________ —
18 fev., 11 abr., 18 oút. 1887 — 10 jan. 1888 -  02 set., 31 dez. 1889 -  30 maio, 24 set.
1892 -  30 out. 1894 -  05 abr., 06 ago. 1895 -  21 jun. 1897 — 10 jan., 05 abr. 1898 -
10 jan. e 05 abr. 1899 -  05 abr., 10 nov. 1900.

Seção de Engenharia
01 set. 1893.

Secretaria de Estado do Interior (Exterior)
04 jan. 1 8 9 2 -0 2  abr. 1896.

Secretaria do Conselho
17 mar. 1896.

Secretaria do Governo
l&.maio, 07 jun., 20 nov. 1886 — 14 mar., 11 jul., 15 e 22 dez. 1887 -  15 jan., 22 out. 
.1888.

Secretaria “Privativa”____________________________
32 e 26 abr. 1898.

Seguro Marítimo___________________________ ____
06 abr. 1892.

Sementes (Trigo / Fumo / etc.)
04 abr., 12 maio, 25 jun. 1887 — 27 nov. 1888 -  23 abr. 1889.

Sepultura / Sepultamento_________________________
04 dez. 1 8 8 6 -2 6  set. 1887.
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Serrarias
19 dez. 1891.

Serviço de Carga
20 nov. 1886.

Serviço de Criado
01 e 09 jun. 1888 -  10 jul., 09 ago. 1890.

Serviço de Extinção de Incêndios
21 nov. 1893.

Serviço de Higiene
04 dez.. 1886.

Serviço de Limpeza Pública / Condução do Lixo
12 abr., 24 maio, 22 dez. 1887 -  31 jan. 1888 -  05 fev., 18 mar., 11 jun. 1889 -22  jan., 
06 e 17 fev., 05 e 10 jul., 15 dez. 1890 -  05 jan., 01 dez. 1891 — 21 maio 1892- 14 dez. 

1 8 9 6 -2 8  jun. 1899.

Serviço de Veículos
05 jan. 1890.

Serviço Eleitoral Federal_______________ ___________
09 jul. 1900.

Serviço Funerário________________________________
29 dez. 1890.

Serviços Municipais_______ ________________ ______
09 nov. 1886 -  03 fev. 1887 -  09 jan. 1 8 8 8 -  12 dez. 1889.

Serviços Públicos __________________________ _
12 nov. 1900.
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Serviço Transporte de Passageiros e Carga____ -  —
02 dez. 1890.

SessÓes Ordinárias______________________________
17 dez. 1892 -  24 nov. 1 8 9 3 -1 9  out. 1996 -  29 out. 1900.

“Sinopse Geográfico, Histórico e Estatístico do Município 
de Porto Alegre”
15 dez. 1890.

Sino__________________________________________
18 maio, lO jul. 1886.

Sistema de Classificação
24 ago. 1888.

Sobrado
18 abr., 18 jul. 1887.

Sociedade Agrícola________________ ______________
08 jan. 1887.

Sociedade Beneficência Alemã
24 abr. 1889.

Sociedade Beneficência Brasileira União
21 nov. 1893.

Sociedade Beneficência Emmanuel II
06 dez. 1899.

Sociedade Beneficência Portoalegrense _______• •
06 e 14 dez. 1899.

Sociedade Beneficência Portuguesa__________
19 mar. 1886.
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Sociedade Central de Geografia (Berlim)
30 mar. 1886.

Sociedade Comandatária de Navegação de Carvalho Fett &  cia.
02 dez. 1890.

Sociedade “Deutscher Hilfsverein”
05 e 26 noy. 1900.

Sociedade Dramática
06 jun. 1887.

Sociedade Esportiva Derby Clube
22 nov. 1899.

Sociedade Fiat Lux - ver cia. fiat lux
15 e 19 out. 1887.

Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro
20 mar., 22  out. 1888.

Sociedade Recreio Portoalegrensè
12 abr. 1887.

Sociedade de Seguros Marítimos e Terrestres (ver cia. de seguros)
21 e 29 nov. 1893.

Sociedade Seguros de Vida “a Eqüitativa”
17 e 29 nov. 1898.

Sociedade União Farmacêutica
21 out. 1895-

Sociedade União Velocipédica
33 out., 17 nov. 1898 -  22 nov., 06 dez. 1899.
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“Socorros Públicos” (Rubrica)
22 out. 1888.

