
Catálogo das Atas da 
Câmara de Vereadores de 

Porto Alegre

1901-1920

VOLUME XIV 
2005

UNIDADE
EDITORIAL
CM SfCRFWM JULAKnv 04  CUIHJJM



Direitos desta edição: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Cultura

Prefeito
José Fogaça

Vice-Prefeito
Eliseu Santos

Secretário Municipal da Cultura:
Sergius Gonzaga

Pesquisa Arquivo Histórico de 
Porto Alegre Moysés Vellinho 
equipe
Silvia Matilde Pozza
Mara Regina Gandolfi Castanho
Sônia Nectoux Machado

Editor
Fernando Rozano

Técnica em C ultura: Mana Tereza Zatti

Revisão Equipe da AHMV 
e Unidade Editorial

Câmara Municipal 
A dcPorto 

Alegre

M E M O R I A L

Presidente da Câm ara 
Municipal de Porto Alegre 
Ver. Elói Guimarães

Mesa D iretora (XIV LEGISLATURA - 
2005/2008 - I a Sessão Legislativa 
O rd in ária  - 2005)

Presidente Ver. Elói Guimarães (PTB)

Io Vice-Presidente Ver João Carlos Nedel (PP) 
2o Vice-Presidente Ver AldacirOliboni (PT)
Io Secretário Ver Nereu D'Avila (PDT)
2o Secretário Ver Luiz Braz (PSDB)
3o Secretário Ver Valdir Caetano (PL)

SEÇÃO DE MEMORIAL

Coordenador
Jorge Barcellos

P853c Porto Alegre Prefeitura Municipal Secretaria Municipal da Cultura 
Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho 
Catálogo das Atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre 

1901 - 1920 - - Porto Alegre Unidade Editorial da SMC, 2005 
14 v , 23 cm

1 Porto Alegre - História 2 Câmara de Vereadores - Porto Alegre - Catálogo I 
Arquivo Histórico de Porto Alegre M oysés Vellinho II Pozza, Silvia M atilde III 

Castanho, Mara Regina Gandolfi IV Titulo

CDD 981 651

Catalogação na publicação. Carmem Lucia Menezes Thober - CRB 10/630 
Biblioteca Pública M unicipal Josué Guim arães



SUMÁRIO

Apresentação......................................................................................... 9

Introdução........................................................................................... 13

Apresentação Técnica........................................................................ 17

1 9 0  1  19

1902    25

1903   31

190 4   37

1905   43

190  6   49

190  7   55

1908   61

1909   69

191  0  77

1 9 1  1  83

191  2  91

191 3  99

191 4   109

191  5   117

191  6   127

19 1  7   141

19 1  8   159

191  9   167

1920   179

índice por Assunto........................................................................... 195

índice Toponímico............................................................................247

Nominata dos Vereadores .............................................................267



APRESENTAÇÃO



As publicações dos Catálogos das Atas da Câmara Municipal de Porto Alegre com 
provam a im portância da parceria instituída entre o Legislativo e a Secretaria Municipal 
da Cultura, através do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho Divulgando as 
discussões e decisões tom adas pelos vereadores na ordenação do cotidiano da Cidade, 
colocam à disposição dos cidadãos fatos históricos, pilares naquele m om ento da constru
ção da história da Cidade

Este volume de n° XIV, informa sobre o período inicial do século XX - 1900/1915, no 
qual a cidade muda sua configuração e passa de capital de um Estado de economia agrá
ria para a fase inicial de um a economia industrial Estes novos tem pos são impulsionados 
pelo crescim ento de um mercado consumidor que se desenvolve nas cidades maiores do 
País Porto Alegre que, em 1900, registra 73.647 habitantes, em 1920, salta, através do 
censo, para 179 262 habitantes. Conforme os historiadores locais, as oportunidades de
correntes de novas atividades econômicas fazem da Cidade um  pólo de atração para a 
m igração, oriundas das áreas coloniais do Estado

Um im portante evento se realiza na cidade em 1901 * a Grande Exposição Estadual 
no Cam po da Várzea -  atual Parque Farroupilha - ,  que, sem  dúv ida , sim boliza a 
paradigm ática m udança produzida em Porto Alegre Em torno da Escola de Engenharia, 
inaugurada em 1900, foram montados pavilhões da Exposição, representativos das m aio
res cidades do interior, bem como espaços de dem onstração das atividades industriais, 
agrícolas, pecuárias, culturais e de lazer

Nesse início de século, outros im portantes acontecimentos deflagram -se por aqui: 
no aspecto cultural jnaugura-se o Museu Júho de Castilhos (1903) e o Arquivo Público do 
Estado (1906), no setor de políticas públicas se conclui as obras do Paço Municipal (1901), 
o Município encam pa o serviço da Hidráulica Guaibense e os reservatórios dos Moinhos 
de Vento, começa a circular efetivamente o sistema de bondes elétricos na Cidade (1909), 
ocorre a expansão imobiliária nos bairros Azenha, Bonfim, Cidade Baixa, Floresta, Inde
pendência, Moinhos de Vento, Auxiliadora e M ontserrat, inaugura-se a Ia etapa dos servi
ços de esgoto, atendendo a 600 domicílios (1911/1912), é apresentado na Câmara M unici
pal o Plano Maciel de Melhoramentos para a Cidade.

Nesse período, Porto Alegre tem como Intendente José M ontaury de Aguiar Leitão, 
que perm anece no cargo 27 longos anos (1897 a 1924)

Também nessa época passa a circular o primeiro automóvel pelas ruas da Cidade, da 
marca francesa De Deon Bouton, com dois cilindros, im portado pelo Sr Januário Grecco, 
proprietário do inesquecível "Cinema Apollo"

Também é marcante, neste início de século, a fundação do "Grêmio Foot-ball Porto 
Alegrense" (1903) e do "Sport Club Internacional" (1909), que se constituiriam  nas duas 
principais forças esportivas do Estado. Com a dupla Gre-Nal, a Cidade nunca mais seria a 
m esm a o coração dos porto-alegrenses sem distinção, credo, ideologia ou cor passaram  
a nascer fervorosamente azuis ou vermelhos. Podemos dizer com toda a certeza que esta 
grande paixão perdurará para sempre em nossa "Leal e Valorosa Porto Alegre."

Miriam Aloisio Avruch
Coordenadora da Memória Cultural
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INTRODUÇÃO



A aventura do novo século

A transform ação da história de Porto Alegre dá-se a partir dos anos 1900 O início 
do novo século coincide com uma série de aspirações sociais, transform ações da m enta
lidade, processos urbanos que estão longe de terem seu estudo com pletam ente exaurido 
pelos cientistas sociais. No centro destas transformações, a gênese da sociedade dem o
crática, com suas possibilidades e limites, vivida plenamente pela Capital A forte econo
mia local, aliada aos processos de desenvolvimento da cidadania consolidaram  um a es
tratégia de desenvolvimento que perdurará por décadas a fio

Se os estudos ainda não esgotaram estas perspectivas, m ais um a razão dada para a 
im portância desta publicação. O X IV  Catálogo das Atas da Câmara de Vereadores de Porto 
Alegre (1901-1919) é um a fonte de pesquisa inesgotável destes processos. Parceria do 
Legislativo municipal com a Secretaria Municipal da Cultura, m ostra a complexidade da 
organização local e a organização da Cidade para atender a sua população A publicação 
revela o m odo de condução dos assuntos públicos da Capital No apanhado dos trabalhos 
do Legislativo, que inclui registros de reivindicações populares, as novas obras urbanas, 
transparecem  o tom das decisões do poder local ao longo do processo de m odernização 
da Capital

Este volume é particularm ente significativo Enquanto, nos volumes anteriores, já 
era visível a descrição do ambiente da Cidade, agora ele se torna onipresente e inapreensível 
ao olhar, constituindo a Cultura -  com C maiúsculo -  de Porto Alegre. A defesa da ordem 
e dos bons costumes junta-se a necessidade de incorporar a Cidade à civilização -  como 
nunca, o ideal de progresso e desenvolvimento ficam evidenciados pelas Atas da Câmara 
Verdadeiro m apa conceituai da Cidade, revela os procedim entos utilizados por nossos 
antepassados para viver o espaço público num m undo repleto de transform ações Nossos 
vereadores não estavam alheios a esse universo

A p o lítica  tra n s fo rm a -se  a p asso s largos As esfe ras  de c o m p e tê n c ia  são 
redefin idas Que fazer após a libertação dos escravos, que fazer após a ab e rtu ra  das 
p rincipais avenidas de acesso? A era da construção de bens públicos e equipam entos 
coletivos encon tra-se  em "estado nascente" e im plicam  um  novo m odo de viver o 
u rbano , m ais coletivo, m ais organizado. A Cidade não pode realizá-lo  sem  a presença 
de seus atores políticos.

As Atas são fundam entais para a reconstrução desse processo Redefine-se o concei
to de política, agora, voltado cada vez mais para a coisa pública Precisamos conhecer o 
modo de funcionamento da política do passado para com preenderm os seu funcionamento 
no presente. A Câmara Municipal de Porto Alegre forjou a ordem social da Cidade Com a 
reestruturação dos municípios e a globalização, novos problem as surgiram  na Capital 
que os vereadores discutem.
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No entanto, ao final, não estam os tão distantes de nossos antepassados. O Catálogo 
vale mais pelos pontos em com um que revela entre passado e presente do que pelas suas 
diferenças, pois é aí que m ostra o contmuum  do tempo, num a palavra, História. Que o 
desejo de m anter o verdadeiro ethos que distingue a política dos dem ais setores da vida 
seja parte do espírito deste Catálogo. Somente a sua leitura atenta perm ite depreender. É 
o que convidam os o leitor a fazer nas próximas páginas

Elói Guimarães
Presidente da Câmara M unicipal de Porto Alegre
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0  Catálogo da Atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre é publicado pelo 
Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellmho há treze anos

A sistemática desta publicação até o volume XIII  segue uniforme, o volume X IV  
no entanto sofre alterações Devido à lacuna existente na série documental Atas de Ve- 
reança descrevemos os Anais do Conselho Municipal com data-lim ite de 1905-1911.

Conseguimos assim não causar prejuízos aos pesquisadores, possibilitando a con
tinuidade deste instrumento de pesquisa tão importante para a reconstituição históri
ca da nossa Cidade.



1901
JANEIRO

10
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as com issões seccionais de Alista
mento Eleitoral do Estado
Ass.: Araújo - Feldm ann Filho - Sousa - José Soares - Du Pasquier - Dexheimer - Pereira 
da Silva-Becker.

31
- Elegem as mesas eleitorais que presidirão as Eleições para a Assembléia dos Represen
tantes do Estado.
Ass.. Araújo - Francisco Gesta - Sousa - José Soares - Du Pasquier - Pereira da Silva - 
Francisco Moraes - Becker - Magalhães - Feldmann Filho

FEVEREIRO

01
- Elegem as mesas eleitorais que presidirão a Eleição de um Deputado Federal 
Ass Araújo - Francisco Gesta - Sousa - José Soares - Du Pasquier - Pereira da Silva 
Francisco Moraes - Becker - Magalhães - Feldmann Filho

MARÇO

11
- Instalam  a Junta A puradora das Eleições de Deputados à Assembléia dos Representan
tes do Estado
Ass Araujo - José Soares - Sousa - Pereira da Silva - Magalhães - Francisco Moraes

12
- Instalam  a Junta Apuradora da Eleição de um Deputado Federal.
Ass.: Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - José Soares - Pereira da Silva.

13
- Registram a prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição de Deputados à Assem
bléia dos Representantes do Estado
Ass A raujo  - S ousa - F rancisco  M oraes - M agalhães - José S oares - P ereira  da 
Silva
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14
- Registram a prim eira reunião da Junta Apuradora de Eleição de um  Deputado Federal 
pelo 1.° Distrito.
Ass.. Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - Pereira da Silva - José Soares.

15
- Registram a segunda reunião da Junta Apuradora das Eleições para Deputados à As
sembléia dos Representantes do Estado.
Ass.: Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - Pereira da Silva - José Soares

16
- Registram a segunda reunião da Junta Apuradora da Eleição de um  Deputado Federal 
pelo 1.° Distrito.
Ass.: A raujo - S ousa - F rancisco M oraes - M agalhães - José S oares - Pereira da 
Silva.

18
- Registram a terceira reunião da Junta Apuradora das Eleições para Deputados à Assem
bléia dos Representantes do Estado.
Ass Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - Pereira da Silva - José Soares.

19
- Registram a terceira reunião da Junta Apuradora da Eleição de um  D eputado Federal 
pelo 1 °  Distrito.
Ass : Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - Pereira da Silva.

20
- Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição de Deputados à 
Assembléia dos Representantes do Estado.
Ass • A raujo - José Soares - Sousa - F rancisco M oraes - M agalhães - Pereira da 
Silva.

21
- Registram  a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição de um  Deputado 

Federal pelo 1 ° Distrito
Ass Araujo - Sousa - Francisco Moraes - Magalhães - Pereira da Silva - José Soares.

22
- Instalam a Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral Estadual do Município de Porto Alegre. 
Ass.: A raujo  - Couto e Silva - Schm itt - Rocha - P into Gom es - G om es da Silva - 
Azevedo.
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ABRIL

05
- Dividem o Município em seções e elegem as comissões seccionais de Alistamento Elei
toral F edera l.
Ass.: Araújo - Dexheimer - Sousa - Du Pasquier - Magalhães - Francisco Moraes - José 
Soares

JUNHO

10
- Instalam  a Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral Federal do Município de Porto 
Alegre
Ass Gomes de Carvalho - Alves da Silva - Rodrigues de Sousa - Gomes da Silva - Englert
- Azevedo -Viégas - Pinto Gomes - Schmitt - Couto e Silva

OUTUBRO

15
- Elegem o Presidente, o Vice- presidente e o Secretário do Conselho
- Elegem os membros das comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação
- Incluem no Regimento Interno do Conselho itens referentes à substituição do Vice-pre- 
sidente
Ass Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - 
Becker - Du Pasquier - Araújo

18
- Recebem ofício do Intendente agradecendo a comunicação da instalação do Conselho e 
encam inhando o Relatório e Projeto de Orçamento do Município para o ano 1902.
Ass Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldm ann Filho - Pereira da Silva - 
Becker - Du Pasquier

21
- Procedem à leitura do Relatório e Projeto do Orçamento para 1902
A s s . Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldmann Filho - Sousa - Pereira da 
Silva - Becker - Du Pasquier

28
- Recebem vários requerim entos de cidadãos solicitando isenção do im posto de calça
m ento das suas propriedades tendo em vista seu estado de pobreza e velhice.
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo isenção dos im postos de sua casa de
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negócios, que está fechada, alegando pobreza
- Escolhem os presidentes das comissões de Orçamento, Contas e de Reclamações.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - 
Becker - Du Pasquier - Araújo

NOVEMBRO

04
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento subm etendo a discussão e aprovação do 
Conselho às alterações apresentadas ao Projeto de Orçamento para 1902
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento do im posto de 
calçam ento os cidadãos que comprovaram seu estado de pobreza.
- Recebem requerim ento de um  cidadão pedindo isenção de im postos para o vapor "En
cantado", alegando que o m esm o é usado como rebocador
- Recebem requerim ento da Diretoria do Centro Republicano pedindo auxílio financeiro 
para os festejos da Proclamação da República.
- Recebem requerim ento de um  construtor solicitando o cancelam ento do im posto de 
sua profissão por não ter trabalhado na mesma durante o ano de 1900.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o cancelamento do im posto de um 
hotel que possuía na Rua Voluntários da Pátria
- Recebem ofício de um  cidadão solicitando o cancelam ento do  im posto  de sua A gên
cia de Leilões, referente ao 2.° sem estre  do corrente ano, visto te r  o seu substitu to  
pago a citada obrigação.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldmann Filho - Sousa - Pereira da 
Silva - Becker - Araújo.

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a fornecer au 
xílio ao Centro Republicano para os festejos da Proclamação da República.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando que som ente no corrente 
exercício o im posto do vapor "Encantado" deve ser cobrado como rebocador.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações cancelando o im posto requerido por um  
ex-leiloeiro visto ter sido pago pelo seu substituto.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um  cida
dão solicitando o cancelam ento do imposto pelo seu hotel ter funcionado m ais de dois 
meses no sem estre a que se refere.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as Contas da Intendência, referentes ao 
ano de 1900 acom panhadas do Relatório do Diretor da Fazenda Municipal.
- Recebem requerimento da União Velocipédica solicitando isenção do impostos de bicicletas.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando o cancelamento do im posto devido 
pela casa de negócios que teve na Rua dos Andradas n.° 415.
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- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando auxílio pecuniários para o Liceu de 
Agronomia e Veterinária de Pelotas
- Recebem requerim ento da Companhia Educadora pedindo o cancelam ento da décim a a 
que está sujeita pela propriedade que adquiriu para reconstruir
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para 1902
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Pereira da Silva - Araújo.

18
- Aprovam Parecer da Comissão de Contas e o Projeto de Lei que ratifica as contas da 
Intendência referentes ao ano de 1900
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações negando o auxílio pecuniário requerido 
pelo Liceu Riograndense de Agronomia e Veterinária de Pelotas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações declarando que a solicitação da Socie
dade União Velocipédica em relação ao imposto sobre bicicletas já está prevista no Orça
mento do próxim o exercício.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento do cidadão 
que pedia o cancelam ento do im posto da casa de negócios que possuía na Rua dos 
Andradas, n° 415, alegando que a mesma funcionou por mais de um  mês no segundo 
sem estre de 1900.
- Aprovam os Pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento para 1902 e o aprovam para ser 
rem etido à Comissão de Redação
- Recebem requerim ento da Companhia Carris de Ferro Porto-alegrense solicitando a 
dim inuição do imposto por m etro quadrado de calçamento nas ruas
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando para pagar parcelados os impostos 
atrasados de que é devedor
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção dos im postos de loterias da 
Capital Federal
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo a concessão de um  pequeno terreno na 
Estrada da Pedreira.
Ass.. Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Sousa - Pereira da Silva - Becker - Du 
Pasquier - Araújo

25
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dizendo que a solicitação de um agente 
de loterias da Capital Federal já foi atendida, em parte, no futuro Orçamento
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo um  cidadão que deseja uma 
faixa de terreno na Estrada da Pedreira, desde que haja um a troca com o terreno necessá
rio para a abertura da Rua Marquês do Herval, no Arraial dos Moinhos de Vento
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dim inuindo em 20% as m ultas impostas 
a cidadão que está com impostos atrasados
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Com pa
nhia de Seguros de Vida " A Educadora" solicitando a isenção da décim a urbana do pré-
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dio que adquiriu.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Cidadão de pagar o im 
posto sobre sua casa de negócios referente ao segundo sem estre de 1900.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos
- Recebem requerim entos de alguns cidadãos solicitando cancelamento de im postos so
bre calçam entos e comércio.
- Recebem requerim ento da Sociedade de Seguros de Vida "Garantia da Amazônia" soli
citando isenção do im posto a que está sujeita.
- Recebem requerim ento dos agentes das Companhias de Navegação a Vapor reclam ando 
contra o im posto a que estão taxados pelas embarcações.
- Aprovam a redação da Lei de Orçam ento para o ano de 1902 e a encam inham  ao 
Intendente para promulgação.
- Aprovam o Projeto de Lei ratificando as contas da Intendência referentes ao ano de 1900. 
Ass.. Gomes de Carvalho - José Soares - Dexheimer - Feldm ann Filho - Sousa - Pereira da 
Silva - Becker - Du Pasquier - Araújo.

DEZEMBRO 

02
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento dos agentes 
das Companhias de Navegações a Vapor sobre os impostos pagos por suas embarcações.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Socieda
de Nacional de Seguros M útuos sobre a Vida "Garantia da Amazônia" solicitando isenção 
de impostos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã do imposto do cal
çamento, em frente ao prédio da Rua da Concórdia n.° 36, dado o seu estado de pobreza.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dizendo que um  cidadão deve com pro
var seu estado de pobreza para receber o cancelamento do imposto sobre comércio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo ao pedido da Com panhia 
Carris de Ferro Porto-alegrense de redução do imposto de calçamento nas ruas.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados.
- Aprovam, em  segunda e últim a discussão, o Projeto de Lei ratificando as contas da In 
tendência no ano de 1900.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Araújo - Du 
Pasquier - Dexheimer - Becker - Sousa.
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1902
JANEIRO

10
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as comissões seccionais de Alista
mento Eleitoral do Estado.
A ss : Sousa - Soares - Becker - Du Pasquier - Feldmann Filho - Dexheimer - Pereira da 
Silva - Soares.

FEVEREIRO

08
- Elegem as m esas eleitorais que foram acrescidas em algum as seções eleitorais para pre
sidirem  as Eleições para Presidente e Vice-presidente da República
Ass.. Sousa - José Soares - Feldmann Filho - Becker - Du Pasquier - Dexheimer - Pereira 
da Silva - Francisco Moraes - Magalhães

MARÇO

15
- Instalam  a Comissão Municipal de Alistamento Eleitoral do Estado
Ass • Sousa - Alves da Silva - João Eustácio - Gomes da Silva - Azevedo - Viégas - Andrade
- Brochier - Englert.

31
- Instalam  a Junta A puradora das Eleições para Presidente e Vice-presidente da Repúbli
ca.
A ss : Sousa - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Araújo - Magalhães - Fran
cisco Moraes - A ndrade Neves Neto - José Soares.

ABRIL

01
- Registram a segunda reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice- 
presidente da República
Ass.. Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - Magalhães - Fran
cisco Moraes - Andrade Neves Neto - José Soares.
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- Registram a terceira reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice- 
presidente da República.
Ass Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - Magalhães - Fran
cisco Moraes - Andrade Neves Neto - José Soares.

03
- Registram a quarta  reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice- 
presidente da República.
Ass Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - M agalhães - Fran
cisco Moraes - A ndrade Neves Neto - José Soares.

04
- Registram  a qum ta reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice- 
presidente da República.
Ass.: Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - M agalhães - Fran

cisco Moraes - A ndrade Neves Neto - José Soares.

04 (conforme o original)
- Registram a sexta reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice-presi- 
dente da República.
Ass • Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - M agalhães - Fran
cisco Moraes - Andrade Neves Neto - José Soares.

05
- Registram a sétim a reunião da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e Vice- 

presidente da República
Ass : Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - M agalhães - Fran
cisco Moraes - A ndrade Neves Neto - José Soares

07
- Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora das Eleições para Presidente e 
Vice-presidente da República.
Ass • Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - M agalhães - Fran
cisco Moraes - Andrade Neves Neto - José Soares

08
- Dividem o M unicípio em seções eleitorais e elegem as comissões seccionais de Alista
m ento Eleitoral Federal
Ass.: Sousa - Feldm ann Filho - Dexheimer - Pereira da Silva - Becker - Du Pasquier - 
M agalhães - Francisco Moraes - José Soares.

02
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JUNHO

10
- Instalam  a Comissão Revisora de Alistamento Eleitoral Federal do Município de Porto 
Alegre
Ass Gomes de Carvalho - Alves da Silva - João Eustácio - Gomes da Silva - Englert - 
Azevedo - M ariante - Godinho - Brochier - Feijó.

OUTUBRO

15
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho
- Elegem os m em bros das comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação 
A ss . Gomes de Carvalho - José Soares - Araújo - Dexheimer - Feldm ann Filho - Becker

20
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Ato de Nomeação do cidadão Dioniso 
Gomes de Magalhães para o cargo de Vice-intendente do Município
- Recebem ofício do Intendente encam inhando Relatório e o Projeto de Orçamento do 
M unicípio para 1903
Ass Gomes de Carvalho - José Soares - Araújo - Dexheimer - Feldm ann Filho - Becker - 
Pereira da Silva

23
- Procedem à leitura do Relatório e Projeto de Orçamento do Município para 1903 envia
do pelo Intendente Municipal
Ass. Gomes de Carvalho - José Soares - Araújo - Dexheimer - Du Pasquier

27
- Continuam  na leitura do Relatório e Projeto de Orçamento do M unicípio para 1903 
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Dexheimer - Pereira da Silva - Araújo - Du 
Pasquier

NOVEMBRO 

06
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento apresentando para discussão e votação do 
Conselho algum as alterações ao Projeto de Orçamento do Município para 1903 enviado 
pelo Intendente
- Recebem ofício do Diretor da Escola de Engenharia convidando o Conselho para o ato 
de inauguração do retrato do Chefe do Partido Republicano, Dr Júlio Prates de Castilhos
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no Salão de Honra da citada Escola.
Ass.: Sousa - José Soares - Araujo - Dexheimer - Du Pasquier - Becker

10
- Elegem os m esários e suplentes que constituirão as mesas eleitorais nas Eleições Esta
duais.
Ass.: Sousa - José Soares - Dexheimer - Du Pasquier - Pereira da Silva - Becker
- Magalhães - Francisco Moraes

13
- Recebem ofício do Intendente remetendo as contas da Intendência referentes ao ano de 
1901 para análise do Conselho.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Centro Republicano solicitando um  auxílio 
pecuniário para as festas do aniversário da Proclamação da República.
Ass.: Sousa - José Soares - Dexheimer - Becker - Araújo - Du Pasquier.

17
- Recebem circular do Intendente Municipal de Pelotas com unicando a sua posse.
- Recebem  P arecer da Com issão de Reclam ações isen tando  um a c id ad ã  do p ag a 
m ento  da d éc im a u rb an a  de um a casa doada aos seus filhos na Rua Larga n.° 17, 
no P artenon
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações isentando algum as cidadãs do paga
mento da décim a urbana vencida e do imposto de açougue
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações atendendo a solicitação de auxílio 
pecuniário feita pelo Centro Republicano para as festas da Proclamação da República.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento para o exercício de 1903 
Ass.- Sousa - José Soares - Dexheimer - Becker - Pereira da Silva - Feldm ann Filho - A raú
jo - Du Pasquier.

21
- Recebem ofício do Intendente encam inhando os que lhes foram dirigidos solicitando 
auxílios pecuniários previstos em orçamento para ser aplicado na m anutenção dos gabi
netes e laboratórios da Escola de Engenharia e Faculdade de Medicina e Farm ácia desta 
Capital
- Aprovam Parecer da Comissão de Contas ratificando as Despesas da Intendência do 
exercício de 1901.
- Enviam à Comissão de Reclamações vários requerim entos de cidadãos solicitando di
m inuição ou cancelam ento de impostos.
- Remetem à Comissão de Reclamações um  requerim ento do Secretário da Comissão de 
Obras da Igreja das Dores solicitando um  auxílio pecuniário para com pra de um  relógio a 
ser colocado em um a das torres do citado templo.
Ass.: Sousa - José Soares - Becker - Dexheimer - Araújo - Du Pasquier.
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- Recebem ofício do Intendente solicitando que o Conselho retire do Orçam ento Munici

pal a diferença de taxa existente entre os bancos nacionais e os estrangeiros, visto a sua 
inconstitucionalidade
- Enviam à Comissão de Reclamações o requerim ento de um  cidadão solicitando isenção 
de im postos sobre casas incendiadas na Rua da Baronesa, n 0 131 e n 0 133.
- Remetem à Comissão de Reclamações o requerim ento de um a cidadã solicitando isen
ção da décim a urbana de um a casa que foi doada ao seu filho m enor situada na Rua 
Fernando Machado, n 0 73.
- Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei que ratifica as despesas feitas pela 
Intendência no exercício de 1901
- Procedem à leitura do Projeto de Orçamento para 1903 e o aprovam com em endas assim 
como a equiparação de taxas entre os bancos estrangeiros e os nacionais
- Autorizam o Intendente conceder para a Escola de Engenharia e Faculdade de Medicina 
e Farmácia desta Capital, um auxílio financeiro para m anutenção de seus respectivos 
gabinetes e laboratórios
Ass . Sousa - José Soares - Dexheimer - Feldmann Filho - Araújo - Du Pasquier.

28

DEZEMBRO

01
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo requerim entos de diver
sos cidadãos que solicitavam o cancelamento de im postos sobre comércio, calçamento, 
décim a, carroça e tam bos de leite
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações dizendo que duas cidadãs devem pro
var oficialmente que são pobres para receberem isenção de décim as
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a auxiliar fi
nanceiram ente a colocação de relógio em uma das torres da Igreja das Dores
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação de um a cidadã 
de cancelam ento do pagamento de décimas vencidas sobre a casa que doou ao seu filho 
m enor situada na Rua Fernando Machado, n 0 73
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando pelo cancelamento do im pos
to sobre as propriedades de um cidadão situadas na Rua Baronesa, n 0 131 e n 0 133
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados.
- Aprovam, em segunda e última discussões, o Projeto de Lei ratificando as contas da 
Intendência referentes ao exercício de 1901
- Aprovam, em  terceira e últim a discussão, o Projeto de Orçam ento para o exercício de
1903 e o encam inham  à Comissão de Redação
Ass Sousa - José Soares - Becker - Araújo - Dexheimer - Feldm ann Filho - Pereira da 
Silva - Du Pasquier
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- Aprovam a Lei do Orçam ento para o exercício de 1903, bem como a Lei que ratifica as 
Contas da Intendência referentes ao exercício de 1901.
Ass.: Sousa - José Soares - Feldmann Filho - Du Pasquier - Becker - Pereira da Silva - 
Araújo



1903
JANEIRO

10
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as comissões de Alistamento Eleito
ral do Estado
Ass : Sousa - José Soares - Dexheimer - Du Pasquier - Pereira da Silva - Feldm ann Filho - 
M agalhães - Francisco Moraes.

FEVEREIRO 

07
- Elegem as mesas eleitorais que presidirão as Eleições para Vice-presidente da Repúbli
ca, D eputados e renovação de um terço do Senado
Ass Sousa - José Soares - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldm ann Filho - Du Pasquier - 
Magalhães - Francisco Moraes

MARÇO

15
- Instalam  a Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral do Estado.
Ass • Sousa - Alves da Silva - João Eustácio - Gomes da Silva - Englert - Azevedo - Godinho
- Schmitt

20
- Registram  a prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Re
pública, Deputados e renovação do terço do Senado
Ass.. Sousa - Araújo - Pereira da Silva - Dexheimer - Feldmann Filho - Francisco Moraes - 
Magalhães - José Soares - Andrade Neves Neto

21
- Registram a segunda reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Re
pública, Deputados Federais e de um Senador
Ass • Sousa - Araújo - Pereira da Silva - Dexheimer - Feldmann Filho - Francisco Moraes - 
Magalhães - José Soares - Andrade Neves Neto

23
- Registram  a terceira reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú-
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blica, D eputados Federais e de um Senador.
Ass.: Sousa - Araujo - Dexheimer - Pereira da Silva - Feldmann Filho - Francisco M oraes - 
Magalhães - José Soares - Andrade Neves Neto.

24
- Registram a quarta  reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, Deputados Federais e de um  Senador.
Ass.: Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - M agalhães - Fran
cisco Moraes - José Soares - A ndrade Neves Neto

25
- Registrem a quinta reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, Deputados Federais e de um Senador.
Ass : Sousa - M agalhães - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira Silva - Araujo -Francisco 
Moraes - José Soares - A ndrade Neves Neto

26
- Registram  a sexta reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, D eputados Federais e de um  Senador.
Ass : Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães -Fran
cisco Moraes - José Soares - A ndrade Neves Neto

27
- Registram a sétim a reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, D eputados Federais e de um  Senador.
Ass.: Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães - Fran
cisco Moraes - José Soares - Andrade Neves Neto

28
- Registram a oitava reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, D eputados Federais e de um Senador
Ass . Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães -Fran
cisco Moraes - José Soares - A ndrade Neves Neto.

30
- Registram a nona reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repúbli
ca, D eputados Federais e de um  Senador.
Ass.: Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães -Fran
cisco Moraes - José Soares - Andrade Neves Neto

31
- Registram a décim a reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente da Repú
blica, D eputados Federais e de um Senador.
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Ass • Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães - Moraes
- Soares - A ndrade Neves Neto

ABRIL

01
- Registram a décim a-prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição de Vice-presidente 
da República, Deputados Federais e de um Senador
Ass. Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães - Fran
cisco Moraes - José Soares - Andrade Neves Neto

02
- Registram  a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição de Deputados Fede
rais, de um  Senador e do Vice-presidente da República
Ass : Sousa - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Magalhães -Fran
cisco Moraes - José Soares - Andrade Neves Neto

05
- Elegem as comissões seccionais do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass.. Sousa - José Soares - Araujo - Dexheimer - Feldmann Filho - Pereira da Silva - Du 
Pasquier - Azevedo

JUNHO

10
- Instalam  a Com issão Revisora do A listam ento Eleitoral Federal do  M unicípio de 
Porto Alegre
Ass.. Gomes de Carvalho - Alves da Silva - João Eustácio - Gomes da Silva - Englert - 
Azevedo - Godinho - Schmitt - Mendes Ribeiro - Feijó

JULHO

23
- Recebem um  ofício do Presidente do Estado com unicando a nom eação do Coronel Pedro 
Luiz da Rocha Osório como o novo Vice-presidente do Estado 
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Du Pasquier - Becker - Feldm ann Filho - 
Dexheimer - Araujo
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OUTUBRO

15
- Escolhem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
- Escolhem  os m em bros para as com issões de O rçam ento, Contas, Reclam ações e 
Redação
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Dexheimer - Du Pasquier - Becker

19
- Recebem ofício do Intendente rem etendo o Relatório e o Projeto de Orçam ento do Mu
nicípio para o ano de 1904.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Dexheimer - Becker

22
- Procedem à leitura do Relatório e do Projeto de Orçamento do Município para o exercí
cio de 1904.
- Encam inham  à Comissão de Reclamação os requerim entos de diversas cidadãs ped in 
do a dim inuição e/ou cancelamento de impostos
Ass.. Gomes de Carvalho - José Soares - Souza - Araújo - Dexheimer - Becker

25
- Expressam votos de pesar pelo falecimento do Dr. Júlio Prates de Castilhos, chefe do 
Partido Republicano Riograndense e decretam luto oficial no Conselho Municipal por 
oito dias.
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Dexheimer - Becker - Pereira da 
Silva.

NOVEMBRO 

09
- Procedem à leitura do Parecer da Comissão de Orçamento do Município para o ano de 
1904.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo à solicitação de um a cidadã 
de cancelam ento da décim a sobre um casebre que possui no Passo da Areia
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações cancelando o pagam ento de im postos 
sobre calçam ento em frente às casas situadas respectivamente nas ruas Pantaleão Teles, 
n.° 57, General Caldwell, n 0 52 e Primeiro de Março, n.° 52.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo a isenção do im posto sobre 
a profissão de parteira requerida por um a cidadã.
- Enviam à Comissão de Reclamações um a circular assinada por cidadãos solicitando 
auxílio financeiro para a construção de um a estátua ao Coronel Domingos José de Almeida 
em Pelotas.
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- Remetem à Comissão de Reclamações o requerim ento da Sociedade Literária Benefi
cente H um berto 1 solicitando isenção do imposto de décimas.
- Remetem à Comissão de Reclamações o pedido dos leiloeiros desta Capital solicitando 
redução de im postos
- Enviam à Comissão de Reclamações um requerim ento da Sociedade de Dança Floresta 
Aurora solicitando dim inuição do imposto de policiamento
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Dexheimer - Du Pasquier - 
Pereira da Silva

12
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as Contas da M unicipalidade referentes 
ao ano de 1902.
- Recebem  ofício de Carlos & Cia in fo rm ando  terem  sido conclu ídas as obras de 
ladrilham ento no Mercado Público
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos de vários cidadãos solici
tando dim inuição de impostos
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando que Augusto Leivas 8c Cia 
receba dim inuição no imposto dos seus vapores, visto que os m esm os não apresentam  
condições estru turais para atravessarem a Barra do Estado
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo auxílio financeiro para a 
construção de estátua ao Coronel Domingos José de Almeida em Pelotas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de isenção de dé
cimas e de policiamento feito pela Sociedade Literária e Beneficente H um berto I
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de isenção do im 
posto de policiamento feito pela Sociedade de Dança Floresta Aurora.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concordando com a redução do imposto 
que atualm ente atingem os leiloeiros desta Capital
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima citados.
Ass Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Dexheimer Du Pasquier.

17
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do Município para o ano de 
1904.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Becker - Feldmann Filho - Araújo - Du Pasquier
- Pereira da Silva - Sousa - Dexheimer.

20
- Recebem ofício do Intendente solicitando um a verba para atender às despesas decor
rentes da Exposição de São Luiz
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Contas aprovando as Despesas da 
Intendência referentes ao ano de 1902
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo os ordenados do 
Intendente e do Subintendente para o próximo exercício.
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- Colocam em segunda e últim a discussão o Projeto de Orçamento do M unicípio para o 
exercício de 1904 e o aprovam com emendas
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Becker - Feldmann Filho - Araújo - Pereira da 
Silva - Sousa.

27
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do o cancelam ento do imposto de calçamento em frente às suas propriedades na Rua 
Thom az Flores
- Recebem requerim ento de um  representante de casas comerciais do Rio solicitando o 
cancelamento do im posto a que está sujeito no corrente exercício.
- Aprovam o Projeto" de Lei que ratifica as despesas da Intendência no ano de 1902 e o 
que fixa os ordenados do Intendente e do Subintendente para o próxim o exercício.
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Becker - Feldm ann Filho - Sousa - Araújo - 
Dexheimer - Pereira da Silva - Du Pasquier

DEZEMBRO

01
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão de pagar imposto 
da casa na Rua Coronel Fernando Machado esquina com Marechal Flonano
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã de pagar imposto 
de calçam ento na Rua Pantaleão Teles, n.° 61 e a décima urbana até o futuro exercício.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão de pagar décim as 
atrasadas de um a casa que possui na Rua Cel. Genuíno, n.° 31 até o presente exercício.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão de pagar o im 
posto de terrenos não m urados que possui na Praça General Osório, desde que o mesm o 
ceda os terrenos necessários para o alargamento das ruas adjacentes
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do pagam ento do 
imposto de calçam ento feito na Rua Thomaz Flores.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos.
- Aprovam e encam inham  à Comissão de Redação o Projeto de Lei que ratifica as despesas 
da Intendência no ano de 1902 e o que fixa os ordenados do Intendente e dos Subintendentes 
Ass.. Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Becker - Feldm ann Filho - 
Dexheimer.

04
- Aprovam a redação das Leis do Orçamento do Município para o exercício de 1904, das 
despesas da Intendência no ano de 1902 e a que fixa os ordenados do Intendente e dos 
Subintendentes para o futuro período adm inistrativo
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Becker - Araújo - Sousa - Feldm ann Filho - Du 
Pasquier - Dexheimer
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1904
JANEIRO

10
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as com issões de Alistamento Eleito
ral do Estado.
Ass.: Sousa - José Soares - Dexheimer - Du Pasquier - Pereira da Silva - Feldm ann Filho - 
Becker - Magalhães - Francisco Moraes.

MARÇO

15
- Instalam  a Comissão Municipal de Alistamento Eleitoral do Estado.
Ass • Sousa - Alves da Silva - João Eustácio - Gomes da Silva - Sezefredo Machado - Azeve
do - Schmitt - Englert - Theodoro Rocha -Feijó

ABRIL

05
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as comissões de Alistamento Federal. 
Ass • Gomes de Carvalho - Sousa - Dexheimer - Du Pasquier - Feldm ann Filho - Pereira da 
Silva - Becker - Magalhães - Francisco Moraes.

JUNHO

10
- Instalam  a Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral Federal do Município de Porto 
Alegre
Ass.: Gomes de Carvalho - Alves da Silva - Gomes da Silva - Englert- Azevedo - Araujo- 
Correia - Schmitt - Mendes Ribeiro - Pereira Gomes - Theodoro Rocha- Feijó

SETEMBRO

17
- Procedem à eleição das mesas eleitorais que presidirão as Eleições Municipais para 
Intendentes e Conselheiros
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Ass.: José Soares- Gomes de Carvalho - Sousa - Dexheimer - Feldm ann Filho - Du Pasquier
- Becker - Pereira da Silva - Magalhães - Francisco Moraes

27
- Recebem ofício do Intendente apresentando para exame do Conselho as Contas da In
tendência referentes à Receita e à Despesa do exercício de 1903.
- Recebem ofício do Intendente comunicando a realização do empréstimo que estava autoriza
do a contrair para o saneamento da Cidade e, encaminhando a correspondência trocada sobre 
esse assunto com o Presidente do Estado e com as diretorias das duas companhias hidráulicas. 
Ass • Gomes de Carvalho - Sousa - Dexheimer - Feldmann Filho - Becker - Du Pasquier - 
Pereira da Silva - Araújo.

OUTUBRO

03
- Recebem e aprovam  Parecer da Comissão de Contas apresentando o Projeto de Lei que 
aprova as Despesas feitas pela Intendência Municipal no exercício de 1903
Ass • Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Du Pasquier - Dexheimer - 
Pereira da Silva - Becker - Feldmann Filho.

05
- Aprovam a redação da Lei aprovando as Contas da Intendência no exercício de 1903 
Ass.: Gomes de Carvalho - José Soares - Sousa - Araújo - Dexheimer - Feldm ann Filho - 
Becker - Du Pasquier - Pereira da Silva.

08
- Registram a prim eira reunião da Junta Apuradora das Eleições M unicipais
A ss : Gomes de Carvalho - Sousa - Feldmann Filho - Dexheimer - Pereira da Silva - Maga
lhães - Pinto Gomes.

10
- Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora das Eleições Municipais.
Ass Gomes de Carvalho - Sousa - Feldmann Filho - Dexheimer - Pereira da Silva - Maga
lhães - Pinto Gomes.

15
- Em possam  os novos Conselheiros Municipais eleitos para o quatriênio de 1904 a 1908.
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho
- Em possam  no cargo de Intendente Municipal Dr. José M ontaury de Aguiar Leitão que 
foi reeleito
A ss : Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - Firmo de Almeida - Adolpho Silva - 
Cândido Pacheco - João Soares - Christiano Fischer.
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- Recebem ofício do Presidente do Estado convidando o Conselho para a solenidade cívi
ca em hom enagem  ao prim eiro aniversário da m orte do Dr. Júlio Prates de Castilhos.
- Recebem ofício do Secretário do Governo do Estado agradecendo, em nom e deste, a 
com unicação da instalação do Conselho
- Recebem telegram a do Presidente do Conselho Municipal do D istrito Federal pedindo 
que o Presidente do Conselho o represente na solenidade em m em ória do Dr Júlio de 
Castilhos e deposite um a coroa em seu túmulo
- Aceitam o pedido de renúncia feito pelo Vice-presidente do Conselho e elegem outro 
Conselheiro para o cargo
- Elegem os m em bros das Com issões de Orçam ento de Contas, de Reclam ações e 
Redação.
- Recebem ofício do Intendente remetendo o seu Relatório e Projeto de Orçam ento para o 
exercício de 1905.
Ass Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - Adolpho Silva - Christiano Fischer - 
Cândido Pacheco - João Soares - Francisco Moraes.

25
- Procedem à leitura do Relatório do Intendente e do Projeto de Orçam ento para o exercí
cio de 1905.
Ass.. Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - João Soares - Francisco Moraes - Firmo 
de Almeida - Adolpho Silva - Christiano Fischer - Cândido Pacheco

27
- Recebem ofício do Intendente solicitando autorização ao Conselho para distribuir aos 
pobres um a quantia em dinheiro, por ocasião das hom enagens prestadas ao primeiro 
aniversário da m orte do Dr Júlio de Castilhos.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações requerim ento de vários cidadãos solicitando 
o cancelam ento de impostos
Ass Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - Adolpho da Silva - Christiano Fischer - 
Cândido Pacheco - João Soares - Francisco Moraes - Firmo de Almeida.

29
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando cidadãos de pagar a décima 
do prédio situado na Rua Baronesa do Gravataí, n.° 62
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do imposto sobre 
calçam ento em frente a casa situada na Rua Avaí, n.° 83
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando uma Cidadã de pagar a décima 
relativa aos anos de 1902 e 1903,de sua propriedade situada na Rua Demétrio Ribeiro, n 0 101
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um a Cidadã de pagar a 
décim a correspondente ao prim eiro sem estre do corrente ano, da sua propriedade situa
da à Rua Dem étrio Ribeiro, n 0 108
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos

22
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- Encam inham  requerim entos à Comissão de Reclamações solicitando isenções de im 
postos.
Ass.: Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - João Soares - Francisco Moraes - Adolpho 
Silva - Christiano Fischer - Cândido Pacheco.

NOVEMBRO

04
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando, do pagam ento do im posto de 
construção, a Comissão Encarregada das Obras da Igreja do Menino Deus.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando, do pagam ento de im posto de 
calçamento, a frente da Igreja de Nossa Senhora do Carmo na Rua Avaí.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando que um  cidadão pague o 
im posto que deve pela chata "Cândida"
- Remetem outros requerim entos à Comissão de Reclamações solicitando isenção de im 
postos.
Ass.: Ferreira de Azevedo - Christiano Fischer - Francisco Moraes - Firm o de Almeida - 
Adolpho Silva - Cândido Pacheco.

11
- Encam inham  à Comissão de Reclamações requerim entos solicitando isenção de diver
sos impostos.
- Expressam um  voto de pesar pelo falecimento do Desembargador Carlos Thom pson 
Flores.
Ass.: Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - Mostardeiro Filho - João Soares - F ran
cisco M oraes - Firm o de Almeida - Adolpho Silva - Christiano Fischer - Cândido Pacheco.

18
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão de pagar imposto 
sobre o lajeam ento feito na frente da sua casa na Travessa 1.° de Março.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã de pagar imposto 
da casa de parto  que possui na Rua Vigário José Ignácio, n.° 33 A
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão de pagar imposto 
como construtor, visto não exercer a profissão desde 1901.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um a Cidadã do pagam ento 
da décim a u rbana de seu prédio situado na Rua Maryland, n.° 34, correspondente ao 
segundo sem estre de 1901.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um a Cidadã do pagam ento 
da décim a atrasada da casa que possui na Rua Avaí, n.° 87.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã que pede isenção da décim a de seus prédios situados nas ruas R iachuelo,n.° 312 e 
Duque de Caxias, n.° 164.

40



- Aprovam todos os Pareceres acima referidos.
Ass ■ M ostardeiro Filho - Dexheimer Sobrinho - Adolpho Silva - Christiano Fischer - 
Cândido Pacheco - Francisco Moraes - Firmo Almeida

26
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento aprovando a Proposta Orçam entária do 
Município para o exercício de 1905
Ass.: Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - M ostardeiro Filho - Francisco Moraes - 
Firmo Almeida - Cristiano Fischer - Cândido Pacheco - Adolpho Silva

29
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de cancelamento 
do im posto de policiamento para a Companhia Lírica de Roberto M ário apresentando-se 
no Theatro São Pedro.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento do Asilo 
Providência que pede isenção do imposto da décima urbana para os seus quatorze prédi
os existentes em diversas ruas desta Cidade, mas concedem um auxílio m ensal para esse 
estabelecimento de caridade
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a instituição de caridade 
do pagam ento do imposto de construção para o projeto de construção de um  abrigo de 
famílias pobres
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando a Sociedade Esportiva Jockey 
Club do pagamento dos impostos a que está sujeita, por não visar lucros financeiros e sim 
o aperfeiçoam ento da indústria pastoril no Estado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para a 
construção de um  m onum ento a Bento Gonçalves na cidade de Rio Grande
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações alterando a classificação do imposto a 
ser pago pela Com panhia Econômica
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Socieda
de Deutscher Hilfsverein que pede a devolução de terreno que doou à Intendência para a 
abertu ra  de um a rua no Moinhos de Vento alegando não ter sido cum prido o contrato.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1905 e o apro
vam com em endas.
Ass Ferreira de Azevedo - Adolpho Silva - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Cândido 
Pacheco - Christiano Fischer

DEZEMBRO 

03
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1905 e o aprovam 
sem mais debates
A ss: Ferreira de Azevedo - Adolpho Silva - Mostardeiro Filho - Firmo Almeida - Cândido Pacheco.
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- Procedem à leitura da Lei de Orçamento do Município e a encam inham  ao Intendente 
para ser promulgada.
Ass.: Ferreira de Azevedo - Adolpho Silva - Firmo Almeida - M ostardeiro Filho - Cândido 
Pacheco.

07
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1905

JANEIRO

19
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as comissões de Alistamento Eleito
ral do Estado.
A ss : Ferreira de Azevedo - Dexheimer Sobrinho - Francisco Moraes - M ostardeiro Filho - 
Christiano Fischer - Firmo de Almeida -João de Almeida- Francisco Bastos- Antenor 
Amorim - Afonso Ribeiro

FEVEREIRO

18
- Elegem as m esas eleitorais que presidirão as Eleições para a Assembléia dos Represen
tantes do Estado.
A s s . Ferreira de Azevedo- Mostardeiro Filho - Christiano Fischer- Francisco Moraes - 
João de Almeida - Francisco Bastos - Ernesto Jaeger - Antenor Amorim

MARÇO

*20
- Registram a instalação da Junta Apuradora da Eleição para cargos de Deputados à As
sembléia dos Representantes do Estado
Ass • M ostardeiro Filho - Adolpho Silva - João Soares - Firmo de Almeida - Christiano 
Fischer - Francisco Moraes - Antenor Amorim - Ernesto Jaeger - Affonso Ribeiro.

30
- Registram  a prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição de Deputados à Assem
bléia de Representantes do Estado
Ass • M ostardeiro Filho - Adolpho Silva - João Soares - Firmo de Almeida - Christiano 
Fischer - Francisco Moraes - Antenor Amorim - Ernesto Jaeger - Afonso Ribeiro.

31
- Registram a segunda reunião da Junta Apuradora da Eleição de Deputados à Assembléia 
dos Representantes do Estado

A partir desta sess3o usamos a fonte de pesquisa Anais do Conselho Municipal
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Ass.: M ostardeiro Filho - Adolpho Silva - Francisco Moraes - João Soares - Firm o de 
Almeida - Christiano Fischer - Affonso Ribeiro - Antenor Amorim - Ernesto Jaeger

ABRIL

01
- Registram a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição para o cargo de 
Deputados à Assembléia dos Representantes do Estado.
Ass M ostardeiro Filho - Adolpho Silva - Francisco Moraes - João Soares - Firm o de 
Almeida - Christiano Fischer - Affonso Ribeiro - Antenor Amorim - Ernesto Jaeger.

OUTUBRO

15
- Sessão suspensa

17
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
- Elegem os m em bros das comissões perm anentes do Orçamento, Contas e Reclamações. 
Ass.. Ferreira de Azevedo - Mostadeiro Filho - João Soares - Francisco Moraes - Christiano Fischer

30
- Procedem à leitura de ofício do Intendente Municipal encam inhando o Relatório e Pro
jeto de Orçam ento para o exercício de 1906.
Ass Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Francisco 
Moraes - Christiano Fischer.