Soirée Porto-alegrense______________________
28 ago., 01 set. 1893.

Sotea _______________ - __________ ■■■
15 jul. 1887.

Subscrição Popular
07 ago. 1888.

Subúrbio
17fev. 1891.

Sucessão (Trono)____  . . __________ ______ .
17 mar. 1888.

Supremo Tribunal de Justiça
09 set. 1886 -  11 abr., 12 jul. 1887.

Tabela Locativa________________ ________________
12 E 24 maio 1887.

Tabuleiro de Doces___________________________'
14 jan., 18 out. 1887 -  12 set. 1888 -  31 jan. 1893.

Tapume
27 nov. 1888 -  07 nov. 1895.

Taxas Isenção / Juros / Matadouro / etc.
20 fev., 09 e 23 jun., 06 set., 27 nov. 1888 -  24 abr. 1889 -  31 jan. 1893 -  15 out. 1894 -
06 dez. 1895 — 17 mar., 09 jul. 1896.

Teatro____________________________ ___________
21 out., 20 nov. 1895 -  13 jun. 1889.
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Teatro São Pedro
21 out. 1895.

Te Deum
14 maio 1888.

Terras
04 jan. 1892.

Terreno (Abertura de Ruas)___________________
10 jan., 20 fev., 09 abr. 1888 -  31 jan. 1893 -  26 nov. 1900.

Terreno (Aforamento)__________________________ _
10 e31 jan., 20 fev., 20 mar., 20 abr., 03 maio, 12 set. 1888- 18 mar., 20 jul. 1889-31 jan.,
06 out. 1890 -  10 fev., 20 out., 21 nov. 1893 -  30 e 31 out. 1894 -  07 e 20 nov. 1895.

Terreno (Alinhar / Cercar / Demarcar / Murar / Nivelar)
04 dez. 1 8 8 6 -1 5  jan., 04 jun., 12 e 15 jul., 11 out., 22 dez. 1887 -  22 out. 1888 -  23 
mar., 11 e 13 jun. 1889 — 25 e 31 jan., 06, 15 e 25 fev., 10 mar., 05 jul.. 1890 -  27 jan.
1892 -  29 nov. 1893 -  21 out. 1895 -  18 out. 1897.

Terreno (Avaliação / Cessão / Doação)
20 nov. 1886 — 14 jan., 03 fev., 18 abr., 26 maio, 15 e 22 dez. 1887 -  06 abr. 1892 -  31 
jan. 1893 — 23 abr. 1898 -  30 jun., 09 jul., 20 out., 26 nov. 1900.

Terreno (Compra / Venda / Locação / Permuta)
20 nov. 1886 — 10 e 14 jan., 18 fev., 14 mar. 1887 -  24 ago., 23 e 27 out. 1888 -  25 fev. 1890 —
25 mar. 1891 — 31 out. 1894 — 26 abr., 25 ago. 1898 — 18 mar., 31 dez. 1899 — 29 out. 1900.

Terreno (Desapropriação / Indenização)
20 nov. 1886 — 12 dez. 1889 — 20 nov. 1895.

Terreno (Impostos) 

Terreno (Praças / Ruas)
09 set., 09 out. 1886 — 08 ago. 1888- 23 e24 abr., 03 set., 11 dez. 1889 — 25 fev., 02 dez.
1890 -
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19 mar., 21 maio, 08 nov., 02,17 e 30 dez. 1 8 9 2 -2 0  out., 24 nov. 1893 04 jun. 1895
-  18 dez. 1896 -  25 ago. 1898 — 18 mar., 18 out. 1899 -  30 jun., 05 e 12 nov. 1900.

Terreno (Proprietário)
19jul. 1886- 14mar. 1887-31 jan., 24 mar., 03 set., 12dez. 1889-21 nov. 1893 — 20 
e 29 out. 1900.

Terreno (Saneamento)
24 dez. 1886.

Terreno Devoluto
09 nov. 1886.

Terreno Público (Municipal / Provincial)
15 jan., 01 e 03 fev., 11 abr., 25 jun. 1887-24  ago., 23 out., 27 nov. 1888-04 jan. 1892 —
04 jun. 1 8 9 5 -1 7  mar. 1896.

Tesouraria
18 fev. 1 8 8 7 -  18 fev. 1889.