NOVEMBRO

03
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da instalação do 
Conselho e da Eleição da Mesa
- Recebem circular do Secretário da Intendência encam inhando exemplares das In stru 
ções para as Eleições Federais.
- Recebem circular do Presidente do Estado solicitando auxílio para o Centro Econômico 
do Rio Grande do Sul.
- Recebem requerim ento de Augusto Porto Alegre solicitando certa quantia para publica
ção de obra histórica
- Recebem requerim ento da Sociedade Esportiva União Velocipédica solicitando isenção 
de aluguel.
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- Recebem requerim ento da Diretora do Orfanato de N Sra. da Piedade solicitando isen
ção da décim a
- Recebem requerim ento do concessionário das loterias da Capital Federal solicitando 
isenção de im postos
As s Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Chnstiano 
Fischer

08
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o auxílio financeiro ao Cen
tro Econômico do Rio Grande do Sul
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para a 
im pressão do livro A fundação de Porto Alegre de autoria de Augusto Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Esportiva União 
Velocipédica do pagam ento dos aluguéis que deve ao Município
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando a Diretoria do Orfanato de 
N Sra.da Piedade do pagamento de décimas vencidas e por vencer sobre o prédio situado 
na Rua Fernando Machado, n.° 170 onde funciona a aula gratuita para m eninos pobres.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do paga
m ento da décim a sobre sua casa situada na Rua da Figueira, n ° 76.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um comerciante do pagamento 
do im posto de comércio sobre um  açougue na Rua dos A ndradas, n ° 88.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o Agente da Com panhia de 
Loterias Nacionais neste Estado do pagamento de im postos relativos aos anos de 1904 e 
1905 e reduzindo o valor dos mesmos para os futuros exercícios
- Recebem requerim entos de cidadãs solicitando isenção de décim as
- Recebem requerim ento da Associação Protetora da Infância solicitando um a subvenção 
anual.
Ass. Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Francis
co Moraes - Adolpho Silva - Christiano Fischer

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento da décim a as 
propriedades situadas na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 101 e n.° 108, no Campo da Reden
ção, n.° 81, na Rua Larga, n ° 17 e na Rua Esperança, n ° 7.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a concessão de auxílio fi
nanceiro à Associação Protetora da Infância
- Recebem requerim entos de cinco contribuintes solicitando isenções de impostos.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Caixa dos Funcionários Públicos solicitando 
redução de im postos
- Aprovam  todos os pareceres da Com issão de Reclam ações ap resen tados na sessão 
anterior.
- Propõe a denom inação de M ontaury à rua que está sendo construída entre a Praça 
Pinto Bandeira e a Rua da Conceição
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Ass • Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Adolfo da 
Silva - Christiano Fischer

21
- Recebem ofício do Intendente encam inhando a Prestação de Contas do exercício de 1904.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações considerando justas as reivindicações 
da Diretoria dos Funcionários Públicos e propondo que o imposto seja fixado pela Co
m issão de Orçamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do im posto de 
calçam ento da casa situada na Praça M artins de Lima, n ° 45
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamação isentando um a cidadã do pagam ento de 
décim as atrasadas e do ano próximo à casa situada na Rua Coronel Genuíno, n.° 9
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão do im posto de 
comércio de estabelecimento na Rua dos Moinhos de Vento, n 0 24.
- Recebem requerim ento de cidadãos, da Faculdade de Medicina e Farm ácia e da Socie
dade Polaca Beneficente Zgoda solicitando isenção de impostos.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando verba para aquisição de exemplares 
do Álbum do Rio Grande do Sul
- Recebem requerim ento de um  funcionário municipal solicitando melhoria na sua apo
sentadoria
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior 
Ass . Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - João Soares - C ândido Pacheco - 
C hn stian o  Fischer.

27
- Recebem Parecer da Comissão Especial do Conselho esclarecendo não ser sua atribu i
ção a denom inação de ruas
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações propondo que a Faculdade de Medicina 
e Farm ácia de Porto Alegre seja isenta de décimas durante a gestão deste Conselho
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décim as as 
propriedades situadas na Rua São Manoel, n.° 28, na Rua Gen. Caldwell,n.° 69 e na Rua Io 
de Março, n 0 52.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décim as as 
propriedades situadas na Rua D em étno Ribeiro, n 0 204, n 0 206 e n.° 208 referentes ao 
ano de 1902,1903 e 1904.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamação isentando um a cidadã do pagam ento do 
calçamento feito em frente ao prédio situado na Praça M artins de Lima, n.° 55.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Cidadão do pagam ento 
do imposto sobre o gado abatido no ano de 1904
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do im posto de 
comércio de sua casa estabelecida na Avenida Eduardo, n.° 27.
- Recebem Parecer da Comissão de reclamações, isentando a Sociedade Polaca Benefi
cente Zgoda do im posto de construção da obra na Rua São Pedro.
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- Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações ind icando  o advogado da In ten d ên 
cia para  op inar sobre a pretensão de m elhoria de vencim entos de um  em pregado 
aposentado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a aquisição de exemplares 
da obra Álbum do Rio Grande do Sul de autoria de Carlos Reis
- Recebem requerim entos de quatro cidadãos solicitando isenção de impostos.
- Aprovam  todos os pareceres da Com issão de Reclam ações ap resen tados na sessão 
an terio r
Ass : Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Adolpho 
Silva - Christiano Fischer

DEZEMBRO

05
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento propondo modificações no Projeto do 
Orçamento
- Recebem Parecer da Comissão de Contas subm etendo ao Conselho o Projeto de Lei que 
aprova as Despesas da Intendência no ano de 1904.
- Recebem Parecer da Comissão de Redação indeferindo pedido de melhoria de venci
m entos de um  empregado aposentado
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do pagamento da 
décim a sobre casebres situados na Avenida Chicago, n°13 e 15, pertencentes aos seus fi
lhos m enores
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento da décim a e de 
calçam ento a casa situada na Rua Venâncio Aires, n 0 17
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã de pagar décimas 
atrasadas do imóvel situado na Rua 13 de Maio, n ° 112
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o tu tor de um  m enor de déci
mas sobre a casa situada na Rua Fernando Machado, n 0 73.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Agente de Leilões , desta 
Cidade, de pagar o im posto respectivo
- Recebem um  ofício do Intendente encam inhado o pedido que faz o Gerente da Compa
nhia Fiação e Tecidos Porto-alegrense de isenção de impostos
- Aprovam o Parecer da Comissão Especial e os da Comissão de Reclamações apresenta
dos na sessão anterior
Ass.. M ostardeiro Filho -Adolpho Silva- João Soares - Cândido Pacheco - Francisco Moraes
- Christiano Fischer

09
- Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei das Despesas da Intendência referen
te ao ano de 1904
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para o exercício de 1906
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- Aprovam todos os pareceres da Com issão de Reclamações ap resen tados na sessão 
anterior.
Ass : M ostardeiro Filho - João Soares - Cândido Pacheco - Francisco Moraes - Christiano 
Fischer.

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamação atendendo, em parte, a solicitação da 
Com panhia Fiação e Tecidos Porto-alegrense de isenção do pagam entos de impostos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do pagam ento da 
décim a da sua casa na Colônia Africana, n ° 5
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã da décim a, em 
atraso, da sua casa na Rua Félix da Cunha , n 0 20
- Aprovam os pareceres apresentados acima
- Aprovam em segunda discussão o Projeto de Lei que aprova as Contas da Intendência 
do ano de 1904.
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Lei da Receita e Despesa do M unicípio para 
o exercício de 1906 e o aprovam com emendas.
- Resolvem autorizar a isenção de im postos sobre os dois prados existentes na Cidade se o 
Governo do Estado lhes conceder favor semelhante.
Ass.: Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Christiano 
Fischer.

13
- Aprovam a redação da Lei aprovando as Contas da Intendência referentes ao ano de
1904 e da Lei do Orçam ento para o ano de 1906
- Encerram  as sessões do corrente ano.
Ass.: M ostardeiro Filho - Francisco Moraes - Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Christiano 
Fischer.
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1906
JANEIRO

05
- Elegem os membros da Comissão de Revisão e do Alistamento Federal para o corrente 
ano
Ass : Mostardeiro Filho - João Soares - Adolpho Silva - Firmo de Almeida - Cândido Pacheco
- Francisco Moraes - Affonso Ribeiro - Antenor Amorim - Emygdio Outeiro - Ernesto 
Jaeger - Francisco Bastos - Franklin Ferrugem - João de Almeida - Christiano Fischer

10
- Dividem o Município em seções eleitorais e elegem as com issões de Alistamento do 
Estado
Ass : M ostardeiro Filho, Adolpho Silva,Cândido Pacheco, João Soares, Francisco Moraes, 
Affonso Ribeiro, Antenor Amorim, Emygdio Outeiro, Ernesto Jaeger, Francisco B asto s , 
João de Almeida, Francisco dos Santos G esta,, Christiano Fischer.

MARÇO

15
- Instalam  a Comissão Municipal do Alistamento Eleitoral do Estado
Ass.: Ferreira de Azevedo - Alves da Silva - Pereira da Silva - João de Almeida - Christiano
Fischer - Sezefredo Machado - Feijó

OUTUBRO

15
- Instalam  o Conselho Municipal para o corrente ano.
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretario do Conselho
- Elegem os m em bros das comissões perm anentes de Orçam ento, Contas e Reclamações. 
Ass Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - João Soares - Francisco M oraes - Firmo de 
Almeida - Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Christiano Fischer.

22
- Recebem oficio do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçamento do 
M unicípio para o exercício de 1907
Ass.: Ferreira de Azevedo - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - Cândido Pacheco - 
Adolpho da Silva - M ostardeiro Filho - Christiano Fischer.
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- Recebem requerim entos de nove cidadãs solicitando isenção de im postos da décim a, 
calçam ento e com ércio.
- Recebem  requerim en tos de vários p roprie tários de barbearias desta  C idade so lici
tando  a criação  de um  im posto  para os estabelecim ento sim ilares que ab rirem  aos 
dom ingos.
Ass • Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - João Soares - Firmo de Almeida - Cândido 
Pacheco - Adolpho Silva- Christiano Fischer.

NOVEMBRO 

06
- Recebem a Contas da Intendência referentes ao ano de 1905
- Recebem convite do Partido Republicano de Taquara para as festas que se realizarão, 
naquela localidade em homenagem à Proclamação da República
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos da Com panhia Força e Luz, 
Caixa dos Funcionários Públicos, Escola de Engenharia, Clube de Regatas G erm âm a e 
mais oito cidadãos para parecer
A ss . Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Firmo de Almeida - Cândido Pacheco - 
Christiano Fischer

09
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo as pretensões da Com panhia 
Força e Luz, Associação Protetora da Infância, Caixa dos Funcionários Públicos, Escola de 
Engenharia, proprietários de barbearias e de algumas cidadãs
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos de Jacob M inck & Cia , da 
Santa Casa de M isericórdia, Associação Protetora da Infância, Sociedade de Beneficência 
Princesa Helena de M ontenegro e alguns cidadãos para parecer
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décim as 
os proprietários do prédio na Rua A rh n d o .n 0 120 e das casas na Rua Larga, n °  17, Rua 
Demétrio Ribeiro, n 0 69, Rua 28 de Setembro e no Arraial de São José.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento do imposto 
de calçamento os proprietários dos prédios da Rua Major Pantaleão Teles, n 0 161 e 163 e 
da casa da Rua Venâncio Aires, n 0 30.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamação dispensando do im posto de comércio 
um a funilaria da Rua Dr. Flores n 0 32 E
- Aprovam a Proposta da Com issão de Reclamação para que as custas jud ic ia is re la 
tivas ás isenções de im postos pela In tendência corram  por conta das p artes  in te res
sadas.
Ass.: Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - João Soares - Firmo de Almeida - Cândido 
Pacheco - Adolpho Silva - Christiano Fischer.

26
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamação referente às solicitações de Jacob Minck & Cia., 
Santa Casa da Misericórdia, Sociedade de Beneficência Princesa Helena de Montenegro e de 
outros cidadãos
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando do imposto da décima até 1907 
e perdoando os atrasados os proprietários das casas situadas na Rua Duque de Caxias, n.° 313, 
na Praça Martins de Lima, n 0 55, na Rua União, n 0 8 e o prédio n 0 17 da Rua Venâncio Aires.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamação atendendo à pretensão da Companhia Força 
e Luz Porto-alegrense de isenção de impostos na construção dos prédios para a instalação dos 
Serviços de Bondes por tração elétrica
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Associação Protetora da Infância 
do imposto de construção das obras do prédio de um asilo-creche
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações da Diretoria da 
Caixa dos Funcionários Públicos,dos barbeiros desta Capital, de isenção de impostos para um 
açougue, da concessão de um auxílio financeiro para a fundação de um Observatório Astro
nômico na Escola de Engenharia e indeferindo a isenção do imposto de policiamento para o 
Clube de Regatas Germâma
Ass Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - João Soares- Firmo de Almeida - Cândido 
Pacheco - Christiano Fischer.

16
- Encaminham à Comissão de Reclamações os requerimentos das sociedades Esportivas União 
Velocipédica e Tiro Nacional, para parecer
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento apresentando emendas ao Projeto de Orça
mento para o exercício de 1907
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações perdoando o imposto de décimas atra
sadas e isentando até 1907 as propriedades situadas na Rua Arlindo, n.° 5 e Rua Avaí, n 0 87.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagamento da décima as casas 
situadas na Rua Castro Alves, n 0 34 e na Avenida Bahia, n.° 28.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamação isentando do pagamento do imposto de calça
mento e de décimas a propriedade situada na Rua Pantaleão Telles, n 0 137.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações julgando procedente a solicitação de Jacob 
Minck 8c Cia quanto ao imposto de policiamento <■
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando do imposto de construção os pré
dios que a Santa Casa de Misericórdia está edificando na Rua Independência
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações perdoando à Sociedade de Beneficência Prin
cesa Helena Montenegro a multa por atraso no pagamento da décima
Ass • Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - Cândido 
Pacheco - Adolpho da Silva - Christiano Fischer

20
- Encam inham  à Comissão de Reclamações, para parecer,o requerim ento de um  cidadão 
e outro da Sociedade Dramática Instrução Familiar

13
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- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamação isentando um a cidadã do pagamento da déci
ma urbana referente a casas na Rua Riachuelo, n 0 312 e na Rua Duque de Caxias, n.° 164.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações prorrogando para o final do ano de 1907 
a isenção de pagam ento de aluguel da Sociedade União Velocipédica.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a aquisição de um  quadro a 
óleo de autoria de A ntônio Cândido de Menezes.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Associação de Tiro Nacional 
do pagam ento da décim a sobre o pavilhão da Rua Benjamin Constant, n.° 266
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Associ
ação Protetora da Infância para construção de um hospital de crianças.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do Município para 1907.
- Autorizam as seguintes despesas: extinção da praga de gafanhotos que invadiu o M uni
cípio; concessão de auxílios financeiros ao Centro Econômico da Capital, à Sociedade Es
portiva Derby Club e à Escola de Engenharia desta Capital, além da aquisição de autom ó
veis para os Serviços Municipais.
A ss : M ostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - João Soares - Cândido 
Pacheco - Adolpho Silva - Christiano Fischer.

23
- Recebem ofício do Intendente encam inhando Parecer do Advogado sobre a pretensão 
de revisão de salário de um empregado do Município aposentado.
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento do Município para o exercício 
de 1907 e o aprovam com em endas.
Ass.: M ostarde iro  F ilho - F irm o de A lm eida - João S oares- C ând ido  Pacheco - 
A dolpho Silva.

27
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações de dois cida
dãos e da Sociedade Dram ática Instrução Familiar e indeferindo o pedido de um  em pre
gado do Município aposentado.
- Aprovam em  prim eira discussão o Projeto de Lei que aprova as Despesas da Intendência 
de 1905.
Ass.- Ferreira de Azevedo - M ostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - 
Cândido Pacheco - Adolpho da Silva.

28
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que aprova as Despesas da In tendên
cia de 1905.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando o pagam ento da décim a u rb a
nas das propriedades situadas na Rua Gravataí, n 0 13, na Rua M onsenhor Veras, n.° 5 e da 
sede da Sociedade Dram ática de Instrução Familiar na Rua João Alfredo, n.° 143.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do pagam ento do 
im posto relativo a um  terreno no Arraial dos Navegantes
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- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a pretensão de um em pre
gado do Município aposentado tendo em vista o Parecer do Advogado da Intendência 
A s s : Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - 
Cândido Pacheco - Adolpho Silva - João Soares - Christiano Fischer

DEZEMBRO

12
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos de dois cidadãos solicitan
do isenção de impostos
- Recebem ofício do Intendente solicitando aprovação das despesas realizadas com a festa 
em honra do Dr Afonso Pena, Presidente da República, por ocasião de sua visita a esta 
Capital e nom eiam  um a Comissão para dar parecer
- Aprovam a Lei do Orçamento do Município para o exercício de 1907 e as contas relati
vas ao ano de 1905
Ass • Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - 
Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Christiano Fischer

14
- Recebem ofício do Intendente m ostrando que as obras em execução relativas ao abaste
cim ento de água desta Capital estão conforme o orçam ento previsto
- Aprovam Parecer da Comissão nomeada para avaliar as despesas com a recepção do Dr 
Afonso Pena, Presidente da República, por ocasião de sua visita a esta Capital
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento da décim a ur
bana as propriedades situadas na Rua João Telles, n ° 57 e na Rua Pereira Franco, n.° 10
- Encerram  os trabalhos do corrente ano
Ass.. Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - 
Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Christiano Fischer
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1907
JANEIRO 

05
- Elegem os m em bros da Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - 
Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Emygdio Outeiro - Francisco Bastos - João de Almeida
- Ernesto Jaeger - Franklin Ferrugem - Francisco Gesta - Christiano Fischer.

ABRIL

01
- Elegem os m em bros da Comissão de Alistamento Eleitoral do Estado 
Ass . Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Cândido Pacheco - Adolpho Silva - Firmo 
de Almeida - Francisco Moraes - João Soares - Francisco Bastos - Affonso Ribeiro - João 
de Almeida - Ernesto Jaeger - Antenor Amorim - Francisco Gesta - Christiano Fischer

OUTUBRO

15
- Sessão suspensa

18
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho para o corrente ano.
- Aceitam a renúncia dos conselheiros eleitos para os cargos de Presidente e Vice-presi
dente do Conselho
- Procedem à nova eleição para os cargos acima referidos.
- Elegem os m em bros das comissões perm anentes do Orçamento, Contas e Reclamações. 
Ass.: M ostardeiro Filho - Cândido Pacheco - Francisco Moraes - Ferreira de Azevedo- 
João Soares- Christiano Fischer

29
- Em possam  o Presidente do Conselho
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e Projeto de Orçamento do 
M unicípio para o exercício de 1908
Ass.: Ferreira de Azevedo - Mostardeiro Filho - Cândido Pacheco - Firm o de Almeida - 
Christiano Fischer

55



NOVEMBRO

04
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a participação da instalação do 
Conselho.
- Recebem ofício do Dr. João José Pereira Parobé participando a instalação da Escola Ben- 
jam in Constant.
- Recebem circular inform ando a data da próxima Eleição do Presidente do Estado.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações requerim ento do Centro Republicano solici
tando auxílio financeiro para as festas populares em homenagem ao "15 de Novembro" e 
de outros solicitando isenção de décimas e do impostos de calçamento.
A ss : Ferreira de Azevedo - Francisco Moraes - Mostardeiro Filho - Cândido Pacheco - 
Firmo de Almeida - João Soares - Christiano Fischer.

08
- Recebem ofícios do Intendente um encam inhando as contas da Intendência referentes 
ao ano de 1907 e outro com um a petição da Sociedade de Tiro Nacional solicitando um 
prêm io m unicipal ao vencedor do concurso anual de tiro.
- Recebem circular encam inhando as Instruções da próxim a Eleição de Presidente do 
Estado para distribuição às mesas eleitorais do Município.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações, para parecer, os requerim entos de cidadãos 
solicitando isenção de décim as e/ou imposto de calçamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décim as as 
propriedades situadas na Rua União, n.° 8, na Rua 13 de Maio, n 0 112, na Praça M artins 
de Lima, n.° 55, na Rua Luiz Afonso, n.° 147, na Rua Demétrio Ribeiro, n 0 108, na Rua 
Venâncio Aires, n 0 17 e na Rua Sete de Setembro, n.° 67
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de auxílio finan
ceiro ao Centro Republicano desta Capital.
Ass.: Christiano Fischer - M ostardeiro Filho - Firmo de Almeida - Cândido Pacheco - 
Ferreira de Azevedo

10
- Elegem os m esários e suplentes para a composição das mesas eleitorais nas Eleições 
Estaduais
Ass.: João Soares- Cândido Pacheco - Francisco Moraes - Firmo de Almeida - Antenor 
Amorim - Francisco Bastos - João de Almeida - Ernesto Jaeger - Emydgio Outeiro - F ran
cisco Gesta - Franklin Ferrugem.

11
- Encam inham  à Comissão de Reclamações, para parecer, os requerim entos da Sociedade 
Floresta Aurora, Clube Beneficente Progresso da Humanidade, Mesa Adm inistrativa da 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora das Dores, Club de Regatas A lm irante Barro
so e de cidadãos solicitando isenção de diversos impostos
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décimas 
atrasadas as propriedades situadas na Rua Demétrio Ribeiro, n 0 101, na Rua João Manoel, 
n 0 32, no Beco D Aurélia, n 0 5, na Travessa do Carmo, n.° 4, na Avenida M adri, n 0 2, na 
Rua Lopo Gonçalves, n 0 25 e n 0 27, na Rua Cel Genuíno, n 0 86, na Rua Larga, n 0 17, na 
Rua José de Alencar, n 0 139, na Rua das Flores nas Pedras Brancas, na Rua da Concórdia, 
n.° 1 2 0 en aR u aV en ez ian o s ,n °2
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações apresentado na sessão do dia 8 do cor

rente mês.
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento concedendo verbas ao Centro Republica
no para as festas com emorativas à Proclamação da República Brasileira
Ass • Christiano Fischer - Mostardeiro Filho - Ferreira de Azevedo - Francisco Moraes - 
Firmo de Almeida - Cândido Pacheco

18
- Recebem requerim ento de alguns cidadãos solicitando a decretação de um  im posto para 
as casas que pretendem  abrir suas portas aos domingos
- Recebem requerim ento da Associação Protetora do Turf solicitando a concessão de ver
ba para promoção de festas esportivas
- Recebem requerim ento de Augusto Leivas & Cia. solicitando direitos de navegação para 
o Vapor Brazil.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  contribuinte do imposto 
que deve da sua pensão comercial situada na Rua Vigário José Inácio, n ° 39.

- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações perdoando os im postos da Sociedade 
Floresta Aurora até o exercício de 1906
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do imposto 
de calçamento, cordões e lajedo do seu terreno na Rua José de Alencar.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do imposto de décim as a tra
sadas o prédio do Clube Beneficente Progresso da Hum anidade situado na Rua General 
Câm ara, n 0 56 e 56 A
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Venerável Ordem Terceira 
de Nossa Senhora das Dores do imposto do lajedo sobre o terreno junto  da igreja e de 

duas casas nas ruas Bento M artins e Vasco Alves
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  contribuinte de impostos 
e m ultas sobre o restaurante do Teatro Politeama
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do im posto de construção a 
garagem a ser construída pelo Club de Regatas Almirante Barroso
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um com erciante do imposto 
devido pela barbearia situada na Rua João Alfredo, n.° 151.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações apresentado na Sessão anterior.
Ass João Soares - Cândido Pacheco - Christiano Fischer - M ostardeiro Filho - Francisco 
Moraes - Firmo de Almeida
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- Recebem requerim ento da firm a Barbará & Filhos solicitando isenção dos im postos 
correspondentes ao 2 0 sem estre do corrente ano, sobre um  arm azém  a ser aberto  na Rua 
Sete de Setembro.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do imposto 
de lajedo e calçam ento em frente ao seu terreno na Rua General Caldwell.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  contribuinte do imposto 
de décim as da propriedade situada na Rua João Alfredo n 0 206.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do paga
mento do im posto sobre o calçamento em frente a sua chácara na Rua Cristóvão Colombo
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações instruindo que a solicitação de Augusto 
Leivas & Cia )á está contem plada no Orçamento vigente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a concessão de um  prêm io 
m unicipal aos vencedores das provas do Tiro Nacional Porto-alegrense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo verba para aum ento dos 
prêm ios distribuídos pela Associação Protetora do Turf
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo à solicitação dos negociantes 
de secos e m olhados desta Cidade para cobrança de um  imposto para abertura deste co
mércio aos domingos.
- Aprovam todos os pareceres acim a apresentados.
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente atender a solici
tação de verba à Sociedade de Tiro Nacional Porto-alegrense.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações apresentados em sessão anterior 
Ass. João Soares- Cândido Pacheco - Christiano Fischer - M ostardeiro Filho - Francisco 
M oraes - Firmo de Almeida.

DEZEMBRO

06
- Recebem requerim ento da União Velocipédica solicitando isenção do aluguel para o ano 
de 1908
- Recebem requerim ento de um  contribuinte solicitando isenção da décim a urbana de 
sua casa situada na Rua Sans Souci, n.° 4
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção da décim a urbana de 
sua casa situada na Rua Bordini, n.° 4.
- Recebem requerim ento do Grêmio de Natação e Regatas Alm irante Tam andaré solici
tando isenção do im posto de policiamento relativos aos anos de 1906 e 1907 extensivos a 
todos os clubes esportivos
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção da décim a urbana de 
sua casa situada na Rua Arlindo, n.° 43.
- Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando isenção da décim a urbana de 
sua casa situada na Rua do Parque, n.° 44.

22
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- Recebem requerim ento do Comitato Pró-m onum ento Garibaldi solicitando auxílio para 
construção de m onum ento, nesta Cidade, em m em ória e José Garibaldi e Anita Ribeiro
- Recebem requerim ento de uma contribuinte solicitando isenção da décim a urbana de 
sua casa situada na Praça M artins de Lima
- Recebem requerim ento da Mesa Administrativa da Irm andade de Nossa Senhora dos 
Navegantes solicitando autorização para cobrança de imposto sobre as barracas que se 
estabelecem na praça, por ocasião da festa de sua padroeira
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei que aprova as 
C ontasda Intendência Municipal no exercício de 1906
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento apresentando em endas, para discussão, 
ao Projeto de Orçam ento para 1908
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo o salário do Intendente e Subintendente no futu
ro exercício.
Ass João Soares - C ândido Pacheco - Francisco M oraes - C h ris tian o  F ischer - 
M ostardeiro  Filho

07
- R ecebem  Parecer da Com issão de Reclam ação isen tan d o  o pagam en to  de d éc i
m as a tra sa d a s  das p rop riedades s itu ad as na Praça M artin s de L im a, n ° 43, na Rua 
B ord in i, n. 0 17, na Rua A rlindo,n  ° 49, na Rua do Parque, n.° 44 e na Rua Sans 
Souci, n.° 4
- Recebem  Parecer da Com issão de R eclam ações au to rizan d o  o In ten d e n te  devol
ver a Georg W achtel 8c Cia im p o rtân c ia  o riundas de p rocesso  ju d ic iá rio
- R ecebem  P arecer da C om issão de R eclam ações au to rizan d o  o In ten d e n te  d isp e n 
sa r  o im posto  de co nstrução  de um  hotel m odelo que se rá  co n tru íd o  nesta  Cidade.
- R ecebem  P arecer da C om issão de Reclam ação au to rizan d o  o In ten d en te  a au x ili
a r  f in an c e ira m en te  o C om itato P ró -m onum en to  a G aribald i nes ta  Cidade
- R ecebem  Parecer da C om issão de Reclam ações defe rin d o  a so lic itação  de isenção 
da D ire to ria  do  G rêm io de Natação e Regatas A lm iran te T am andaré
- Recebem Parecer da Com issão de Reclam ações deferindo  a solicitação  de cobrança 
de im p o s to s  pela  M esa A d m in is tra tiv a  da I rm a n d a d e  de N ossa S en h o ra  dos 
N avegantes po r ocasião  da sua festa.
- R ecebem  P arecer da Com issão de Reclam ações isen tan d o  a S ociedade E sportiva 
U nião V elocipédica do pagam ento  do aluguel referente ao ano de 1908
- C olocam  em  p rim e ira  d iscussão  o Projeto de Lei do O rçam ento  do M unicípio 

para  o an o  de 1908.
- A provam , em  p rim e ira  d iscussão , o Projeto de Lei que aprova as C ontas da In te n 
dênc ia  no  exercício de 1906.
- A provam , em  p r im e ira  d isc u ssã o , o P ro je to  de Lei qu e  fixa os sa lá r io s  do 
In ten d e n te  e S ub in tenden te  para o próxim o período  a d m in is tra tiv o
Ass • João Soares - C hristiano  F ischer - C ândido Pacheco - F rancisco  M oraes - 
M ostardeiro  Filho - F irm o de Alm eida
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- Autorizam o Intendente a criar um  fundo para montepio dos funcionários.
- Autorizam o Intendente a prorrogar por mais 6 anos o contrato com a Sociedade Espor
tiva União Velocipédica.
- Aprovam  todos os pareceres da Com issão de Reclamações ap resen tados na sessão 
anterior.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento do Município para o exercício 
de 1908 com as em endas.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que aprova as Contas da Intendência 
no ano de 1906 e o Projeto que fixa os vencimentos do Intendente e do Subintendente 
para o próxim o exercício.
A ss - João Soares- Cândido Pacheco - Christiano Fischer - Francisco Moraes - M ostardeiro 
Filho - Felisberto Azevedo - Firmo de Almeida..

13
- Aprovam a redação final da Lei do Orçamento para o exercício de 1908, da Aprovação 
das Despesas do Intendente no ano de 1906 e da que Fixa os vencimentos do Intendente e 
Subintendente
- Encerram  as sessões do corrente ano.
Ass.. João Soares - Cândido Pacheco - Christiano Fischer - Francisco Moraes - Ferreira de 
Azevedo - Firmo de Almeida

10
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1908

JANEIRO

05
- Elegem os m em bros da Comissão de Revisão do Alistamento Federal no corrente ano 
Ass Christiano Fischer - Cândido Pacheco - Firmo de Almeida - Francisco Moraes - 
Ernesto Jaeger - João de Almeida - Francisco Bastos - Antenor Amorim - Francisco Gesta
- Franklin Ferrugem - Emygdio Outeiro.

MARÇO

22
- Elegem os m em bros da Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral do Estado 
Ass João Soares - Cândido Pacheco - Christiano Fischer - Francisco Moraes - Firmo de 
Almeida - Adolpho Silva - Antenor Amorim - Francisco Bastos - Francisco Gesta - João de 
Almeida.

JUNHO

24
- Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior com unican
do a nom eação do novo Vice-presidente do Estado
Ass João Soares - Cândido Pacheco - Christiano Fischer - Francisco Moraes - Adolpho 
Silva

AGOSTO

01
- Recebem m ensagem  do Intendente Municipal solicitando providências para aprova
ção- do déficit no balanço das contas do falecido tesoureiro da Intendência, da concessão 
de auxílio à Sociedade Esportiva Protetora do Turf,da isenção de im posto de construção 
de casas de m oradia na Praça e Rua da Conceição pela Santa Casa de M isericórdia, da 
concessão de auxílio financeiro para a Santa Casa criar um  pavilhão destinado ao tra ta
m ento da tuberculose e do núm ero de votos necessários à reeleição do Intendente.
- Apresentam Projeto de Lei que estabelece os critérios para reeleição o Intendente M uni
cipal.
- Colocam em discussão e aprovam o Projeto de Lei acima citado
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- Aprovam as verbas e isenções solicitadas pelo Intendente Municipal.
- Encam inham  à Comissão de Contas as Contas da Intendência referentes ao exercício de 
1907.
Ass.. João Soares - Christiano Fischer - Cândido Pacheco - Francisco Bastos - Adolpho 
Silva - Francisco Moraes

04
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando o Projeto de Lei que aprova as 
despesas feitas pela Intendência Municipal no exercício de 1907.
- Aprovam o Projeto de Lei acima citado N
- A provam .em  segunda discussão, o Projeto de Lei Eleitoral para reeleição do Intendente.
- Aprovam a redação das leis acima referidas.
Ass.- João Soares- Cândido Pacheco - Christiano Fischer - Francisco Moraes - Adolpho 
Silva - Francisco Bastos

SETEMBRO

13
- Dividem o Município em seções eleitorais elegem os mesários e suplentes para a próxi
ma Eleição Municipal
Ass - João Soares - Adolpho Silva - Christiano Fischer - Francisco M oraes - A ntenor 
Amorim - Francisco Bastos - Emygdio Outeiro- Ernesto Jaeger - João de A lmeida- Fran
cisco Gesta.

OUTUBRO

2 0  *  (conform e a ordem  do livro)
- Registram a prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição Municipal.
Ass.: João Soares - Francisco Moraes - João de Almeida - Franklin Ferrugem  - Ernesto 
Jaeger - A ntenor de Am orim  - Antomo Fernandes - Adolpho Silva.

09
- Registram a 2.“ Reunião da Junta Apuradora da Eleição Municipal.
Ass.: João Soares - Adolpho Silva - Francisco Moraes - Antenor Amorim - Ernesto Jaeger - 
João de Almeida - Franklin Ferrugem - Antônio Ribeiro - Marcos de Andrade.

15
- Em possam  o Conselho Municipal que servirá no quatriênio de 1908 a 1912.
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretario do Conselho Municipal.
- Em possam  o Intendente Municipal reeleito
A s s : Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel
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Weingartner - João Wiltgen - Victor da Silva - Francisco Bastos

26
- Elegem os m em bros das comissões perm anentes de Orçamento, Contas e de Reclama
ções.
- Recebem o Relatório do Intendente e o Projeto de Orçamento do M unicípio para o exer
cício de 1909
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Victor da Silva - Miguel W eingartner - Alberto 
Bins - Francisco Bastos - João Wiltgen.

29
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da instalação do 
Conselho.
- Recebem requerim entos de contribuintes solicitando isenção do pagam ento de diversos 
im postos
- Recebem requerimento do Centro Republicano desta Capital solicitando um  auxílio finan
ceiro para as festas populares que pretende realizar na data da Proclamação da República.
- Recebem requerim ento da Faculdade Livre de Direito solicitando a entrega de um a ver
ba votada pelo Conselho em 1901
Ass.: Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Henrique Aydos - Francisco Bastos - João Wiltgen - 
Miguel W eingartner - Victor da Silva

NOVEMBRO 

05
- Recebem ofício do Secretário da Sociedade União e Progresso com unicando a fundação 
da m esm a entidade
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décim as urbana das propriedades situa
das na Rua Vasco da Gama, n 0 1 l ,n a  Rua Liberdade, n 0 25 A, na Rua Marcílio Dias, n ° 
128, na Rua 26, prédio n 0 9 e na Rua General Paranhos, n 0 85.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão e a Faculdade 
Livre de Direito do im posto de construção, sendo que o prédio da Faculdade será 
construído no Campo da Redenção
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para o 
Centro Republicano desta Capital promover as festas populares em hom enagem  à Procla
mação da República
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dizendo que nada tem  a resolver sobre o 
pedido da Faculdade Livre de Direito desta Capital, visto que o Conselho Municipal auto
rizou o pagam ento em duas parcelas uma em 1901, e a outra em 1908
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos
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- Encam inham  à Comissão de Reclamações, para parecer, requerim entos de cidadãos, da 
Com panhia Força e L uz, Empresa Lloyd Brasileiro de M. Buarque & Cia solicitando isen
ção de diversos im postos
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas urbana das propriedades situa
das na Rua Pantaleão Telles, n 0 193, na Travessa do Carmo, n.° 6 B, na Rua Riachuelo, n.° 
16, na Avenida Chicago, n.° 13 e 15, na Praça M artins de Lima, n 0 55, na Rua Demétrio 
Ribeiro, n.° 69 en .°  108, na Rua da Conceição, n °71 ,na  Rua João Alfredo, n.° 52 A, na Rua 
28 de Setembro, n 0 128, na Rua João Alfredo, n 0 133 e na Rua Luiz Afonso, n 0 45
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do paga
mento do im posto de calçamento em frente a sua casa na Rua 13 de Maio, n.° 119.
- Recebem pareceres de Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a 
contribuinte de isenção do pagamento do lajedo feito em frente a sua casa na Rua Demétrio 
Ribeiro, n.° 108 e de outra que solicitara isenção da décima urbana de sua propriedade na 
Rua Dem étrio Ribeiro, n 0 101 por não apresentar condições de pobreza.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento submetendo à discussão do Conselho o 
Projeto de Orçam ento do Município para o exercício de 1909.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a liberar verba 
ao Centro Republicano para os festejos populares pela Proclamação da República.
- Aprovam o Parecer acima citado.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamação apresentados na Sessão anterior 
Ass.: Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos.

19
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ 
adas na Estrada do Mato Grosso, n 0 17, na Rua da Concórdia, n.° 120, na Rua União, n.° 8, 
na Rua José de Alencar, n 0 8 A
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um  cida
dão da isenção do pagam ento do imposto de calçamento feito em frente aos seus terrenos 
na Rua 13 de maio e em outros onde funciona o Prado Riograndense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Com pa
nhia Força e Luz referente às taxas do imposto de indústria e profissões.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação feita pela Em 
presa Lloyd Brasileiro de M. Buarque & Cia. de isenção de impostos
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que, segundo a Constitui
ção Estadual, cabe aos comerciantes a decisão da abertura de seus estabelecim entos tanto 
nos dias úteis como nos domingos
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que segundo as disposi
ções da Constituição não cabe ao Conselho intervir a respeito da regulam entação de pro
fissões, indústria e comércio

12
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- Aprovam, com em endas, os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados em 
sessão anterior
Ass.: Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - M ário Pinto - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos

26
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ
adas na Rua Bordini, n 0 38, na Rua Concórdia, n ° 36, na Rua 28 de setem bro, n.° 55 e n ° 
61, na Rua Duque de Caxias, n 0 137 e n 0 281, na Rua Demétrio Ribeiro, n 0 206 e n °  208 
e na Rua Venâncio Aires, n 0 27
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do imposto 
de calçam ento feito em frente a sua casa na Rua 13 de Maio, n 0 112.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando duas contribuintes do paga
mento da décim a urbana de suas casas nas ruas General Câm ara n 0 60 e São João
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagamento da décima urba
na as propriedades situadas na Rua João Al fredo, n 0 15 e na Rua Demét rio Ribeiro, n 0 151.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando, no sem estre corrente, um 
cidadão do im posto de sua mercearia situada na Rua A ndrade Neves, n 0 56
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento do ex-ar- 
rendatário do restaurante do Prado Riograndense sobre o imposto de comércio devido
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um comer
ciante referente ao imposto que deve de uma barbearia na Rua Duque de Caxias, n 0 48
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um comer
ciante que trata do imposto que deve de uma farmácia na Rua Duque de Caxias, n ° 141
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um comer
ciante com relação ao imposto que deve de sua alfaiataria na Rua dos Andradas, n.° 110.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um co
m erciante sobre a dívida do imposto da sua casa de secos e m olhados na Rua General 
Neto, n 0 42.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de Neves & 
Cia. pedindo para estabelecer uma fábrica de bebidas na Rua Santana, n 0 24
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a con
tribu in te que pede isenção do pagamento da décim a das suas casas situadas na Rua 
Riachuelo, n ° 221 e n 0 223
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um con
tribuinte que pede isenção do imposto da décima de propriedades na Rua Venezianos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de duas 
contribuintes que pedem isenção do imposto da décim a de suas propriedades situadas 
nas ruas Coronel Genuíno, n 0 86 e Avaí, n 0 76
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dão que pede a restituição do dinheiro pago à Municipalidade por m ultas provenientes de 
im postos sobre suas propriedades nas ruas Avaí e 13 de Maio.



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a dispensar Becker 
& Irmão do pagamento do calçamento feito na frente da sua chácara na Rua Cristóvão 
Colombo em troca da doação, ao Município da rua que pretendem abrir gratuitam ente
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior. 
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Ilha da Fontoura - Miguel W eingartner - Victor 
da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos

DEZEMBRO

02
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento apresentando, para estudo do Conselho, a 
inclusão no Projeto de Orçamento de um imposto maior às tabernas, botequins e casas de 
pastos que perm anecerem  abertos após as 22 horas
- Aprovam todos os pareceres apresentados na sessão anterior.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do Município para o ano de 
1909.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Victor da Silva
- Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos

04
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos de cinco contribuintes so 
licitando isenção de diversos impostos
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ 
adas na Rua D em étrio Ribeiro, n 0 248,250 e 252, na Rua Gal. Vitorino, n.° 11, na Rua Luiz 
Afonso, n 0 111, no Campo da Redenção, n 0 81 e na Rua Concórdia, n.° 77.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações cancelando a dívida de um com erciante 
com referência à serraria que teve no Campo da Redenção, n 0 145.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  contribuinte do paga
mento da décim a de sua propriedade situada na Rua Ramiro Barcelos, n 0 68.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo o pedido do proprietário de 
um a barbearia situada na Rua Santana, n ° 40
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando Gabriel Agostinelli & Irm ão 
do imposto de com ércio sobre sua ex-casa de negócios no Campo da Redenção, n.° 66.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do im posto de 
calçam ento feito em frente a sua propriedade na Rua 13 de Maio, n 0 134.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações autorizando o In tendente a suspender 
a cobrança judicial e extrajudicial do im posto de décim as atrasadas das propriedades 
situadas na Rua Luiz Afonso n 0 50, na Rua Vig José Ignácio n.° 92 e na Rua Fernandes 
Vieira n.° 10.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações m antendo o valor do im posto que um a 
contribuinte pagava pelo seu curtum e situado nas Pedras Brancas.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã do im posto de 
calçam ento feito em frente da sua propriedade na Rua José Alencar, n.° 165 B
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando uma comerciante das multas devi
das do imposto de comércio do armarinho estabelecido na Rua Visconde do Rio Branco
- Prosseguem, em primeira discussão, a análise do Projeto de Orçamento para o exercício de 1909
- Aprovam o Parecer da Comissão de Orçamento tratando do estabelecimento de imposto 
para as tavernas, botequins e casas de pasto.
Ass ■ Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Miguel W eingartner - Victor da 
Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos

09
- Encam inham  à Comissão de Reclamações o requerim ento de um  cidadão solicitando 
cancelam ento do pagam ento pelo imposto de calçamento feito em frente das suas propri
edades na Rua José de Alencar, n.° 135 e n.° 137
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto da décim a atrasado da propriedade situada 
na Rua Fernandes Vieira, n.° 3
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do im posto de 
calçam ento feito em frente da sua propriedade na Rua 13 de Maio, n 0 104.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o tu tor de três m enores do 
pagam ento do im posto de calçamento feito em frente a propriedade dos m esm os na Rua 
13 de Maio n 0 116.
- Recebem Pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de dois 
com erciantes estabelecidos com um a casa de comércio na Rua Tiradentes n 0 26 e com 
um  açougue na Rua Coronel Vicente.
- Aprovam, com  em endas, os Pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na 
Sessão anterior.
- Continuam  em  prim eira discussão do Projeto do Orçamento para o exercício de 1909. 
A s s . Joaquim  Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Miguel W em gartner - Victor da 
Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos

10
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão do im posto de 
calçam ento e lajedo em frente aos seus casebres na Rua José de Alencar, n.° 135 e n 0 137.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1909, assim  como 
as suas em endas.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Miguel W em gartner - Victor da 
Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décim as atrasadas das propriedades situ-
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adas na Rua Botafogo n.° 113-3 A e na Rua Avaí n.° 87.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento do proprie
tário do "Teatro Eldorado" na Rua da Independência n.° 18 solicitando isenção dos im 
postos a que está sujeito.
- Aprovam os Pareceres da Comissão de Reclamações acima citados e aprovam o apresen
tado na Sessão anterior.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre a petição das ligas anti-alcóolicas 
desta Capital inform ando que a mesma esta prevista em em enda ao Art. 6.° do Projeto de 
Orçamento.
- Colocam em terceira discussão o Projeto de Orçamento do Município para o exercício 
de 1909.
Ass Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - Francisco Bastos - João W iltgen - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - M ário Pinto - Ilha da Fontoura

14
- Aprovam a redação da Lei do Orçamento do Município para o ano de 1909.
- Encerram  as sessões do corrente ano.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - Francisco Bastos - João Wiltgen - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - M ário Pinto - Ilha da Fontoura.
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1909
JANEIRO

05
- Elegem os m em bros da Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral Federal 
Ass Joaquim  R ibeiro - V ictor da Silva - A lberto  Bins - Ilha da F on toura  - F rancis
co B astos - João W iltgen - M iguel W eingartner - Luiz G uaragna - Carlos F on toura - 
E duardo  H asslocher - A droaldo Franco - A lbino C outinho  - T heodoro  W ielitz - 
F igueiredo  Júnior.

MARÇO

19
- Elegem os mesários e suplentes para as Eleições a Deputado Estadual
Ass.: Joaquim Ribeiro - Victor da Silva - Alberto Bins - Carlos Fontoura - Luiz Guaragna - 
Miguel W eingartner - Theodoro Wielitz - Ilha da Fontoura - M ário Pinto - Figueiredo 
Júnior - Adroaldo Franco

22
- Elegem os m em bros da Comissão da Revisão do Alistamento Eleitoral do Estado
Ass • Joaquim Ribeiro - Victor Silva - Alberto Bins - Miguel W iengartner - João Wiltgen - 
Ilha da Fontoura - Luiz Guaragna - Theodoro Wielitz - Carlos Fontoura - Adroaldo Franco
- Eduardo Hasslocher

ABRIL

28
- Registram  a prim eira reunião da Junta Apuradora da Eleição Estadual realizada no 1 0 
Distrito Eleitoral
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Ilha da Fontoura - Luiz Guaragna - Theodoro 
Wielitz - Figueiredo Júnior

29
- Registram  a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora da Eleição Estadual realizada 

no 1.° Distrito Eleitoral.
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Luiz Guaragna
- Theodoro Wielitz - Carlos Fontoura - Figueiredo Junior - Adroaldo Franco
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OUTUBRO

15
- Elegem a m esa adm inistrativa do Conselho no corrente ano.
- Reelegem os m em bros das comissões perm anentes de Orçamento, Contas e Reclam a
ções que atuaram  no ano anterior.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçam ento para 
o exercício de 1910.
Ass.. Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - M ário Pinto - Ilha da Fontoura - 
Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos.1

21
- Procedem à leitura do Projeto de Orçamento do exercício de 1910 e o encam inham  à 
Comissão respectiva para parecer
- Recebem petição do Centro Republicano desta Capital solicitando auxílio financeiro 
para as festas populares durante o aniversário da Proclamação da República.
- Recebem petição da Associação Protetora do Turf solicitando auxílio financeiro para 
realização de um  grande prêm io e a devolução dos impostos, que no exercício de 1910 
venha a pagar pelo seu funcionamento.
- Recebem petição da Sociedade Deutscher Hilfsverein solicitando a devolução de um 
terreno que doou ao Município localizado na Rua Coronel Carvalho.
- Recebem petição da Sociedade Blitz solicitando isenção de im postos da décim a e de 
policiamento
- Recebem petição da Com panhia Zooterina solicitando isenção do pagam ento de déci
mas atrasadas
- Recebem petição da Faculdade Livre de Direito solicitando um  auxílio financeiro para 
as despesas de instalação do seu prédio.
- Recebem petição de cinco cidadãs solicitando dispensa do pagam ento da décima.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - M ário Pmto - Miguel W eingartner
- Francisco Bastos.

28
- Recebem ofício em nom e do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da insta
lação do Conselho.
- Recebem quatorze requerim entos de cidadãos solicitando isenção do pagam ento de 
décim as e outros dois do pagamento do imposto de comércio
- Recebem requerim ento de Noé Lopes & Cia. e de outros marchantes do M unicípio soli
citando a substituição do atual imposto por cabeça de gado abatido por um  relativo ao 
peso de cada rês.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ 
adas na Rua Villela Tavares, n.° 2, na Rua Avaí, n.° 76, na Rua Bento Gonçalves, n 0 14, na 
Rua da Concórdia, n.° 36 e na Rua da República, n.° 33.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando a Sociedade Blitz do paga
mento dos im postos de décim as e policiamento atrasados
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sugerindo que seja restituído à Socieda
de Deutscher Hilfsverein o terreno situado na Rua Coronel Carvalho
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Cen
tro Republicano para as comemorações da Proclamação de República
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Associ
ação Protetora do Turf para prêmios nas corridas
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da Companhia de 
Zoosterina porque sua dívida está em cobrança judicial.
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Victor da Silva
- Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos.

NOVEMBRO

04
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Centro Republicano nas comemorações da Proclamação da República
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente a Sociedade Protetora do Turf nos prêmios das com petições que promoverá 
no ano de 1910
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina e Farmácia solicitando um  auxílio 
financeiro para aum entar e melhorar seus laboratórios
- Recebem requerim ento de Augusto Porto Alegre solicitando auxílio para a im pressão da 
2 a edição do seu livro A Fundação de Porto Alegre
- Recebem requerim ento de alguns cidadãos solicitando auxílio para a aquisição de um 
terreno no Campo da Redenção
- Aprovam, com exceção do relativo ao requerim ento da Sociedade Deutscher Hilfsverein, 
os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Victor da Silva - Miguel W eingartner - João Wiltgen
- Francisco Bastos - Henrique Aydos

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a su spen 
der a cobrança judicial e extrajudicial do im posto de décim as atrasadas das proprieda
des situadas na Rua Cel Genuíno, n ° 9, na Rua Benjam in C onstant, n.° 9, na Rua 
D em étrio Ribeiro, n 0 151 e n 0 108, na Rua do Riachuelo, n 0 300, na Rua Pantaleão 
Teles, n 0 261, na Praça M artins de Lima, n.° 43 e n.° 55, na Rua José de Alencar, n.° 8-2- 
AA, na Rua União, n.° 8
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo prazo para um a contribu
inte pagar décim as atrasadas das suas casas situadas na Rua A ndrade Neves, n 0 67 e n.° 
67 A e na Rua Riachuelo, n 0 258.
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- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações d ispensando um a contribu in te do p a 
gam ento da décim a, até o final de 1910, dos seus prédios situados na Avenida Chicago, 
n 0 13 e n.° 15.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão do im posto de 
comércio referente ao açougue que possui na Rua Riachuelo, n.° 201.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações orientando para atender, conform e os 
recursos do Município, os auxílios financeiros solicitados pela Faculdade de Medicina e 
Farm ácia e alguns cidadãos para adquirirem  terrenos no Campo da Redenção.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável ao requerim ento de Noé Lopes 
& Cia e outros m archantes do Município sobre a troca de taxas relativas ao abate de gado 
para consumo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de Augusto Porto 
Alegre de auxílio financeiro para reedição de seu livro A Fundação de Porto Alegre.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações petições de quinze cidadãos e da Sociedade 
Beneficente Luz e Ordem solicitando isenção do pagamento de décim as e de um a cidadã 
pedindo a isenção do pagam ento do imposto de calçamento
- Aprovam Parecer da Comissão de O rçam ento,autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Centro Republicano nas comemorações da Proclamação da República
- Aprovam, com em enda, o Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a auxiliar financeiram ente a Sociedade Protetora do Turf nos prêm ios das competições 
que prom overá no ano de 1910
Ass • Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - M ario Pinto - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos - Victor da Silva.