“The d. Pedro i Railway Company Limites”
34 maio 1887.

Titulo Aforamento
31 jan., 12 set. 1888 — 18 mar., 20  jul. 1889 -  06 fev. 1890.

Trabalho Agrícola
09 out. 1886.

Trapiche
02 mar., 18 maio, 10 jul. 1886 — 10 e 12 jan., 18 e 28 fev., 14 mar., 04 abr. 1 8 8 7 -0 9  e
31 jan., 20 fev. 1888 -  07 e 18 fev., 13 jun. 1889 -  27 jan. 1892 -  31 jan. 1893.

Trapiche Municipal
19 maio, 10 jul., 10 e 17 ago., 09 set., 02 out., 27 nov., 24 dez. 1886-10 e 15 jan., 01 e 28 fev.,
12 maio, 25 jun., 26 set., 11,17,18 e 19 out., 13 nov., 15 e22 dez. 1887 - 1 1 ,12e31 jan.,
15 e 20 fev., 20 mar., 02 e 03 maio, 23 jun., 07 e 24 ago., 12 set., 22 e 23 out., 30 nov. 1888
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— 31 jan., 15 e 18 fev., 23 abr., 13 jun., 07 our., 24 dez. 1889 -  07 jan., 09 ago. 1890 — 17 e
28 fev. 1 8 9 1 -0 8  nov., 02 dez. 1892 — 31 jan. 1893 -  03 e 23 nov., 03 e 09 dez. 1897.

Trânsito Público
14 jan., 18 fev., 26 maio, 04 e 25 jun., 11 e 15 jul., 11 out. 1887 -  20 fev., 03 maio, 23 
jun., 12 set. 1888.

Transferência (Propriedade)
02 mar. 1886 -  23 abr., 07 out. 1889 -  18 e 21 out. 1898.

Transporte Taxa / Fluvial / Móveis
18 fev. 1889 -  27 nov. 1893 -  20 nov., 6 dez. 1895.

Trapiche (da Alfândega)
18 e 20 fev. 1889.

Travessa
31 jan., 03 fev. 1893.

Trilhos de Ferro
13 jul., 11 out., 22 dez. 1887 -  03 maio 1888 -  03 set. 1889 -  03 dez. 1897.

Troles
11 jan. 1888.

Tribunal da Relação
10 jan. 1 8 8 7 -1 9  mar. 1892.

Tribunal do Júri________________________________
35 jan. 1892.

Tribunal Superior _______________ __________
31 jan. 1893.

Vacas______ _________ __________________ ______
11 jul., 26  set. 1887
29 mar. 1890.
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Vacinação
12 jan., 12 e 16 jul., 26 set. 22 dez. 1887 -  05 e 15 jul. 1890 -  30 abr. 1892.

Valas
25 jun., 12 jul. 1 8 8 7 -  15 fev. 1890.

Valo__________ _________________________ ___
18 maio, 07 jun. 1886 14 abr., 06 jun. 1887 -  03 maio, 27 nov. 1888 -  02 dez. 1890. 

Valor Locativo
28 jan. 1889 -  30 dez. 1 8 9 2 - 17 mar. 1896 -  18 mar., 07 nov. 1899.

Vapor “Aviso”/ “Prensa”/ etc.
22 dez. 1 8 8 7 -2 7  dez. 1888 -  06 out., 02 dez. 1890-05  e 24 jan. 1891 -  07 e 20 nov.
1895 -  03 e 22 nov. 1 8 9 7 -2 1  out. 1898.

Vara Cível
10 jan., 14 abr. 1887 — 20 fev., 09 abr. 1888 -  07 out. 1889 -  25 jan., 10 mar., 05 jul.
1890 -  31 jan. 1893 -  14 fev. 1895.

Veículos (Aluguel / Locomoção)
28 fev., 12 maio, 11 jul. 1887 -  20 out. 1893 -  30 out. 1894.

Velodromo
25 ago., 17 nov. 1898.

Via Férrea
01 jun. 1888.

Viela ________ ______
01 dez. 1891.

Vigilância Sanitária
24 dez. 1886.
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Vinho (ver Fábrica).

Votos (Louvor / Pesar)
14 mar., 11 ago. 1887 — 29 nov. 1893 — 15 jan., 15 out. 1895 -  15 out. 1896 -  25 fev.
1897.
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