18
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ 
adas no Arraial de São José, na Travessa D. Auréha, na Rua Riachuelo, n ° 2 0 7 e n ° 3 1 2 ,n a  
Rua Duque de Caxias, n 0 164, na R uaD em étrioR ibeiro,n.°69,na Rua Botafogo, n 0 113 - 
3 A , na Rua Bento Gonçalves, n ° 77, na Travessa do Carmo, n.° 4, na Rua Cel. Bordim, n.° 
6, na Rua Concórdia, n.° 120, na Praça do Menino Deus, n ° 13, na Rua da República, n ° 
25, na Rua M aryland, n.° 24 e na Rua Dr. Timóteo, n.° 2 E
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do pagam en
to do imposto de calçamento em frente do seu prédio situado na Rua 13 de Maio, n 0 60.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da Sociedade Be
neficente Luz e Ordem de isenção do pagamento da décim a de seus prédios situados na 
Rua Jerômm o Coelho, n 0 14.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar, de 
acordo com os recursos do Município as Faculdades Livres de Medicina e Farm ácia e a 
Faculdade de Livre de Direito.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo a petição de Noé & Cia e outros 
marchantes do Município, visto ser-lhes facultativo o abate de gado com qualquer peso.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando os quadros dem onstrativos da Receita e
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Despesa da Intendência Municipal referentes ao ano de 1908
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos de nove cidadãos e do Grê
mio Alm irante Tam andaré solicitando isenção do pagam ento de diversos impostos.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações os requerim entos dos Asilos Pella e Betâma, 
da Federação Riograndense do Remo e Tiro Brasileiro de Porto Alegre solicitando auxíli
os financeiros.
- Aprovam.com um a em enda, os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na 
sessão anterior
- Aprovam, em segunda discussão, os pareceres da Comissão de Orçam ento discutidos na 
sessão anterior.
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Victor da Silva - 
Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos - Ilha da Fontoura

25
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ
adas na Rua Cristóvão Colombo, n 0 347 e n.° 349, na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 206 e n 0 
208, na Rua Venâncio Aires, n 0 90
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações dos Asilos 
Pella e Betâma, da Federação Riograndense do Remo e Tiro Brasileiro de Porto Alegre de 
concessão de auxílios financeiros
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um contribuinte do paga
mento da m ulta da décim a atrasada e outro do pagam ento do imposto e m ultas referentes 
a um a olaria que possuía na Ponta do Dionísio
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a isenção de impostos para 
um  cidadão estabelecer um  frigorífico destinado à conservação e exportação de carne, 
frutas e cereais
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos que soli
citam  isenção do im posto de comércio situado na R uadosA ndradas.n  °541 e da Em pre
sa de Lavagem de Casas, situada à Rua Andrade neves, n.° 83 e o im posto de policiamento 
do Grêmio Alm irante Tamandaré.
- Recebem Parecer da Comissão de Contas propondo a votação do Projeto de Lei que 
aprova as despesas feitas pela Intendência Municipal de Porto Alegre no ano de 1908
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sugerindo que o Projeto de Orçamento do 
Município para o ano de 1910 seja aprovado e subm etido à votação pelo Conselho.
- Recebem Parecer da Com issão de Orçam ento au to rizando  o In tenden te  a auxiliar 
financeiram ente  a Augusto Porto Alegre para a 2a edição da sua obra A F undação de 
Porto Alegre
- Recebem requerim entos de seis contribuintes solicitando isenção de décim as e da Dire
toria da Exposição de Uvas pedindo auxílio financeiro
- Aprovam, com um a em enda, os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na 
sessão anterior.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Orçamento apresentados na sessão anterior e
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adiam  a discussão da em enda apresentada à petição dos m archantes do Município.
Ass.. Joaquim  R ibeiro  - H enrique Aydos - Ilha da F ontoura - V ictor da Silva - F ra n 
cisco B astos.

DEZEMBRO

02
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a suspender a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas das propriedades situ 
adas na Rua Cel. Genuíno, n 0 5 A, na Ru Gal Caldwel, n.° 34,59,59 A e 61, na Rua Venâncio 
Aires, n.° 27, na Rua Luiz Afonso, n.° 123, na Rua Avaí, n 0 76 e na Rua Vigário José Ignácio, 
n 0 32 e n.° 100.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo à solicitação do Diretor da 
Instituição "Pão dos Pobres" de auxílio financeiro
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Direto
ria da Exposição de Uvas a ser realizada no Arraial de Teresópolis
- Recebem oficio do Intendente Municipal concordando com a devolução do terreno doado 
ao Município pela Sociedade Deutscher Hilfsverein,situado na Rua Coronel Carvalho.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente auxiliar finan
ceiram ente os Asilos Pella e Betâma e a Federação Sul Riograndense de Remo e Tiro Bra
sileiro de Porto Alegre
- Aprovam alguns pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do pagam ento do 
imposto e m ultas referente a um a olaria que possuía na Ponta do Dionísio
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando de im postos por cinco anos, 
um cidadão que pretende estabelecer um frigorífico nesta Capital.
- Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei que aprova as contas das despesas da 
Intendência no ano de 1908
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar Augusto 
Porto Alegre na reedição da obra A Fundação de Porto Alegre.
- Aprovam, em segunda discussão, o Parecer da Comissão de Orçam ento que autoriza o 
auxílio à Faculdade de Medicina e Farmácia.
- Aprovam, em segunda discussão, o Parecer da Comissão de Orçam ento que autoriza 
auxílio financeiro para a Faculdade Livre de Direito.
Ass. Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Victor da Silva
- Francisco Bastos

06
- Recebem  P arecer da Com issão de Reclam ações su stan d o  a cobrança ju d ic ia l e 
extrajudicial do imposto da décim a urbana atrasada da propriedade situada na Rua Cel. 
Genuíno, n.° 76
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando a averbação do pagam ento da
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décim a urbana atrasada de suas propriedades situadas nas ruas Andrade Neves, n 0 67 e 
n 0 67 A e Riachuelo, n 0 258
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente restituir o ter
reno situado na Rua Coronel Carvalho para a Sociedade Deutscher Hilfsverein
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente os asilos Pella e Betâma, e a Federação Sul Riograndense de Remo e Tiro Bra
sileiro de Porto Alegre
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que aprova as Contas das despesas da 
Intendência no ano de 1908.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança judicial do im 
posto da décima urbana atrasada de seis contribuintes, apresentado em sessão anterior
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente auxiliar a Augusto 
Porto Alegre na reedição da obra A Fundação de Porto Alegre
- Aprovam, em terceira discussão, o Parecer da Comissão de Orçam ento que concede au
xílio financeiro à Faculdade Livre de Direito.
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento da Receita e da Despesa do Município 
para o ano de 1910
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Ilha da Fontoura - 
Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos - Victor da Silva

09
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações inform ando que com pete a um a petici
onária contribuinte provar sua identidade, com docum ento legal, na Diretoria da Fazenda 
Municipal.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões,o Parecer da Comissão de Orçamento au
torizando o Intendente a auxiliar financeiramente a Diretoria da Instituição "Pão dos 
Pobres" e a Diretoria da Exposição de Uvas.
- Aprovam, em segunda discussão, os pareceres da Comissão de Orçam ento concedendo 
auxílio financeiro à Sociedade Asilo Pella e Betâma e à Federação Rio Grandense de Remo 
e Tiro Brasileiro de Porto Alegre.
- Continuam  a prim eira discussão do Projeto de Orçamento para 1910
- Aprovam, em terceira e últim a discussão, o Projeto de Orçamento, com em endas, para o 
ano de 1910
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Victor da Silva - Mario Pinto - João Wiltgen - 
Francisco Bastos - Alberto Bins

10
- Aprovam a redação da Lei de Orçamento do Município para o ano de 1910
- Encerram  os trabalhos do corrente ano
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Victor da Silva - 
Christiano Wiltgen - Francisco Bastos.
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1910
JANEIRO

05
- Registram a Eleição dos membros da Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral Federal 
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Victor da Silva - Miguel W eingartner - Francis
co Bastos - Ilha da Fontoura - Figueiredo Júnior - Eduardo Hasslocher - Theodore Wielitz
- Carlos Fontoura - Luiz Guaragna - Albino Coutinho

07
- Recebem oficio do Presidente do Estado com unicando a nom eação do novo Vice-presi- 
dente do Estado, Coronel Manoel de Freitas Valle Filho
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Victor da Silva - Ilha da Fontoura
- Mario Pinto - Francisco Bastos - João Wiltgen - Miguel W eingartner

MARÇO

22
- Registram a Eleição dos membros da Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral do 
Estado.
Ass Alberto Bins - Henrique Aydos - Miguel W eingartner - Francisco Bastos - Victor da 
Silva - Luiz Guaragna - Adroaldo Franco - Carlos Fontoura - Theodoro Wielitz - Albino 
Coutinho.

OUTUBRO

15
- Reelegem a Mesa Administrativa do Conselho do ano anterior
- Reelegem os m em bros das comissões perm anentes de Orçamento, Contas, Reclamações 
e Redação que atuaram  no ano anterior.
- Recebem oficio do Intendente remetendo o Relatório e o Projeto de Orçam ento para o 
exercício de 1911
Ass.. Joaquim Ribeiro - Miguel W eingartner - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Francisco 
Bastos.

20
- Recebem requerim entos de três contribuintes solicitando isenção do pagam ento do 
im posto da décim a urbana
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- Recebem requerim ento da Sociedade Floresta Aurora solicitando isenção do pagamento 
do imposto de policiamento.
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo isenção do pagam ento de im postos so 
bre um  depósito que possui na Rua das Flores.
- Recebem requerim ento de M endes Filho & Cia.solicitando relevação do im posto devido 
pelo Vapor Salácia.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento de imposto 
de comércio em atraso
- Recebem requerim ento da Faculdade Livre de Direito que solicita um  auxílio financeiro 
destinado a estim ular a instrução no Estado
- Recebem requerim ento dos representantes das Sociedades M utuárias Econom isadora 
Paulista e Previdência e a Caixa Paulista de P ensões, com sede em São Paulo, que solici
tam  dim inuição dos im postos que pagam
- Recebem requerim ento do Secretario Geral da Liga M arítim a solicitando um  donativo 
em prol da aquisição de um  encouraçado??? que será denom inado "Riachuelo"
Ass Joaquim Ribeiro - Mario Pinto - Victor da Silva - João Wiltgen.

NOVEMBRO

03
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a co
brança judicial e extrajudicial do imposto de décim as urbanas, até o final de 1911, das 
propriedades situadas na Rua José de Alencar, n.° 22, na Rua da Concórdia, n.° 220, na 
Rua Avaí, n 0 79, na Rua Duque de Caxias, n.° 137, na Rua Larga, n.° 7 e na Rua Venâncio 
Aires, n ° 66.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã do im posto do 
em pedram ento da calha fronteira às casas situadas na Rua 7 de Abril, n.° 82 e n.° 84
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Cen
tro Republicano para com em orar a data da Proclamação da República Brasileira.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um  cida
dão que pede a isenção do imposto de uma casa de barbeiro
A ss : Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Ilha da Fontoura - 
João Wiltgen - Francisco Bastos

10
- Recebem ofício do Intendente Municipal tratando de assuntos relativos ao Hospício São 
Pedro.
- Recebem requerim entos de alguns cidadãos solicitando auxílio financeiro para a expo
sição de aves e flores que pretendem  realizar no Arraial da Glória.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente m andar sustar a 
cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décimas atrasadas, até o fim de 1911, das 
propriedades situadas na Rua Madri, n.° 4, na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 208, na Rua Ernesto
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da Fontoura, n 0 14b e 4c, na Rua Luiz Afonso, n 0 135, na RuaDem étrio Ribeiro, n 0 108, na 
Rua Concórdia, n 0 42, na Avenida Napolitana, n 0 3 e na Travessa 1 0 de Março, n 0 80.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo prazo para um a contribu
inte pagar, em prestações mensais, as parcelas do imposto da décim a do seu prédio situ
ado na Rua da República ,n ° 33
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento do imposto 
do Vapor frigorífico Salácia de propriedade da firma Mendes Filho 8c Cia
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros às Fa
culdades Livre de Medicina e Farmácia, Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, da 
Associação Protetora do Turf, da Sociedade de Remo e Tiro Brasileiro de Porto Alegre e da 
Sociedade Agrícola Municipal
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo um  donativo à Liga M aríti
ma Brasileira para adquirir o novo encouraçado "Riachuelo"
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as seguintes petições das 
representantes das sociedades M utuárias Economizadora Paulista e Previdência e da Cai
xa Paulista de Pensões, que solicitam um imposto mais am eno para essas sociedades, de 
um  contribuinte que solicita isenção do pagamento do im posto de comércio sobre seu 
depósito localizado na Rua das Flores, da Sociedade Floresta Aurora que solicita suspen
são do im posto de policiamento e de um contribuinte que solicita cancelam ento do paga
mento do im posto de comércio localizado em atraso
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Centro Republicano na realização de festas populares na data da Proclam a
ção da República Brasileira
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizado o Intendente auxiliar o Centro 
Republicano nas festas de aniversário da Proclamações da República Brasileira
Ass Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - A lberto Bins - Ilha da Fontoura- Miguel 
W eingartner- João Wiltgen -Francisco Bastos

17
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento desobrigando a Intendência de pagar vul
tosa quantia exigida pelo Diretor do Hospital São Pedro mas autorizam  o Intendente a 
prestar auxilio financeiro anual ao mesmo estabelecimento hospitalar
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamentos autorizando o Intendente auxiliar finan
ceiram ente os seguintes requerentes: a Comissão Geral da Liga M arítim a Brasileira, o 
Comitê Central Pró-Encouraçado "Riachuelo", a Sociedade Agrícola Municipal (Festa da 
Uva), a Sociedade de Remo e Tiro Brasileiro de Porto Alegre, a Faculdade Livre de Direito 
de Porto Alegre, a Faculdade de Medicina e Farmácia (construção de edifício) e a Associ
ação Protetora do Turf (prêmios de corridas)
- Aprovam, por unanim idade, os pareceres da Comissão de Reclamações apresentadas na 
sessão anterior
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Mario Pinto - 
João Wiltgen - Victor da Silva
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a co
brança judicial e extrajudicial, dos imposto de 1911, das seguintes propriedade: na Rua 
Esperança, n 0 7, na Rua da República, n.° 63, na Rua Veneziano, n.° 20, na Rua Duque de 
Caxias, n ° 223, na Rua Lima e Silva, n.°37 e n.° 39, na Rua Venâncio Aires, n.° 27 e na Rua 
Botafogo, n 0 113 A .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  cidadão do imposto, por 
10 anos, sobre um a fábrica de manteiga de leite a ser instalada neste Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo ao Diretor dos Asilos Pella e 
Betâma o auxílio financeiro que solicitou.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para a l
guns cidadãos que pretendem  m ontar um a exposição no Arraial da Glória
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da Sociedade Dra
mática Particular Instrução Familiar que solicitou o cancelamento do pagam ento do im 
posto da décim a
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente as seguintes instituições, a Comissão Geral da Liga M arítim a Brasileira e o 
Comitê Central Pró Encouraçado "Riachuelo", a Sociedade Agrícola Municipal (Festa da 
Uva), a Sociedade de Remo e Tiro Brasileiro de Porto Alegre, a Faculdade de Medicina e 
Farmácia (construção de edifício), a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre e a Asso
ciação Protetora do Turf.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, todos os Pareceres acima transcritos. 
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Miguel W eingartner
- Ilha da Fontoura

DEZEMBRO

01
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as contas da Receita e da Despesa do Mu
nicípio referentes ao ano de 1909.
- Recebem requerim entos de cinco contribuintes e da Sociedade D ram ática Particular 
Instruções Fam iliar solicitando dispensa do pagamento de diversos impostos, além do 
Diretor do "Pão dos Pobres" pedindo um auxílio financeiro para as escolas da Instituição.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente m andar su s
tar a cobrança judicial e extrajudicial do imposto de décim as atrasadas, até o fim de 1911, 
da seguinte propriedade: Rua da Figueira, n °134 A .
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações atendendo à petição da Federação 
R iograndense do Remo de auxílio financeiro para estim ular o esporte do rem o e da 
D iretoria da Sociedade dos Atiradores R iograndense para as festas do 25° aniversário 
de sua fundação
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que se o edifício da Sociedade 
de Beneficência Brasileira União for usado como hospital sua solicitação deve ser atendida
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- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações apresentado na sessão anterior sobre a 
suspensão de cobrança judicial e extrajudicial de décimas atrasadas de algum as proprie
dade nesta Capital
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da Diretoria da 
Sociedade Dram ática Particular Instrução Familiar de cancelam ento do pagam ento de 
im posto da décim a
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Miguel Weingartner
- João Wiltgen - Ilha da Fontoura

09
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente m andar sus
tar a cobrança judicial e extrajudicial dos impostos de décim as atrasadas, até o final de
1911, das propriedades situadas na Rua Riachuelo, n 0 207, na Rua Cel Genuíno, n 0 86 e 
na Rua da República, n 0 23 A
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando pelo atendim ento da petição 
do Diretor da Instituição do "Pão dos Pobres"
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo prazo m ensal à Sociedade 
D ram ática Particular Instrução Familiar para pagar décim as em atraso
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as petições de dois contri
buintes, um a por não ter apresentado atestado de pobreza, e outra que solicitava dispensa 
do pagam ento do imposto de comércio localizado
- Recebem Parecer da Comissão de Orçam ento sugerindo que o Projeto de Orçam ento 
do M unicípio para o exercício de 1911 seja subm etido à d iscussão e aprovado pelo Con
selho M unicipal
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar 
financeiram ente a Direção dos asilos Pella e Betânia e os Expositores de Aves e Flores 
do A rraial da Glória
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a isentar do 
pagam ento de im postos municipais, durante dez anos, o em presário que pretende estabe
lecer no Município um a fábrica de manteiga de leite
- R ecebem  Parecer da C om issão de O rçam ento  au to rizan d o  o In ten d en te  auxiliar 
f in an c e ira m en te  a Federação Sul R iograndense de Rem o para  es tim u la r o espo rte  
do rem o e a Liga dos A tiradores R iograndense para as festas do 25.° an iv ersário  de 
fundação .
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo os requerim entos das Com
panhias de Seguro de Vida Sul América, Educadora, Equitativa, G arantia da Amazônia e 
Caixa Geral das Famílias todas com sedes fora do Estado e do representante das Com pa
nhias de Navegação Hamburg Sudamerikanische.Dampfshiffahrts Gesellschaft e Hamburg 
Am erika Lime, tam bém  com sedes fora do Estado reclamando contra taxas do Projeto de 
Orçam ento da Receita Municipal e pedindo restituições das que pagaram  em exercícios 
anteriores e no corrente
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei que aprova as 
contas das despesas feita pela Intendência Municipal no ano de 1909
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- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior 
Ass.: Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - A lberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - Mario Pinto

10
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações considerando justa a reclamação de al
guns cidadãos sobre o desconto no peso da carne abatida para consum o m as entendendo 
que os m esm os só podem  ser atendidos no próximo exercício
- Aprovam, em  prim eira e segunda discussões, Parecer da Comissão de Orçam ento apre
sentando na sessão anterior.
- Aprovam, em  prim eira e últim a discussões os pareceres da Comissão de Reclamações 
apresentados na sessão anterior.
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Miguel W eingartner - Victor da 
Silva - M ario Pinto

12
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações apresentado na sessão anterior.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do Município para o ano de
1911
- Aprovam, por u n an im id ad e , o Projeto de Orçamento para 1911 com as em endas apre
sentadas na prim eira discussão.
Ass • Joaquim  Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Ilha da Fontoura - 
Miguel W eingartner - João Wiltgen.

13
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente auxiliar finan
ceiram ente o Diretor da Institu ição" Pão dos Pobres"
- Aprovam o Parecer acima citado.
- Aprovam, em terceira e últim a discussão, o Projeto de Orçamento para 1911 e as suas 
respectivas em endas.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - João Wiltgen - Mario Pinto - 
Miguel W eingartner - Ilha da Fontoura

14
- Aprovam a redação final da Lei do Orçamento do Município para o ano de 1911.
- Encerram  os trabalhos do corrente ano.
Ass.. Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - João Wiltgen - M ario Pinto - 
Miguel W eingartner - Ilha da Fontoura.
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1911
JANEIRO

05
- Elegem a Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral.
Ass Joaquim Ribeiro - João Aydos - Alberto Bins - Miguel W eingartner - TheodoroWielitz 
-João Wiltgen - Francisco Bastos - Albino Coutinho - Figueiredo Júnior - Adroaldo Franco
- Luiz G uaragna

FEVEREIRO

13
Sessão suspensa.
Ass.- Joaquim Ribeiro - A lberto Bins - Miguel Weingartner

14
- Deliberam sobre o Projeto de Orçamento da Receita e Despesa para o 10 0 e 110 Distritos 
deste Município
- Aprovam a Redação da Lei de Orçamento para o 10 ° e 11 0 Distritos deste Município e 
encam inham  ao Intendente para promulgação.
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Miguel W eingartner - Francisco 
Bastos - Victor da Silva.

MARÇO 

22
- Designam o edifico da Intendência Municipal para a reunião da Comissão de Revisão 
do Alistamento Eleitoral e elegem a respectiva Comissão.
Ass • Joaquim Ribeiro - João Aydos - Alberto Bins - Victor H da Silva - Francisco Bastos - 
Miguel W eingartner - Adroaldo Franco - Joaquim I da Fontoura - Carlos Fontoura

OUTUBRO

*15
- Sessão suspensa.

'R e to rn o  n esta  sessão  5 fonte de p esq u isa  Atas do  C onselho  M unicipal
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- Reelegem o Presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho para o presente exercí
cio
- Reelegem os m em bros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçam ento para 
o exercício de 1912.
Ass • Joaquim  R ibeiro - H enrique Aydos - A lberto Bins - F rancisco Bastos M iguel 
W eingartner - Victor da Silva - Mario Pinto.

19
- Procedem à leitura do Projeto de Orçamento do Município para o exercício de 1912.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações diversos requerim entos de cidadãos e enti
dades solicitando isenção do pagamento do imposto da décima.
- Nomeiam alguns conselheiros para representação na rom ana ao túm ulo do Dr Júlio de 
Castilhos.
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Miguel W eingartner
- Ilha da Fontoura - João Wiltgen

26
- Recebem ofício do Intendente encam inhando memorial dos em pregados do comércio 
desta Cidade solicitando regulam entação das horas de trabalho
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a co
brança judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas,a té o final de 1912,das 
propriedades situadas na Rua Marcílio D ias,n.° 128, na Rua Pacífico, n.° 17, na Rua 13 de 
Maio, n.° 42, na Rua Lopo Gonçalves, n.° 131 e n.° 132, na Rua Duque de Caxias, n.° 137, 
na Rua Vilela Tavares, n.° 2, na Rua Marquês do Herval, n.° 55, na Rua Sans Souci, n.° 57, 
na Avenida Chicago, n.° 1 3 en .°  15,na Rua da República, n.° 71 e na Rua Gravataí, n 0 3.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo solicitações de isenção de 
décim as para prédios situados na Rua Luiz Afonso e na Rua da República, n.° 23, para 
casas nas ruas Fernando Machado, General Salustiano, Barão do Gravataí e para o Centro 
Espírita Allan Kardec e de auxílio financeiro para a Sociedade Médica Riograndense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação do Centro Repu
blicano de concessão de auxílio financeiro para as festividades de aniversário da Procla
mação da República
Ass • Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - A lberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - M ario Pinto - Francisco Bastos.

16

NOVEMBRO

03
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da instalação des
te Conselho.
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- Enviam à Comissão de Reclamações requerim entos para parecer
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior 
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - João Wiltgen - 
Francisco Bastos - Miguel Weingartner

09
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo um  teto financeiro para 
auxiliar o Centro Republicano na realização das festividades em com em oração ao aniver
sário da Proclamação da República.
Ass Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Francisco Bastos - Victor da Silva - Ilha da 
Fontoura.

16
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as Contas da Intendência referentes ao 
ano de 1910.
- Recebem telegram a do Secretário da Comissão da Festa Comemorativa do primeiro 
aniversário do Governo do Marechal Hermes da Fonseca convidando para o evento na 
Capital Federal..
- Recebem requerim ento do Clube Caixeral solicitando isenção do im posto sobre o alu
guel de seus salões
- Recebem requerim ento de um comerciante solicitando isenção do pagam ento do im 
posto de boockm aker
- Recebem requerim ento de alguns cidadãos solicitando auxílio financeiro para custear a 
vinda do aviador Cattaneo a esta Capital
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina e Farmácia solicitando auxílio finan
ceiro para construção de um novo prédio no Campo da Redenção
- Recebem requerim ento de Preiss & Cia. solicitando isenção do pagam ento do imposto 
de comércio
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar as 
cobranças judicial e extrajudicial dos im postos de décim as a trasadas, até o final do 
exercício de 1912, das propriedades situadas na Rua Concórdia, n ° 42, na Rua Gal 
V itorino .n  ° 2 6 ,n a  Rua Bento Gonçalves, n.° 14, na Rua 28 de Setem bro, n 0 140, na Rua 
Duque de Caxias, n 0 246, na Rua Demétrio Ribeiro, n 0 108, na Rua Gal Lima e Silva, 
n 0 39, na Rua Fernando M achado, n.° 59, na Rua Venâncio Aires, n 0 27 e na Rua Dr 
João Ignácio, n 0 39 e n 0 39 A .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações aprovando a isenção do pagam ento de 
im postos sobre profissão de um ex-agente de leilões desta praça.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações cancelando o pagam ento de imposto 
sobre aluguel do salão da Sociedade Leopoldina
- Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações favorável a concessão de auxílio 
financeiro  ao Abrigo Santo A ntônio do "Pão dos Pobres", à Sociedade Agrícola M uni
cipal para a próx im a Exposição de Uvas em Teresópolis e a Sociedade R iograndense 
P ro te tora dos A nim ais
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo, em parte, a solicitação dos 
representantes e proprietários de barcos cabendo à Comissão de Orçam ento estabelecer 
um desconto razoável.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações aprovando que a Faculdade Livre de 
Direito receba auxílio financeiro para saldar dívidas com a construção do novo edifício.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações m antendo o subsídio do ano anterior à 
Associação Protetora do Turf.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de dois cida
dãos de auxílio financeiro para a publicação da Revista Municipal tendo em vista ser 
assunto de caráter particular.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações indeferindo o m em orial ap re sen ta 
do pelos em pregados do com ércio desta Capital, solicitando a regulam entação  das 
horas de trab a lh o , visto não ser da com petência do Governo M unicipal in te rv ir na 
área de d ireito  privado
Ass ' Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Ilha da Fontoura - Victor da Silva
- Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos

23
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a cobran
ça judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas, até o final do exercício de
1912, das propriedades situadas na Travessa do Carmo n.° 4 e na Travessa Arlindo n 0 5.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo à solicitação do Clube Caixeral 
de isenção do im posto sobre aluguel de salões.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concordando em cancelar o im posto 
cobrado de um  cidadão que exercia a função de boockm aker
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação de alguns cida
dãos de um  auxílio financeiro para trazer o aviador Cattaneo e seu m onoplano Blériot a 
esta Capital
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações endossando a concessão de auxílio fi
nanceiro para a Faculdade de Medicina e Farmácia construir seu novo edifício no Campo 
da Redenção.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de Preiss & 
Cia solicitando isenção do pagam ento do imposto de comércio referente ao 2 0 sem estre 
do corrente ano
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei aprovando as contas 
das despesas realizadas pela Intendência Municipal no ano de 1910.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento aprovando o Projeto de Orçam ento do 
Município para o ano de 1912.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo percentual do im posto a 
ser pago por um  criador de gado no 6 ° Distrito deste Município.
- Aprovam todos os pareceres acim a citados. '
Ass.: Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Victor da Silva - 
Miguel W eingartner - João Wiltgen - Francisco Bastos.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a sustar a co
brança judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas, até o final do exercício 
de 1912, das propriedades situadas na Rua Botafogo, n 0 113 A, na Rua M onsenhor Veras, 
n 0 5 e na Avenida Farrapos, n 0 5
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação de isenção do 
im posto de comércio solicitada por um comerciante estabelecido na Estrada do Mato 
Grosso.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável às solicitações de dois cida
dãos que pretendem  abrir um a pequena confeitaria na Rua do Parque,n 0 34 A .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação da Sociedade 
Princesa Helena de Montenegro se ficar provado que a m esm a não aluga seus salões
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
imposto sobre o jogo de bilhar da Sociedade Princesa Helena de Montenegro.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento liberando auxílios financeiros para as se
guintes institu ições. Sociedade Protetora dos Animais; Sociedade Protetora do Turf, Abrigo 
Santo Antônio "Pão dos Pobres", Grupo Encarregado de trazer o Aviador Cattaneo a esta 
Capital, Faculdade de Medicina e Farmácia, Faculdade Livre de Direito e Sociedade Agrí
cola Municipal (Festa da Uva)
- A provam  todos os pareceres da Com issão de Reclam ações ap resen tados na sessão 
an terio r
- Aprovam Parecer da Comissão de Contas apresentando o Projeto de Lei que aprova as 
despesas realizadas pela Intendência Municipal no ano de 1910.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do Município para 1912 e o 
aprovam sem em endas
Ass.- Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Mario Pinto- Victor da Silva- Miguel Weingartner- 
João Wiltgen- Francisco Bastos

DEZEMBRO

07
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar as co
branças judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas, até o final do exercí
cio de 1912, da propriedade situada na Rua 13 de Maio, n.° 104
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação de um  comerci
ante que pretende abrir um a relojoaria na Rua Marechal Floriano, n 0 178 de isenção do 
respectivo im posto até o final do corrente ano.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Cidadão de pagar o res
pectivo im posto da casa de comércio que pretende abrir na Rua Fernandes Vieira n 0 1 E, 
até o final do corrente
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação de auxílio financei
ro da Comissão Organizadora da Festa das Árvores para quitar compromissos assumidos.

30
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação de auxílio finan
ceiro para os asilos Pella e Betânia.
- Aprovam  todos os pareceres da Com issão de Reclamações ap resen tados na sessão 
anterior.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Orçamento apresentados na sessão anterior libe
rando auxílios financeiros para várias Instituições e cidadãos.
- Aprovam, em segunda discussão, o Parecer da Comissão de Contas sobre as Despesas da 
Intendência Municipal no ano de 1910.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento do Município para o ano de
1912 e apresentam  em endas
Ass.: Joaquim  Ribeiro - H enrique Aydos - A lberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W em gartner - João Wiltgen - Francisco Bastos.

09
- Aprovam todos os pareceres apresentados pela Comissão de Reclamações na sessão an 
terior.
- Aprovam, em segunda discussão, os pareceres da Comissão de Orçamento debatidos na 
sessão anterior liberando auxílios financeiros para várias instituições e cidadãos
- Colocam em terceira discussão o Projeto de Orçamento do Município para 1912 com as 
em endas apresentadas na segunda discussão.
A s s : Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Ilha da Fontoura - 
Miguel W emgartner - João Wiltgen - Francisco Bastos

11
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação de um a cidadã de 
isenção do imposto de comércio sobre um botequim na Rua 24 de Maio, n.° 30.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando a concessão de auxílios fi
nanceiros para as seguintes entidades. Tiro Brasileiro de Porto Alegre, asilos Pella e Betânia 
de Taquari e Comissão Organizadora da Festa da Árvore.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento apresentando o Projeto de Lei que estabe
lece os o rdenados do In tendente e do Subintendente do M unicípio para o próxim o 
quatriênio.
- Retom am , em terceira discussão, o Projeto de Orçamento do Município para 1912 e 
respectivas em endas.
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Miguel W emgartner
- Victor da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos.

14
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações apresentado na Sessão anterior.
- Aprovam pareceres da Comissão de Orçamento apresentados na sessão anterior, conce
dendo auxílios financeiros para entidades benemerentes.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, com em endas, o Projeto de Lei que estabe
lece os ordenados do In tendente e do Subintendente do M unicípio para o próxim o
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quatriênio  e a redação da respectiva Lei.
- Aprovam a redação do Lei do Orçamento do Município para o ano de 1912
Ass • Joaquim Ribeiro - Henrique Aydos - Alberto Bins - Mario Pinto - Miguel Weingartner
- Victor da Silva - João Wiltgen - Francisco Bastos.
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1912
JANEIRO 

05
- Elegem os m em bros da Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass . Joaquim  Ribeiro - Henrique Aydos - A lberto Bins - Ilha da Fontoura - Miguel 
W eingartner - Victor da Silva - Figueiredo Júnior - Carlos Fontoura - Adroaldo Franco - 
Luiz G uaragna - Eduardo Hasslocher

MARÇO 

22
- Elegem os m em bros da Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral do Estado 
Ass Joaquim  Ribeiro - A lberto Bins - H enrique Aydos - Albino Coutinho - Miguel 
W eingartner - Francisco Bastos - Mario Pinto - Carlos Fontoura -Figueiredo Júnior- Luiz 
Guaragna - Adroaldo Franco

AGOSTO 

29
- Encam inham  à Comissão de Reclamações, para parecer, ofício do Intendente encam i
nhando Projeto de Lei estabelecendo critérios de equilíbrio entre o Processo Eleitoral do 
M unicípio e as Eleições Estaduais
- Encaminham à Comissão de Orçamento, para parecer, ofício do Intendente solicitando provi
dências sobre o aluguel das bancas incendiadas no Mercado Público e a liberação de um crédito 
para substituir as bancas de madeira por outras de ferro e cimento e a aquisição de um frigorífico
- Encaminham à Comissão de Orçamento, para parecer, ofício do Intendente solicitando mo
dificações na autorização concedida para contrair empréstimo, interno ou externo, destinado à 
reforma de calçamentos, ao alargamento de becos, à construção do Teatro Municipal, à cons
trução de casas para operários e à melhoria do serviço de abastecimento de água desta Cidade 
Ass . Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Mario Pinto - Francisco Bastos - João Wiltgen - 
Miguel W eingartner - Ilha da Fontoura - Henrique Aydos

SETEMBRO

02
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações aceitando a alteração proposta pelo 
Intendente no Processos Eleitoral do Município juntam ente com a redação da lei que es
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tabelece o lim ite de eleitores por mesa eleitoral.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente conceder isen
ções sobre o aluguel das bancas incendiadas do Mercado Público e a obter crédito finan
ceiro para reform as no m esm o prédio
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a fazer as opera
ções de crédito necessárias para aum entar o valor do em préstim o que necessita para obras 
e m elhoram entos no Município.
A ss : Joaquim Ribeiro - A lberto Bins - Mario Pinto - Francisco Bastos - João Wiltgen - 
Miguel W eingartner - Ilha da Fontoura - Victor da Silva - Henrique Aydos.

05
- Aprovam os dois pareceres da Comissão de Orçamento apresentados ao Conselho na 
sessão anterior
Ass.. Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Mario Pinto - Ilha da Fontoura - Miguel W eingartner
- João Wiltgen - Francisco Bastos

08
- Dividem o M unicípio em seções eleitorais e elegem os membros das m esas eleitorais 
para as Eleições Municipais
Ass • Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Mario Pinto - Francisco Bastos - Victor da Silva - 
Ilha da Fontoura - Figueiredo Júnior - Adroaldo Franco - Luiz Guaragna

09
- Aprovam a redação das leis que tratam  do aluguel e da reconstrução das bancas do 
Mercado Público e da am pliação de em préstim o externo para m elhorias no serviço de 
abastecim ento de água desta Cidade e as encam inham  para promulgação
Ass Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - M ano Pinto - Ilha da Fontoura - Miguel W eingartner
- João Wiltgen - Francisco Bastos

14
- Registram a reunião da Junta Apuradora da Eleição de um  Deputado à Assembléia do 
Estado.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Alberto Bins - Henrique Aydos - Victor da Silva - Luiz Guaragna - 
Figueiredo Junior - Carlos Fontana - Adroaldo Franco.

OUTUBRO

08
- Registram a reunião da Junta Apuradora das Eleições para Intendente e Conselheiros 
Municipais.
Ass.. A lberto Bins - Henrique Aydos - Ilha da Fontoura - Mario Pinto - Figueiredo Junior - 
Adroaldo Franco - Luiz Guaragna.

32



- Em possam  os novos conselheiros municipais para o quatriênio de 1912 a 1916
- Elegem o Presidente, Vice-presidente e o Secretário do Conselho Municipal
- Em possam  o Intendente Municipal reeleito para o cargo
Ass.. Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Petersen 
Júnior - Chaves Barcellos Filho - Xavier da Costa - Oswaldo Linck.

21
- Elegem os m em bros das comissões de Orçamento, Contas, Petições e Redação.
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da posse deste 
Conselho
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçam ento para 
o exercício de 1913
Ass Du Pasquier - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Oswaldo Linck - Xavier da Costa - 
Eurípedes M ostardeiro - Edmundo Arnt - Chaves Barcellos Filho

28
- Encam inham  à Comissão de Orçamento um a petição do Centro Republicano desta Ca
pital solicitando auxílio financeiro para as festas populares em hom enagem  à Proclam a
ção da República Brasileira.
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Eurípedes M ostardeiro - 
Oswaldo Linck - Xavier da Costa - Chaves Barcellos Filho - Edm undo Arnt

15

NOVEMBRO

04
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a prestar auxílio 
financeiro ao Centro Republicano desta Capital para as festas populares em homenagem 
à Proclam ação da República Brasileira
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier - Eurípedes Mostardeiro - Edmundo 
Arnt - Oswaldo Linck - Xavier da Costa - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior

08
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento aprovando o Projeto de Orçamento do 
M unicípio para o ano de 1913
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do pagam ento de 
direitos de carretas que devia ao ex-Mumcípio das Dores de Camaquã.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um Cidadão de pagar as déci
mas vencidas correspondentes ao 1 ° trim estre do corrente ano,sobre o prédio situado na 
Rua da República, n 0 127
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do pagamento 
das décim as vencidas do prédio na Rua da República, n 0 63.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do pagam ento 
das décim as vencidas da sua casa situada na Praia de Belas, n.° 17. •
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Cidadão do pagam ento 
das décim as vencidas de um a casa no subúrbio dos Navegantes
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de isenção do p a
gam ento de décim as solicitado pela Associação de Beneficência Asilo Providência mas 
concede aum ento da subvenção que a m esm a recebe do Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável ao reconhecim ento de U tilida
de Pública da Sociedade Riograndense Protetora dos Animais.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo várias petições solicitan
do isenções de im postos sobre comércio, construção e décimas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente auxiliar finan
ceiram ente a Academia de Letras do Rio Grande do Sul na com pra de terreno para cons
trução de sua sede.
- Procedem à leitura de um  Projeto de Lei que trata da abertura ilegal de becos e travessas 
dentro dos lim ites urbanos da Capital pela exploração imobiliária
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento, apresentado na sessão anterior, conce
dendo auxílio financeiro para o Centro Republicano.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Petersen Júnior - 
Edm undo Arnt- Oswaldo Lmck- Xavier da Costa

10
- Elegem as m esas eleitorais para presidirem as Eleições para Presidente do Estado.
Ass Joaquim  Ribeiro - Xavier da Costa - Du Pasquier - Oswaldo Linck - Eurípedes 
M ostardeiro - Miguel Branco - Benjamin Flores - João Meneghetti - Saturnino Lima - 
Antenor Am orim  - Lm doberto Vitello

11
- Recebem ofício do Intendente enviando as contas da Intendência referente ao ano de 
1911.
- Encam inham  à Comissão de Orçamento, para parecer, um Projeto de Lei autorizando o 
Intendente a fornecer, por conta do Município, os uniform es para os Agentes da Polícia 
A dm inistrativa dos 1 ° ,2  0 ,3.° e 4.° Distritos.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão an te
rior
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Oswaldo Lmck - Edm undo Arnt - Xavier da 
Costa - Petersen Júnior.

18
- Procedem a leitura de inúm eros requerim entos recebidos.
Ass • Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier - Oswaldo Linck - Petersen Júnior
- Edm undo A rnt - Xavier da Silva
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- Recebem requerim entos de dois cidadãos solicitando isenção do im posto de décimas
- Recebem  requerim en tos de um a cidadã solicitando isenção do im posto  de com ér
cio a trasado
- Recebem requerim entos de um cidadão solicitando isenção do im posto sobre pequena 
olaria situada nos Tapes
- Recebem requerim entos do Sindicato Agrícola Municipal de Teresópolis solicitando au
xílio financeiro para a tradicional Exposição de Uvas
- Recebem requerim entos dos diretores da Revista dos Municípios solicitando auxílio 
financeiro para efetuarem o estudo deste Município
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre do imposto de construção
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o Atheneo Operário do Rio 
Grande do Sul do imposto de construção dos prédios que pretende construir no Campo 
da Redenção
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Ruder Verem do 
pagam ento do im posto de policiamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo prazo para construção de 
platibandas nos telhados das casas pertencentes à Santa Casa
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagamento do imposto de déci
mas as propriedades situadas na Rua Demétno Ribeiro n 0 108 e na Rua da Concórdia, n ° 42
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição do Vigário da Pa
róquia de N. Sra das Dores de isenção do pagamento do im posto de construção
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando os proprietários do pagamento 
do imposto de décimas das propriedades situadas na Rua Botafogo, n 0 113 A , na Rua 
Venezianos,n ° 2 0 e n  ° 8, na Rua José de Alencar, n °8A A ,na Rua Barão doGravataí,n °71, 
na Rua Gonçalves Dias, n 0 37, na Rua da Concórdia, n 0 24, na Travessa do Carmo n ° 4, na 
Rua Marcílio Dias n.° 166, na Rua 13 de Maio, n 0 42 e na Rua Castro Alves, n 0 14 e n 0 16
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as solicitações de isenção do 
pagamento do imposto de décimas das propriedades situadas na Rua da República, n.° 157, na 
Rua Espírito Santo, n 0 26 e n.° 30, na Rua Fernando Machado, n 0 223, na Rua Tijuca, n 0 3, na 
Rua Dr. Timóteo, n.° 68, na Rua Duque de Caxias, n 0 246 e na Rua Coronel Genuíno, n 0 9
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo um  auxílio financeiro anual 
à Sociedade Beneficente União Municipal
- Remetem à Comissão de Orçamento, para parecer, um Projeto de Lei regulam entando o 
uso de autom óveis de passageiros e de transporte de carga no Município
Ass Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Chaves Barcellos Filho - Xavier da Costa - Edmundo 
Arnt - Oswaldo Linck - Petersen Júnior - Eurípedes M ostardeiro - Moreira da Silva

26
- Recebem pareceres da Comissão de Orçamento favoráveis à concessão de auxílio finan
ceiro às seguintes entidades. Asilo Providência desta Cidade, Escola de Comércio, Santo 
Antônio do "Pão dos Pobres" e Asilos Pella e Betânia

22
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- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento propondo em enda ao Projeto de orçam en
to de 1913 elevando a taxa de imposto sobre cortiços, estalagens e porões dentro da área 
que vai ser servida por esgoto.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento favorável a que a Sociedade Esportiva 
Protetora do Turf seja auxiliada financeiramente, no ano de 1913, em razão dos prêm ios 
m unicipais que distribui
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento atendendo, em parte, a petição da Caixa 
dos Funcionários Públicos sobre o pagamento de taxas de transações bancárias
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento convertendo em em enda ao Projeto de 
Orçamento de 1913o fornecim ento de fardamentos aos agentes, inspetores e auxiliares 
da polícia adm inistrativa dos 1.°, 2 °, 3.° e 4.° distritos
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar financeira
mente a Academia de Letras do Rio Grande do Sul na construção de um a sede permanente.
- Aprovam todos pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento do M unicípio para 1913 com 
as em endas já apresentadas.
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier, Petersen Júnior, Chaves Barcellos 
Filho - Edm undo A rnt - Xavier da Costa - Oswaldo Linck - Eurípedes Mostardeiro.

29
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento desfavorável ao Projeto de Lei do Conse
lho regulam entando os serviços de automóveis por se tratar de assunto da com petência 
do Executivo
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento favorável à concessão de auxílio financei
ro à Faculdade de Medicina de Porto Alegre construir sua sede no Campo da Redenção
- Recebem Parecer da Com issão de Orçamento autorizando o Intendente conceder au
xílio financeiro, com sobras do Orçam ento do corrente exercício, ao Grêm io Futebol 
Porto-alegrense
- Recebem Parecer da Comissão de Orçam ento autorizando o In tendente a conceder 
auxílio financeiro, com o saldo do Orçam ento de 1913, à Sociedade R iograndense Pro
tetora dos A nim ais.
- Recebem Parecer da Com issão de Orçam ento favorável à concessão de auxílio finan
ceiro ao Sindicato Agrícola M unicipal de Teresópolis para a realização de sua trad ic io 
nal Exposição de Uvas
- Recebem  Parecer da Com issão de O rçam ento indeferindo a so licitação de auxílio 
financeiro  da Sociedade Beneficente União M unicipal por se tra ta r  de um a so c ied a
de de socorros m útuos.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente conceder auxí
lio financeiro, com o saldo do Orçamento de 1913, ao Corpo de Bombeiros.
- Recebem Projeto de Lei do Conselho regulando e estim ulando a construção de m oradi
as de aluguel com condições sólidas e de higiene
- Procedem à leitura, para discussão, de várias em endas ao Projeto de Orçam ento de 1913
- Aprovam Pareceres da Comissão de Orçamento concedendo auxílios financeiros à Esco
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la de Comércio de Porto Alegre, à Sociedade Esportiva Protetora do Turf e à Academia de 
Letras do Rio Grande do Sul
Ass ■ Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Edm undo Arnt - Chaves 
Barcellos Filho - Petersen Júnior

DEZEMBRO 

02
- Remetem à Comissão de Reclamações a petição de um a cidadã solicitando isenção do 
pagam ento do imposto da décima sobre um prédio que possui em Dores de Camaquã.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo a petição da Sociedade Be
neficente União Municipal
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento liberando auxílios financeiros ao Sindica
to Agrícola Municipal de Teresópolis, à Sociedade Riograndense Protetora dos Animais e 
ao Grêmio Futebol Porto-alegrense
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento desfavorável ao Projeto de Lei do Conse
lho regulam entando os serviços de automóveis
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento favorável à liberação de auxílio financeiro 
à Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
- Apresentam em endas ao Projeto de Orçamento de 1913 para discussão
Ass • Joaquim  Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo A rnt - Xavier da Costa

06
- A provam ,em  segunda discussão, os pareceres da Comissão de O rçam ento apresentados 
na sessão anterior
- Continuam  a prim eira discussão do Projeto de Orçamento para 1913 com as em endas 
apresentadas nas sessões anteriores
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior

09
- Encam inham  à Comissão de Orçamento, para parecer, a petição do Orfanato de N Sra 
da Piedade solicitando auxílio financeiro
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento convertendo em em enda ao Projeto de 
Orçam ento para o exercício de 1913 o Projeto de Lei estim ulando a construção de m ora
dias de aluguel
- Recebem Pareceres da Comissão de Orçamento favoráveis à liberação de auxílios finan
ceiros, pelo saldo do Orçamento de 1913, ao Instituto Oswaldo Cruz de Porto Alegre, à 
Faculdade Livre de Direito e ao Asilo S. Benedito
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo a petição de um a cidadã soli
citando auxílio financeiro para um a escola de costura
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- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações isentando alguns cidadãos de paga
rem a décim a urbana e dispensando do pagamento do imposto de construção a Coopera
tiva de Laticínios Porto-alegrense e a Igreja Episcopal
- Colocam em votação as diversas emendas ao Projeto de Orçamento para o exercício de 1913 
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Edm undo Arnt - Chaves 
Barcellos Filho - Petersen Júnior.

11
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando alguns cidadãos e um a so 
ciedade beneficente do pagam ento do imposto da décima
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações favorável à petição do Convento do Carmo 
solicitando prorrogação do pagamento do imposto de beiral.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamação indeferindo a solicitação dos diretores da 
Revista dos M unicípios
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando a Cooperativa de Laticínios 
Porto-alegrense e a Igreja M etodista do imposto de construção
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações liberando auxílios financeiros ao Asilo 
S. Benedito, ao Instituto Oswaldo Cruz de Porto Alegre e à Faculdade Livre de Direito, com 
o saldo do Orçam ento do próxim o exercício.
- Aprovam Parecer da Comissão de Contas sobre o Projeto de Lei que aprova as Contas da 
Intendência Municipal do ano de 1911
- Aprovam, em segunda e últim a discussão, o Projeto de Orçamento para o ano de 1913.
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento liberando auxílio financeiro ao Orfanato 
N Sra da Piedade, pelo saldo do Orçamento de 1913.
Ass. Joaquim  Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo A rnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior

14
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando alguns cidadãos de paga
rem im posto da décim a urbana.
- Aprovam a redação final da Lei do Orçamento do Município para 1913 e das Contas da 
Intendência no ano de 1911.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo A rnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior.



1913
JANEIRO

05
- Registram a eleição dos membros da Comissão do Alistamento Eleitoral Federal.
Ass ■ Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Du Pasquier - Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - 
Petersen Júnior - Miguel Branco - Benjamin Flores - Lindoberto Vitello - Saturnino Lima
- João M eneghetti.

MARÇO

10
- Recebem ofício do Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior com unican
do que o Presidente do Estado nomeou o General Salvador Ayres Pinheiro Machado para 
o cargo de Vice-presidente do Estado
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier - Xavier da costa - Petersen Júnior
- Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Filho - Eurípedes Mostardeiro

22
- Registram a eleição dos membros da Comissão Revisora do Alistamento Eleitoral do 
Estado
Ass. Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Edm undo Arnt
- Miguel Branco - Benjamin Flores - Lindoberto Vitello - Antenor Amorim

JUNHO

17
- Sessão suspensa

19
- Procedem à leitura de um ofício do Intendente convocando extraordinariam ente o Con
selho para tratar do Convênio celebrado com o Governo do Estado para aum ento do pes
soal do Serviço de Policiamento Urbano e resolver sobre a pretensão dos m oradores do
10 0 e 11 0 distritos deste Município para a revogação do Decreto que anexou o território 
do ex-M umcípio de Dores de Camaquã ao desta Capital
- Recebem ofício do Intendente encam inhando a solicitação de auxilio financeiro do Clu
be M ilitar da Guarda Nacional para a construção de um  m onum ento em homenagem ao 
Barão do Rio Branco em um a das praças desta Capital

22_



- Recebem solicitação do Intendente para que seja concedida um a verba, por conta do 
saldo do Orçamento, para a construção de um galpão para a prática de aulas de Educação 
Física da Escola Hilário Ribeiro.
- Recebem solicitação do Intendente para o pagamento da subvenção liberada, neste exer
cício, para o AsiloS Benedito
Ass . Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Chaves Barcellos Filho - Eurípedes 
M ostardeiro - Edm undo Arnt

23
- Procedem à leitura de Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o pagam ento de 
um a verba mensal ao Subintendente do 2 0 Distrito, caso se aposente, um auxílio finan
ceiro ao Clube M ilitar da Guarda Nacional para a construção de um m onum ento em ho
menagem ao Barão do Rio Branco e para a atual adm inistração do Asilo São Benedito, a 
aplicação de verba na construção de um  galpão e aquisição de aparelhos de ginástica para 
a Escola Hilário Ribeiro e, finalmente, aprovando a desanexação do território  dos 10 ° e
11 0 distritos, que formavam o antigo território do Município de Dores de Cam aquã fi
cando o Intendente autorizado a liquidar as contas entre eles.
- Aprovam o Parecer acima referido
Ass . Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Edmundo Arnt - Xavier da Costa - Chaves 
Barcellos Filho - Du Pasquier

OUTUBRO

15
- Reelegem a mesa adm inistrativa do Conselho que atuou no exercício anterior assim 
como as respectivas comissões perm anentes
Ass Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - Edm undo 
Arnt - Xavier da Costa - Moreira da Silva

22
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a comunicação da instalação do 
Conselho
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçam ento para 
o exercício de 1914.
- Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para adquirir um a faixa de terre
no situado no alinham ento da Rua Lobo da Costa.
- Recebem requerim entos de vários cidadãos e entidades e os encam inham  às respectivas 
comissões para parecer.
- Nomeiam um a Comissão de Conselheiros para participarem  da rom aria ao túm ulo do 
Dr Júlio de Castilhos
Ass. Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Edm undo Arnt - Eurípedes 
Mostardeiro
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- Recebem requerim entos de algumas cidadãs e do Orfanato N Sra da Piedade solicitan
do isenção do im posto da décim a urbana
- Recebem pedido de auxílio financeiro para um a escola profissional no turna que funcio
na na Associação Gemeiunutziger Verein
- Recebem requerim ento do Instituto Oswaldo Cruz para m anutenção do auxílio liberado 
no ano anterior para m elhorar os seus laboratórios
- Recebem pedido de auxílio financeiro da Sociedade R iograndense Protetora dos Ani
mais para atender às necessidades de seus serviços
- Recebem requerim entos de alguns cidadãos solicitando isenção do pagam ento do im 
posto de Caís
- Recebem abaixo-assinado de cidadãos solicitando a troca do nom e da Rua da Concór
dia para a Rua José do Patrocínio
- Recebem pedido de auxílio financeiro da Sociedade Beneficente União e Progresso para 
construção de prédio
- Recebem requerim ento da praça do comércio desta Capital juntam ente com um memorial 
do comércio de varejo de fazendas, miudezas e m odas solicitando um aum ento de im pos
tos para os m ascates ambulantes.
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior

NOVEMBRO 

05
- Recebem solicitação de auxílio financeiro das seguintes instituições- Irm ãs de Santa 
Catarina, Asilo N Sra da Piedade, Federação Operária do Rio Grande do Sul, Asilo São 
Benedito, Sociedade Agrícola Municipal, Sociedade Beneficente Providência e da Facul
dade Livre de Direito.
- Recebem pareceres da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar o 
Centro Republicano Júlio de Castilhos nos festejos populares em hom enagem  à Procla
mação da República e ao Grêmio Futebol Porto-alegrense para receber um  tim e uru
guaio nesta Capital.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações isentando do pagamento do imposto de 
décimas as propriedades situadas na RuaVenezianos.n.0 20, na Rua Luiz Afonso, n 0 102, na 
Rua General Salustiano, n 0 40, na Avenida Pará, n 0 19, na Rua São Manoel, n 0 156, na Tra
vessa Azevedo, n 0 4, na Rua José de Alencar, n.° 22, na Rua Duque de Caxias, n ° 246, na Rua 
da Azenha, n 0 126, na Rua João Manoel, n 0 38 e na Rua da Concórdia, n 0 42
- Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações isen tando  a Santa Casa de M iseri
córdia do pagam ento  do im posto adicional das obras de construção  de prédios na 
Rua da M isericórdia
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as solicitações de isenção 
do im posto da décim a as propriedades situadas na Rua Sertório, n ° 95 A e na Rua da

29
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República, n.° 57
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da Sociedade 
Beneficente União e Progresso de subsídios para construção de um prédio.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros à Fa
culdade de Medicina de Porto Alegre, à Liga dos Atiradores do Rio Grande do Sul e à 
Diretoria do Tiro Brasileiro n.° 4.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações apontando as atividades filantrópicas 
em prol da criança negra desenvolvidas pelo Asilo São Benedito e favorável a que seja 
am plam ente favorecido pelos Cofres Municipais.
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes Mostardeiro - A rthur Severo - Xavier 
da Costa - Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior.

20
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as contas da Intendência referentes ao 
exercício de 1912
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente liberar verbas 
solicitadas pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre, pela Liga dos Atiradores do Rio 
Grande do Sul e Tiro Brasileiro de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação, da Federação 
Operária do Rio Grande do Sul de auxílio financeiro.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento do im posto de 
décimas as propriedades situadas na Rua Botafogo, n.° 103, na Rua Fernando Machado, 
n.° 222, na Rua G en.V itorino,n.° 26, na Rua Marcílio D ias,n 0 166, na Rua G aribaldi,n  0 
141 e na Rua 14 de Julho n 0 4.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à autorização da m udança do 
nome da atual Rua da Concórdia para Rua José do Patrocínio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo novo auxílio financeiro ao 
Instituto Oswaldo Cruz.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição das Irm ãs de San
ta Catarina de auxílio financeiro e de alguns cidadãos que solicitaram  isenção do paga
mento do im posto de Caís.
- Recebem proposta de um conselheiro de construção de albergues noturnos.
- Recebem pareceres da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro ao Cen
tro Republicano Júlio de Castilhos e ao Grêmio Futebol Porto-alegrense.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão an te
rior
Ass.. Joaquim  Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo Arnt - A rthur Severo - Xavier da Costa - Eurípedes M ostardeiro

24
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento liberando auxílio financeiro para a Socie
dade Protetora dos Animais, para a Federação dos Operários do Rio Grande do Sul e para 
a Faculdade Livre de Direito.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o auxílio financeiro reque
rido pelo Grêmio dos Estudantes de Engenharia para a m anutenção e aum ento de sua 
biblioteca
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a cobran
ça judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas, até o final do exercício de 
1914, das propriedades situadas na Avenida Berlim, n 0 30, na Rua Venâncio Aires, n 0 66, na 
Rua Gen Vitormo.n °2 6 ,n a  Rua Botafogo, n.° 113 e na Rua Marechal F lonano.n 0 232
- Aprovam todos os pareceres acima e os pareceres das comissões de reclamações apre
sentados na sessão anterior.
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Edm undo Arnt - Xavier da 
Costa - Eurípedes M ostardeiro - A rthur Severo

26
- Recebem requerim entos de alguns cidadãos solicitando isenção do pagam ento do im 
posto de décim as das propriedades situadas na Rua 28 de Setembro, n 0 140, na Rua 
Fernando Machado, n 0 93 e na Travessa 20 de Setembro, n 0 50
- Recebem requerim entos das sociedades carnavalescas Veneziano e Esm eralda solici
tando auxílio financeiro para os festejos que pretendem  realizar no próxim o carnaval
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações julgando o Instituto Anatômico da Fa
culdade de Medicina de Porto Alegre merecedor de um auxílio da M unicipalidade
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro para a So
ciedade Agrícola Municipal realizar a tradicional Festa da Uva
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente a Faculdade Livre de Direito com sobras de Orçamento de 1914.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a adquirir uma 
faixa de terreno situada entre o alinham ento da Rua Lobo da Costa e fundos para a Rua 
Venâncio Aires, na quadra entre a Praça Garibaldi e a Rua Lima e Silva
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro ao Institu
to Oswaldo Cruz
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro ao colégio 
no turno que funciona nas salas da Associação Gemeiunutziger Verein
- Aprovam pareceres da Comissão de Orçamento liberando auxílio financeiro para a So
ciedade Protetora dos Animais, para a Federação dos Operários do Rio Grande do Sul, 
para a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, para a Liga dos Atiradores do Rio Grande 
do Sul e Tiro Brasileiro de Porto Alegre
Ass . Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Edm undo Arnt - Xavier da 
Costa - Eurípedes Mostardeiro.

28
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei das Contas da 
Intendência Municipal feitas no exercício de 1912.
- Recebem Parecer da Com issão de Orçam ento au torizando  o In tenden te  a auxiliar 
financeiram ente  o Institu to  Anatôm ico da Faculdade de M edicina de Porto Alegre na
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aquisição de m ateriais
- Recebem ofício do Intendente solicitando a liberação de uma verba adicional para ins
talação de um  serviço de abastecim ento de água no Mercado Público
- Recebem um convite da empresa proprietária do "Cinema Guarani" para sua inauguração
- Aprovam os pareceres da Comissão de Orçamento liberando auxílio financeiro à Associ
ação Gemeiunutziger Verem, ao Instituto Oswaldo Cruz de Porto Alegre, à Sociedade Agrí
cola Municipal de Teresópolis e à Faculdade Livre de Direito
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a adquirir uma 
faixa de terreno situada entre o alinham ento da Rua Lobo da Costa e fundos para a Rua 
Venâncio Aires, na quadra entre a Praça Ganbaldi e a Rua Lima e Silva
- Aprovam, em segunda discussão, os pareceres da Comissão de Orçam ento liberando 
auxilio financeiro para a Sociedade Protetora dos animais e a Federação Operária do Rio 
Grande do Sul
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Xavier da Costa - A rthur Severo - Edmundo 
Arnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior

DEZEMBRO

01 . °
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar as co
branças judicial e extrajudicial dos impostos de décimas atrasadas, até o final do exercí
cio de 1914, das propriedades situadas na Rua Henrique Dias, n 0 46, na Rua Bento Gon
çalves, n 0 14, na Rua Gal Paranhos, n ° 85 e na Travessa 20 de Setembro, n ° 50
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de isenção do im 
posto da décim a de um a casa situada na Rua Ramiro Barcellos, n ° 146
- Recebem requerim ento do Diretor do Colégio São José solicitando isenção do imposto 
para o prédio onde se acha instalado.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sugerindo que o Projeto de Lei do Orça
mento do Município para o exercício de 1914 seja posto em discussão e aprovado pelo 
Conselho
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento liberando auxílio financeiro ao Instituto 
Anatômico da Faculdade de Medicina
- Aprovam,em segunda discussão, os dem ais pareceres da Comissão de Orçam ento apre
sentados na sessão anterior
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento do Município para o exercício de 1914 e 
apresentam  várias em endas ao mesmo
Ass Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos 
Filho - Edm undo Arnt - A rthur Severo - Xavier da Costa - Eurípedes M ostardeiro

03
- Recebem ofício da Sociedade Gemeiunutziger Verem convidando o Conselho para assis
tir aos exames dos seus alunos.
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- Recebem requerim entos das sociedades Ruder Club Porto Alegre, Canottieri Ducco Degli 
Abruzzi, A lm irante Barroso, Germâma e Freundschaft solicitando isenção do pagamento 
dos im postos da décim a e policiamento
- Recebem requerim ento da Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo solicitando um 
auxílio financeiro para as festas de carnaval que pretendem  realizar no próxim o ano
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando cancelamento da multa que lhe foi 
im posta pela Usina Municipal por ter aum entado o núm ero de lâm padas elétricas em sua 
casa sem licença da Intendência Municipal
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança dos impostos da 
décima, até o final do exercício de 1914, das propriedades situadas na Rua Demétrio Ribeiro, 
n 0 108, na Travessa do Carmo, n 0 4, na Rua Venezianos, n 0 8 e na Rua Henrique Dias, n 0 46
- Aprovam os pareceres acima apresentados
- Aprovam, em segunda discussão o Parecer e o Projeto de Lei da Comissão de Contas 
aprovando as despesas feitas pela Municipalidade durante o exercício de 1912.
Ass Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos 
Filho - Edm undo Arnt - Xavier da Costa - Eurípedes Mostardeiro.

05
- Recebem ofício da Associação Protetora do Turf convidando o Conselho para assistir às 
corridas que realizará em homenagem ao Dr Otávio Rocha, Secretário da Fazenda Estadual
- Recebem ofício do Centro Artístico convidando o Conselho para assistir à inauguração 
de uma exposição de Artes Plásticas
- Recebem requerim ento de um empregado do Município solicitando um a pensão visto 
encontrar-se inválido, pobre e possuir um a família num erosa
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando auxílio financeiro para o estabeleci
mento de um a farmácia
- Recebem requerim ento da Diretoria de uma Escola Profissional do sexo feminino solici
tando auxílio financeiro para a m anutenção da mesma
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações favoráveis à concessão de auxilio fi
nanceiro às sociedades carnavalescas Esmeralda e Veneziano
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando o cidadão que solicitou a 
isenção de multa, que lhe foi imposta pela Usina Municipal, ao Intendente
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a aplicar mais 
verbas em m elhoram entos no Mercado Público
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para o exercício de 1914, apresentando 
em endas, aprovadas, ao Art. 3 °.
Ass : Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier 
da Costa - Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior - A rthur Severo

09
- Recebem requerim ento do Diretor da 4 a Seção do Hospital da Santa Casa solicitando 
auxilio financeiro para compra de aparelhos de cirurgia
- Recebem requerim ento do Maestro Araújo Vianna solicitando auxilio financeiro para
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poder representar a sua ópera Rei G alaor.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente sustar a co
brança judicial e extrajudicial do imposto da décima da propriedade situada na Rua da 
República, n ° 157
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento do im posto da 
décim a e de policiam ento as seguintes sociedades. A lmirante Barroso, Ruder Verein, 
Germama, Canottieri Degli Abruzzi e Freundschaft
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de auxilio fi
nanceiro da Diretora de um a Escola Profissional
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um com ercian
te de isenção de im postos para sua tinturaria na Rua Aurora, n ° 5
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dão que solicita auxílio financeiro para abrir uma farmácia homeopática
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o proprietário de um chalé 
situado na Rua Fernandes Vieira, n 0 43 B de pagar as décimas correspondentes ao 2 0 
sem estre de 1912
- Recebem Parecer da Comissão do Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente as Sociedades Carnavalescas Esmeralda eVenezianos.
- Recebem Parecer da Comissão do Orçamento esclarecendo que a taxação do comércio 
clandestino de fazenda e m odas está afeta às autoridades federais não sendo portanto 
com petência do Conselho
- Recebem Parecer da Comissão do Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Asilo São Benedito e a Associação de Beneficência Providência
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações orientando para que seja aposentado o 
operário diarista que ficou inválido quando da prestação de serviço ao Município
- Aprovam os pareceres apresentados na sessão anterior
- Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Orçamento para 1914, com as respectiva 
em endas
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo Arnt - Xavier da Costa - Eurípedes Mostardeiro

11
- Recebem ofício do Intendente subm etendo à aprovação do Conselho um  projeto de 
herm as nas praças públicas desta Cidade em homenagem aos hom ens ilustres que nasce
ram  neste Estado
- Recebem ofício da Com issão Prom otora da C onstrução da H erm a em  hom enagem  
a Caldas Jún io r fundado r do Jornal Correio do Povo, convidando o Conselho para sua 
inauguração
- Recebem requerim entos de algum as cidadãs e da Sociedade Beneficente Deutscher 
Hilfsverein solicitando isenção do pagamento do imposto da décim as
- Recebem requerim ento de uma professora estabelecida com aulas na Rua Thom as Flo
res, n 0 22 solicitando um  auxílio financeiro para a compra de móveis.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a que o Maestro Araújo Vianna
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receba o auxílio financeiro que solicita
-'Recebem  Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para a 
çom pra de aparelhos destinados à sala de cirurgia da Santa Casa de M isericórdia
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a dar um subsí
dio anual ao ex-funcionário diarista do Município que ficou inválido a serviço do mesmo
- Aprovam os pareceres das comissões de Reclamações e Orçam ento apresentados na ses
são anterior
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento do Município para o exercício 
de 1914
Ass . Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo A rnt - A rthur Severo - Xavier da Costa - Eurípedes Mostardeiro.

13
- Recebem Parecer da Comissão do Orçamento autorizando o Intendente a aplicar uma 
verba na construção de herm as, nas praças públicas desta Capital em hom enagem  aos 
hom ens ilustres nascidos neste Estado
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Maestro Araújo Vianna para apresentar na Europa a sua ópera Rei Galaor
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo um  auxílio financeiro a um 
Jardim de Infância.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo isenção do pagamento da 
décim a, até o final do ano de 1914, para as propriedades situadas na Rua Coronel Belo, n ° 
34, na Rua São Rafael, n 0 54, na Rua Senhor dos Passos, na Rua Santo Antônio, n ° 164, na 
Rua Fernando Machado, n ° 231 e na Rua Gonçalo de Carvalho, n 0 18
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente o Diretor da 4 a Seção do Hospital da Santa Casa na com pra de aparelhos de 
cirurgia
- Aprovam os pareceres acima expostos
- Aprovam a redação da Lei de Orçamento para o exercício de 1914
Ass . Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva, Petersen Júnior, Chaves Barcellos Filho, Edmundo 
Arnt, Oswaldo Linck, Xavier da Costa, Eurípedes Mostardeiro.

15
- Nada foi deliberado
Ass Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Xavier da Costa - Edmundo 
Arnt - Eurípedes Mostardeiro - Chaves Barcellos Filho - A rthur Severo
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1914
JANEIRO

05
- Registram a Eleição da Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral Federal 
Ass Joaquim  Ribeiro - Xavier da Costa Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - Du 
Pasquier - E dm undo Arnt - Miguel Branco -Lindoberto Vitello - Benjam im  Flores - 
Saturnino Lima - João Meneghetti

JULHO

25
- Recebem Ato expedido pelo Intendente Municipal convocando o Conselho para uma 
sessão extraordinária
- Recebem ofício do Intendente solicitando a aprovação do Conselho para contrair em 
préstim o para liquidar conta corrente no Banco da Província
- Recebem ofício do Intendente solicitando crédito, pelo Orçamento vigente, para criação 
de um a repartição especial para atender à Direção- Geral dos Serviços Industriais e de 
Fiscalização
- Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para um  em préstim o especial 
para obras de suprim ento de água, canalização e esgoto no Mercado Público
- Recebem ofício do Intendente submetendo à apreciação do Conselho requerim ento de 
Libindo Ferraz, professor do Instituto de Belas Artes desta Capital, oferecendo ao Municí
pio seu quadro Mater Fecunda
Ass • Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Xavier da Costa - Oswaldo 
Linck - Eurípedes Mostardeiro - Edmundo Arnt - Chaves Barcellos Filho

27
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a 
contrair o em préstim o que necessita para liquidar a conta corrente no Banco da Província
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento liberando crédito para 
criação de repartição especial para atender à Direção- Geral dos Serviços Industriais e de 
Fiscalização
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
contrair em préstim o a ser aplicado em obras de suprim ento de água, canalização e esgoto 
no Mercado Público
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a adquirir o 
quadro M ater Fecunda de autoria do Prof Libindo Ferraz
- Aprovam os Pareceres e os Projetos de Lei da Comissão de Orçamento apresentados acima
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Ass • Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Chaves Barcellos Filho - Eurípedes Mostardeiro
- Xavier da Costa - Oswaldo Linck - Edm undo Arnt.

OUTUBRO

15
- Reelegem para o presente exercício a Mesa Administrativa do Conselho e as respectivas 
comissões perm anentes.
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando Relatório e o Projeto de Orça
m ento para 1915
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - Petersen Júnior.

22
- Procedem à leitura do Projeto de Orçamento para o exercício de 1915
- Recebem circular da Secretaria da Fazenda alertando o Conselho sobre fontes de renda 
inconstitucionais e que ao Município só cabe taxar produtos que se destinem  ao consum o 
em outras localidades
- Recebem requerim entos de alguns cidadãos, do Instituto Coração de Maria e da Socie
dade Beneficente Buerger Club solicitando isenção do pagamento do im posto da décim a.
- Recebem vários requerim entos solicitando isenção de diferentes im postos e do paga
mento de certidão, o cancelamento de multas impostas e auxílios financeiros
- Nomeiam um a Comissão de Conselheiros para participar da rom aria ao m onum ento do 
Dr. Júlio de Castilhos.
Ass • Joaquim Ribeiro - Petersen Júnior - Eurípedes M ostardeiro - Xavier da Costa - 
Edm undo A rnt - Oswaldo Linck - Chaves Barcellos Filho

29
- C om unicam  a escolha dos presiden tes das com issões de O rçam ento , C ontas e Re
clam ações.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indicando o Intendente para que al
guns requerentes solicitem a restituição de impostos pagos a mais e para a extinção dos 
im postos da Agencia de Informações de um a com panhia de navegação
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um  cida
dão que solicitou isenção do pagam ento de um a certidão
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Socieda
de Beneficente Buerger Club que solicitava isenção de im postos para o próxim o exercício
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
pagam ento de décima, relativo ao 2o Semestre de 1913, para o prédio situado na Rua Gen 
Paranhos.n  ° 112
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o Asilo Coração de Maria do 
pagam ento do im posto da décim a do prédio situado na Rua Riachuelo, n 0 82.

110



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
im posto de estilicídio para os prédios situados na Rua dos A ndradas, n.° 269 e 271.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do paga
mento do imposto de comércio para um estabelecimento situado na Rua Flórida, n.° 43.
- Recebem requerim entos da Sociedade Espírita Dias da Cruz, Em presa Fibras Sul 
Riograndense, Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Faculdade de Medicina Homeo
pática, Sociedade Beneficente União Operária 13 de Janeiro, Asilo N . Sra. da Piedade, Asilo 
Providência, Tiro Brasileiro de Porto Alegre, Faculdade Livre de Direito e de vários cida
dãos solicitando isenção do pagamento de décimas
Ass.: M oreira da Silva - Xavier da Costa - Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - Chaves 
Barcellos Filho.

NOVEMBRO 

05
- Recebem requerim ento de alguns cidadãos, da Associação Protetora do Turf e do Insti
tuto Oswaldo Cruz solicitando isenção do pagamento de décimas.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento esclarecendo que o Projeto de Orçamento 
para 1915 deve ser discutido e, em seguida, aprovado pelo Conselho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de P. M. Benster 
Lima e Cia. de isenção do pagamento de imposto de agentes de vapores.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento do agente 
de um a em presa de vapores desta Capital solicitando isenção do imposto de atracação.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de cida
dãos que solicitam isenção do pagamento da décima dos seus prédios situados na Rua 
Garibaldi, n.° 61 e Avenida Minas Gerais, n.° 21 e n.° 25.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um  Cidadão do imposto de 
comércio e o Hospital Alemão do imposto de construção.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã de pagar o im 
posto de comércio sobre um a pequena casa de negócios que possui na Estação da Estrada 
de Ferro da Tristeza.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Beneficente União 
Operaria "13 de Janeiro" do pagamento da décima referente ao prédio situado na Rua 
Cabral, n.° 12.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Escola Gratuita Santo Antô
nio do im posto predial sobre a casa situada na Rua Fernando Machado, n.° 222.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações inform ando que o Procurador de diver
sas firm as comerciais desta Capital deve solicitar ao Intendente a restituição de impostos 
já pagos pelos seus clientes.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações analisando a situação do Conselho fren
te ao núm ero excessivo de contribuintes que solicitam isenção do pagam ento das déci
mas urbanas na presente legislatura.
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- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior e 
na presente.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Oswaldo Linck - Chaves 
Barcellos Filho- Du Pasquier.

12
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um  cida
dão que reclama contra a lotação de seus prédios nas ruas São João, n.° 160,162 e 164 e da 
Rua Lopo Gonçalves, n.° 55.
- Convidam os conselheiros para participarem  das homenagens em com em oração a Pro
clamação da República Brasileira.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Petersen Júnior - Moreira da Silva - Xavier da Costa - Oswaldo 
Linck - Edm undo Arnt - Chaves Barcellos Júnior.

19
- Recebem ofício do Diretor do Instituto Anatômico da Faculdade de Medicina de Porto 
Alegre convidando o Conselho para um a visita ao mesmo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Direto
ria do Asilo Providência solicitando isenção do pagamento da instalação de esgotos do 
miciliares.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança da décim a, até 
o fim do ano de 1915, das propriedades situadas nas ruas Cel. Genuíno, n.° 43, José de 
Alencar, n.° 306, Avaí, n.° 30, Gen. Vitorino, n.° 26 e na Avenida Teresópolis, n.° 40.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã que solicitou isenção do imposto de comércio para seu estabelecimento situado na 
Rua Dr. Bordini, n.° 10.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de auxílio finan
ceiro feito pelas Irm ãs de Santa Catarina.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1915.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier - Eurípedes M ostardeiro - Xavier 
da Costa - Oswaldo Linck - Edmundo Arnt - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho.

26
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as Contas do Município referentes ao exer
cício de 1913.
- Solicitam Parecer do Assessor Jurídico da Intendência da legalidade da cobrança de 
impostos m unicipais sobre a venda de bilhetes de loteria tanto do Rio Grande do Sul como 
de outros estados do Brasil.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando auxílio financeiro à Faculdade 
de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de im postos de 
comércio o escritório e o depósito que a Empresa de Fibras Sul Riograndense m antém  
nesta Capital.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sugerindo a um contribuinte que se d iri
ja ao Intendente para aum entar a lotação dos seus prédios situados na Rua Thomás Flo
res, n.° 85.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sustando a cobrança do imposto da déci
ma, para o exercício de 1915, das propriedades situadas na Rua Avaí, n.° 30, na Rua da 
Azenha,n.° 126, na Rua Luiz Afonso, n.° 149, na Travessa do Carmo, n.° 4, na Rua Arnaldo, 
n.° 49, na Rua Dr. Timóteo, n.° 68, na Praça Menino Deus, n.° 17 e na Rua Riachuelo, n.° 59.
- Aprovam Pareceres da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança do paga
m ento de décimas, para o exercício de 1915, das propriedades situadas na Rua José de 
Alencar, n.° 306, na Avenida Teresópolis, n.° 40, na Rua Cel. Genuíno, n.° 43 e na Rua Gen. 
Vitorino, n.° 26.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a Cidadã do pagamento do 
imposto de construção de um a casa de madeira que pretende constru ir na Rua Arlindo.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um a cidadã de 
isenção do pagam ento da décima da casa situada na Rua Gen. João Telles, n.° 4.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Direto
ria do Asilo Providência solicitando dispensa do pagamento da instalação do esgoto do 
seu prédio na Rua Riachuelo, n.° 84.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações autorizando auxílio financeiro às Irm ãs 
de Santa Catarina.
- Continuam  discutindo o Projeto de Orçamento para 1915.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Moreira da Silva - Oswaldô Linck - E dm undo Arnt - Chaves 
Barcellos Filho - Petersen Júnior.

DEZEMBRO

03
- Recebem ofício do Intendente tentando solucionar a questão levantada por industrialistas 
estabelecidos nesta Capital que buscam a restituição de impostos indevidamente cobrados 
em virtude de um a disposição de Lei consignada nos orçamentos da Receita desde 1906.
- Recebem ofício do Diretor da Escola Livre de Odontologia com unicando a adoção deste 
novo nom e para o antigo Curso Teórico Prático para Dentistas.
- Recebem requerim ento de Ferreira Costa 8c Cia. solicitando devolução de impostos pa
gos ao Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente auxiliar finan
ceiram ente as Irm ãs de Santa Catarina.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagamento do imposto da 
décima das propriedades situadas na Rua 14 de Julho n.° 4 e na Rua Lopo Gonçalves, n.° 75.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a que o Município auxilie fi
nanceiram ente a Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul na compra 
de um terreno para construção de sua sede própria.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável, em term os, a solicitação da
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Diretoria da Escola Dentária do Rio Grande do Sul que solicita doação de um  terreno para 
construção de sua sede.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros à Fa
culdade de Medicina de Porto Alegre e ao Instituto Oswaldo Cruz.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a isenção do pagam ento de 
impostos por dia de corrida solicitada pela Associação Protetora do Turf e lhe concede 
um auxílio financeiro.
- Recebem pareceres da Com issão de Reclamações concedendo auxílios financeiros 
para a Sociedade R iograndense Protetora dos A nim ais e para a Faculdade Livre de 
Direito de Porto Alegre para am pliação dos gabinetes da Escola de Comércio, m antida 
pela citada Faculdade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para o 
Tiro Brasileiro de Porto Alegre.
- Aprovam todos os pareceres acima apresentados.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações concedendo isenção do pagam ento do 
imposto de comércio para a Empresa de Fibras Sul Riograndense e para as outras do 
mesm o ram o pelo prazo de cinco anos.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando um cidadão ao Intendente 
para reclam ar contra o aum ento da lotação de seus prédios.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Oswaldo Linck - Xavier da Costa - Edmundo Arnt - Chaves Barcellos 
Filho - Petersen Júnior.

07
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Parecer do Advogado da Intendência 
sobre a questão da legalidade da cobrança dos impostos na venda de bilhetes de loteria.
- Recebem Parecer da Comissão de Contas encam inhando o Projeto de Lei aprovando as 
contas das despesas realizadas pela Intendência Municipal no exercício de 1913.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento do imposto 
de décim as no exercício de 1915 das propriedades situadas na Rua 14 de Julho, n.° 74, na 
Rua Dem étrio Ribeiro, n.° 151, na Rua Duque de Caxias, n.° 246 e na Rua Fernando Ma
c h a d o ,^ 0 231.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Centro 
Católico Porto-alegrense para a realização da festa "Natal das Crianças Pobres" e m ais um 
ano de prazo para que a Santa Casa de Misericórdia conclua a instalação de platibandas 
nos prédios de sua propriedade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão do pagam ento de 
multa sobre o im posto da décima da propriedade situada na Rua Thom áz Flores, n.° 26.
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar as 
Irmãs de Santa Catarina.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento e respectivas em endas para o 
exercício de 1915.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Oswaldo Linck - Xavier da Costa - Edmundo Arnt - Chaves Barcellos 
Filho - Petersen Júnior.
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- Recebem requerim entos solicitando auxílio financeiro das seguintes entidades: Socie
dade Proteção Operária, o Laboratório de Medicina Legal e Polícia Científica da Faculda
de de Medicina de Porto Alegre e os clubes náuticos Porto Alegre, Germania, Almirante 
Tam andaré, A lm irante Barroso, Freundschaft e Ducca Degli Abruzzi.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sustando a cobrança dos im postos da 
décim a das propriedades situadas na Rua Santo A ntônio,n.° 163 e na Rua General 
Paranhos, n.° 85.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a auxiliar finan
ceiram ente as seguintes entidades: a Associação Protetora do Turf, a Faculdade de Medi
cina de Porto Alegre, Tiro Brasileiro de Porto Alegre, Sociedade Protetora dos Animais, 
Faculdade Livre de Direito e o Instituto Oswaldo Cruz.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo a petição de Ferreira Costa & 
Cia. de restituição de impostos já pagos por ser de com petência do Intendente deliberar 
sobre o assunto.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento indeferindo a petição da Escola Dentária 
do Rio Grande do Sul.
- Aprovam os Pareceres das Comissões de Reclamações e Orçamento acima apresentados.
- Aprovam o Parecer e o Projeto de Lei da Comissão de Contas das Despesas realizadas 
pela M unicipalidade no exercício de 1913.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança do imposto de 
décimas, no exercício de 1915, das propriedades situadas na Rua Duque de Caxias, n.° 
246, na Rua 14 de Julho, n.° 74, na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 151 e na Rua Fernando 
Machado, n.° 231.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações dispensando do pagam ento de multas 
devidas o prédio situado na Rua Thomaz Flores, n.° 26.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações concedendo mais um  ano de prazo 
para a Santa Casa de M isericórdia concluir a colocação de p la tibandas nos prédios de 
sua propriedade.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Centro 
Católico Porto-alegrense para a festa do "Natal das Crianças Pobres".
Ass.: Joaquim Ribeiro - Oswaldo Linck - Xavier da Costa - Edmundo Arnt - Chaves Barcellos 
Filho - Petersen Júnior.

11
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações favorável à suspensão da cobrança de 
décim as, no exercício de 1915, das propriedades situadas na Rua Garibaldi, n.° 10 e n.° 12, 
na Rua Venezianos, n.° 8 e na Rua São Manoel, s/n..
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros às 
seguintes entidades: Associação Proteção Operária, clubes de regatas e Laboratório de 
Medicina Legal e Polícia Científica da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro ao Institu
to Anatôm ico da Faculdade de Medicina.

10
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- Aprovam todos os pareceres apresentados acima.
- Aprovam a redação final das Leis de Orçamento para o exercício de 1915 e da aprovação 
das contas realizadas pela Intendência Municipal no exercício de 1913.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Oswaldo Linck - Eurípedes Mostardeiro - Petersen Júnior - Cha
ves Barcellos Filho - Edm undo Arnt.

14
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção do pagam ento do imposto 
de décim as de sua casa na Rua Baronesa de Gravataí, n.° 75.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de décimas, 
no exercício de 1915,das propriedades situadas na Rua Baronesa do Gravataí,n.° 175 e na 
Rua da República, n.° 131.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sugerindo o cancelamento do imposto 
de construção da Capela Batista que deve ser edificada entre as ruas Gen. Caldwell e 
Marcílio Dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de isenção do im 
posto da décim a de um a casa situada na Rua Floresta, n.° 35.
- Recebem pareceres da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a conceder 
auxílio financeiro às seguintes entidades: Laboratório de Medicina Legal e Polícia Cientí
fica da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, aos clubes náuticos Porto Alegre, Germania, 
Almirante Barroso, A lmirante Tamandaré, a Freundschaft Ducca Degli Abruzzi e a Asso
ciação Proteção Operária.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxílio financeiro e um  terre
no à Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento com sua interpretação sobre a cobrança 
ilegal de im postos das fábricas neste Município.
- Aprovam todos os pareceres acima expostos.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Moreira da Silva - Du Pasquier - Petersen Júnior - Chaves Barcellos 
Filho - Xavier da Costa -Eurípedes Mostardeiro - Oswaldo Linck - Edm undo Arnt.

15
- Encerram  os trabalhos do Conselho no corrente ano.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da Silva - Petersen Júnior - Chaves Barcellos 
Filho - Xavier da Costa - Eurípedes Mostardeiro - Oswaldo Linck - Edm undo Arnt.
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1915
JANEIRO

05
- Registram Eleição dos membros da Comissão de Revisão do Alistamento Eleitoral Fe
deral.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Oswaldo Linck - Du Pasquier - Edm undo Arnt - Xavier da Costa - 
Antenor Amorim- Miguel Branco - Saturnino Lima - João M eneghetti - Benjamin Flores
- L indoberto Vitello.

JULHO

03
- Registram a posse do Vice-presidente General Salvador Ayres Pinheiro M achado na fun
ção de Presidente do Estado do Rio Grande do Sul.
Ass.: Salvador Ayres Pinheiro Machado - Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Moreira da 
Silva - Xavier da Costa - Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior - Oswaldo Linck - 
Edm undo Arnt.

OUTUBRO

15
- Escolhem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
- Escolhem os m em bro das comissões de Orçamento, Contas e Reclamações.
- Registram  voto de pesar pelo assassinato do Senador José Gomes Pinheiro Machado e 
suspendem  a sessão.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Moreira da Silva - Edm undo Arnt
- Oswaldo Linck - Chaves Barcellos Filho - Eurípedes Mostadeiro.

21
- Recebem ofício do Intendente cum prim entando pela instalação do Conselho e encam i
nhando o Relatório referente ao período de 1914-1915, além do Projeto de Orçamento 
para o exercício de 1916.
- Recebem telegram a do General Salvador Ayres Pinheiro Machado, Vice-presidente do 
Estado no exercício da Presidência, agradecendo as hom enagens em m em ória de seu ir
m ão o Senador José Gomes Pinheiro Machado.
- Recebem ofício do Secretário de Estado do Interior agradecendo em nom e do Governo 
do Estado a com unicação da instalação do Conselho.



- Acusam o recebim ento do convite do Governo do Estado para a recepção oficial e 
concerto da Gesellschafl-Germ ania em homenagem ao Dr. Lauro Severiano Müller, M i
nistro do Exterior.
- Recebem correspondência do Dr. Antônio Marinho Loureiro Chaves com unicando ter 
assum ido o cargo de Secretário da Fazenda.
- Recebem correspondência do Deputado Federal Evaristo Teixeira do Amaral com uni
cando ter representado o Conselho nas homenagens prestadas ao Senador Pinheiro M a
chado no Rio de Janeiro.
- Recebem ofício do Dr. Arm ando de Alencar comunicando ter assum ido presidência da 
Sociedade Protetora do Turf.
- Recebem convite do Tiro Brasileiro n .°4  para a cerim ônia de juram ento à bandeira dos 
novos reservistas.
- Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União O perária" 13 de Janeiro" solici
tando dispensa do pagam ento do imposto da décima para o prédio que ocupa como sede 
e com aulas no turnas gratuitas para menores situado na Rua Cabral, n.° 12.
- Recebem requerim en to  do Tiro Brasileiro de Porto Alegre n.° 4 so licitando  auxílio 
financeiro.
- Recebem requerim ento solicitando isenção do pagamento de décimas sobre as proprie
dades situadas na Rua Riachuelo, n.° 277, na Travessa do Carmo, n.° 4, na Rua José do 
Patrocínio, n.° 42, na Rua Cel Genuíno, n.° 43 A, na Rua Comendador Azevedo, n.° 43 e n.° 
45, no Campo da Redenção, n.° 81 e na Rua Duque de Caxias, n.° 246.
- Recebem requerim ento do Conselho da Escola Particular Elementar da Com unidade 
São José solicitando isenção do pagamento da décima de seus prédios de aulas.
- Recebem requerim ento da locatária do restaurante da Estação da Tristeza solicitando o 
cancelamento do pagam ento de multas e do imposto de comércio.
- Recebem requerim entos solicitando auxílio financeiro das seguintes instituições: Irmãs 
de Santa Catarina, Asilo São Benedito e da Congregação do Puríssim o Coração de Maria.
- Recebem requerim entos solicitando isenção do pagamento de décim as e taxa de esgoto 
das seguintes instituições: Asilo São Benedito na Rua Avaí, n.° 77 e Instituto Coração de 
Maria na Rua Riachuelo, n.° 80.
- Recebem requerim entos solicitando isenção do pagamento de décim as sobre as propri
edades situadas na Rua M ariante, n.° 68 B, na Rua General Salustiano, n.° 26, na Rua Gen. 
Bento M artins, n.° 9, na Rua Santo Antônio, n.° 25, na Rua M onsenhor Veras, n.° 5, na Rua 
Manduca Rodrigues, n.° 18, na Rua 17 de Junho,n.°3 en .°  1 l ,n a  Rua Gonçalves Dias, n.° 
20, na Rua General Caldwell,s/n.° ,n a  Rua Marechal Floriano,n.° 164 e n.° 162.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando a construção de um a estrada de ro
dagem em frente a sua chácara na Ponta de Santa Tereza no lugar denom inado Cristal.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção de todos os im postos m uni
cipais e outros especiais para a fábrica "Moinhos Riograndense" que pretende estabelecer 
nesta Capital para a moagem de trigo.
- Recebem requerim ento do representante da Sociedade Predial "M útua Ideal", com sede 
em São Paulo solicitando dispensa do pagamento do imposto para a agencia que preten
de instalar nesta Capital na Rua Vigário José Ignácio, n.° 31.
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- Recebem requerim ento de Felisberto Azevedo & Cia., proprietários dos terrenos da Rua 
Hoffmann, propondo adquirir o domínio de um terreno foreiro com frente para as ruas 
Cristóvão Colombo e Sete de Abril.
- Nomeiam um a Comissão de Conselheiros para participar da rom aria ao túm ulo do Dr. 
Júlio de Castilhos.
- Enviam telegram a ao Presidente do Estado Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros 
expressando votos de pronto restabelecimento.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Moreira da Silva - A rthur Severo - Edmundo 
Arnt - Oswaldo Linck - Eurípedes Mostardeiro - Petersen Júnior.

28
- Procedem à leitura do Projeto de Orçamento para o exercício de 1916 e o enviam à Co
missão de Orçamento para parecer.
- Recebem ofícios das comissões de Reclamações, de Orçamento e de Contas com unican
do a eleição de seus respectivos presidentes.
- Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando auxílio financeiro para 
o Campeonato do Rio Grande do Sul.
- Recebem requerim ento da Faculdade de Direito solicitando auxílio financeiro para a 
am pliação dos cursos da Escola de Comércio.
- Recebem requerim ento do Clube Militar de Oficiais da Guarda Nacional solicitando au
xílio financeiro para a construção da sua linha de tiro.
- Recebem requerim ento da Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários Públicos solici
tando auxílio financeiro para o aum ento de seu patrimônio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um  industrialista 
de isenção do imposto sobre indústria e profissões.
- Elegem um membro para a Comissão de Orçamento.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Moreira da Silva - Edm undo Arnt - Oswaldo 
Linck.

NOVEMBRO

04
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando auxílio 
financeiro para a conclusão de seu prédio.
- Recebem requerim ento do Diretor da Policlínica da Escola Médica Cirúrgica desta Capi
tal solicitando um a subvenção anual para m anutenção e ampliação.
- Recebem requerim ento do Professor Achylles Porto Alegre solicitando auxílio financei
ro para a publicação de um a obra que escreveu sobre vultos rio-grandenses.
- Recebem requerim ento de várias cidadãs juntam ente com o da Sociedade Espirita Dias 
da Cruz e do Asilo São Benedito solicitando isenção da décim a urbana.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações concedendo isenção do im posto da 
décima para algum as cidadãs e indeferindo a solicitação do não-pagam ento da taxa de
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esgoto do edifício de propriedade do Asilo São Benedito.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da Sociedade Pre
dial "Mutua Ideal" de São Paulo.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações opinando que a Congregação do 
Puríssim o Coração de Maria indique para quais institutos de educação gratuita solicita
ram  auxílio financeiro.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento da Sociedade 
Beneficente e Instrutiva União Operária "13 de Janeiro".
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a transferir a 
Felisberto Azevedo & Cia. o domínio de uma faixa de terreno aforado de que o suplicante 
já possui o dom ínio útil.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um cidadão de 
construção de um a estrada de rodagem em frente a sua chácara no Cristal.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Diretora 
do Asilo São Benedito solicitando aum ento da subvenção que recebe.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento encam inhando o Projeto de Orçamento, 
para o exercício de 1916, para discussão e aprovação do Conselho.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um industrialista 
de isenção do im posto de indústria e profissões.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Moreira da Silva - Oswaldo Linck
- Lindoberto Vitello.

11
- Recebem requerim ento de vários cidadãos solicitando dispensa do pagam ento de déci
mas para suas propriedades situadas na Rua Garibaldi s/n.° , na Rua Demétrio Ribeiro, 
n.° 200, na Rua da República, n.° 79, na Rua Gen. João Telles, n.° 13, na Rua Duque de 
Caxias, n.° 246, na Rua Gen. Vitorino, n.° 22, na Rua da Azenha, n.° 179, na Rua São João, 
n.° 93 A a 93 F, n.° 28,30,32 e 34, na Rua Riachuelo,n.° 157, na Rua Henrique Dias, n.° 13 
e a Rua 14 de Julho, s/n.°.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações concedendo a Felisberto Azevedo 8c 
Cia. o dom ínio de um terreno aforado situado na Rua Cristóvão Colombo e parcelando 
para alguns cidadãos o pagam ento de impostos.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando as contas da Intendência corresponden
tes ao exercício de 1914.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o Asilo São Benedito do paga
mento da décim a e indeferindo o pedido de isenção da taxa de esgoto.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dão que solicitou cancelamento do imposto de comércio localizado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que a Congregação do Puríssimo 
Coração de Maria indique as instituições de ensino a que se referem na petição.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sustando a cobrança da décim a urbana 
dos prédios situados na Rua Comendador Azevedo, n.° 43 referentes ao 2 ° sem estre de
1915 e ao exercício de 1916.
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- Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações d ispensando  um a cidadã das m ul
tas e im posto  de com ércio do seu restauran te localizado na Estação da Estrada de 
Ferro da Tristeza.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sustando a cobrança de impostos, até o 
final de 1916 das propriedades situadas na Travessa do Carmo, n.° 4, na Rua José do Pa
trocínio, n.° 42, na Rua Santo Antônio, n.° 25 e na Rua Fernando Machado, n.° 231.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações cancelando as m ultas dos im postos u r
banos de um a casa situada na Rua Gonçalves Dias, n.° 20.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção 
de décim as das propriedades situadas na Rua Riachuelo, n.° 58, na Rua João Alfredo, n.° 
284, na Rua Gen. Salustiano, n.° 26 e na Rua Nova York, n.° 33 A .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações cancelando o pagamento do imposto de 
décimas, até o final de 1915, das casas situadas nas ruas João Alfredo, n.° 94 e Tavares, n.° 3.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Espírita Dias da 
Cruz do im posto da décima do prédio situado na Rua da Azenha, n.° 126.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento da décima, até 
o final de 1916, o prédio situado na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 72 A .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Congregação do Puríssimo 
Coração de Maria do pagamento da décima urbana e indeferindo o pedido de isenção da 
taxa de esgoto para o prédio da Rua Riachuelo, n.° 10
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de impostos, 
até o final do Io sem estre de 1916, de uma casa situada na Rua M ariante,n.° 68.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações isen tando  a Escola P articu lar E le
m en tar da C om unidade São José do pagam ento da décim a da sua sede situada na 
Rua São Rafael, n.° 29.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Eurípedes M ostardeiro - Moreira da Silva - 
L indoberto Vitello- Oswaldo Linck.

18
- Recebem requerim entos de vários cidadãos e da Sociedade Beneficente União e Pro
gresso, com sede na Rua Casemiro de Abreu, n.° 53 solicitando dispensa do pagamento da 
décima.
- Recebem requerim ento da Sociedade Riograndense Protetora dos Animais solicitando 
um a subvenção anual.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento da décima as 
propriedades situadas na Rua Duque de Caxias, n.° 246, na Rua Coronel Germano, n.° 43 
A, no Campo da Redenção, n.° 81, na Coronel Genuíno, n.° 7, na Rua São Rafael, n.° 29 e na 
Rua da Azenha, n.° 126.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
- Colocam em discussão o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 1916.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações um memorial dos joalheiros estabelecidos 
nesta Capital solicitando que o Conselho im ponha um im posto sem estral aos caixeiros- 
viajantes que vêm a Porto Alegre vender jóias.
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Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Petersen Júnior- Moreira da Silva
- Edm undo Arnt - Lindoberto Vitello.

25
- Recebem requerim ento do Centro Católico do Rio Grande do Sul solicitando auxílio finan
ceiro para compra de roupas e outros objetos que serão distribuídos às crianças pobres no 
Nfltal.
- Recebem requerim entos de algumas cidadãs solicitando isenção da décima das proprie
dades situadas na Rua Fernando Machado, n.° 239 e na Praça do Menino Deus.
- Recebem requerimento dos moradores do Sertão de Santana solicitando estradas de roda
gem para zona.
- Recebem requerim ento da Sociedade de Beneficência Alemã Deutscher Hilfsverein solici
tando dispensa do pagamento da décima das casas situadas nas ruas São Rafael, n.° 54 e 
Senhor dos Passos, n.° 45 A .
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a suspensão do pagamento da décima 
atrasada de seus casebres situados na Rua Garibaldi, n.° 10 e 12, até o final do exercício de 1916.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção do pagamento da décima atra
sada sobre suas casas situadas na Rua Arlindo.n.0 81 e83.
- Recebem requerimento de um a cidadã solicitando isenção do pagamento da décima atra
sada sobre seu prédio situado na Rua Larga, n.° 86.
- Recebem requerimento da Associação Protetora do Turf solicitando auxílio financeiro para 
três grandes páreos municipais.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento da décima atra
sada sobre sua casa situada na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 22.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Fuss Boll Club Porto Alegre solicitando dispensa 
do pagamento da décima sobre sua sede localizada na Rua José de Alencar, n.° 132.
- Recebem requerim ento da Federação Esportiva Riograndense solicitando auxílio finan
ceiro para criar um Centro de Educação Física nesta Cidade.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento da décima atra
sada sobre sua casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 40.
- Recebem memorial da Associação dos Proprietários solicitando isenção da décima para 
prédios desocupados.
- Prosseguem discutindo o Projeto de Orçamento Municipal para o exercício de 1916 e as 
em endas apresentadas na sessão anterior.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Moreira da Silva - Edmundo Arnt
- Lindoberto Vitello - Oswaldo Linck.

DEZEMBRO

02
- Precedem à leitura de Pareceres da Comissão de Contas e da Comissão de Reclamações.
- Recebem  req u erim en to  do In stitu to  Oswaldo Cruz de Porto Alegre so lic itando
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auxilio  financeiro .
- Recebem requerim ento de várias cidadãs solicitando o cancelam ento dos impostos das 
propriedades situadas na Rua Marechal Floriano, n.° 155, na Rua Andrade Neves,,° 31, 
31 A, 38 e 40, na Rua Venâncio Aires, n.° 88 e na Rua Luiz Afonso, n.° 149.
- Recebem Parecer da Comissão de Contas encam inhando o Projeto de Lei que aprova as 
Despesas feitas pela Intendência Municipal no exercício de 1914.
- Aprovam em enda, às Disposições Transitórias, que autoriza o Intendente a auxiliar fi
nanceiram ente a viúva, filhos menores ou genitores de Agente, Inspetor, Enfermeiro ou 
Auxiliar de Polícia Administrativa que m orrer no exercício de suas funções.
- Apresentam em endas alterando o Artigo 6.° das Disposições Transitórias.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Moreira da Silva - Edm undo Arnt - Lindoberto 
Vitello - Oswaldo Linck - Eurípedes Mostardeiro.

07
- Recebem requerim ento do Sínodo Alemão Evangélico Luterano solicitando dispensa da 
décim a sobre seu sem inário situado na Avenida União, n.° 23.
- Recebem requerim ento da Comunidade Evangélica Luterana solicitando isenção da dé
cim a do prédio situado na Avenida Pátria, n.° 30.
- Recebem reclamação da cobrança indevida de um imposto da Companhia Predial Paulista 
a "Internacional".
- Recebem vários requerim entos solicitando dispensa de décim as sobre as propriedades 
situadas na Rua Riachuelo, n.° 157, na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 200, na Rua Henrique 
Dias, n.° 13, na Praça do Menino Deus, n.° 19, na Rua Bento M artins, n.° 60, na Rua Larga, 
n.° 86 e na Rua 14 de Julho, s/n.
- Recebem requerimento da Associação Escola Profissional solicitando auxílio financeiro.
- Recebem requerim ento da Comunidade Evangélica Alemã solicitando isenção do im 
posto de construção de um a capela e escola na Rua Sertório, n.° 40.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dão que solicita o cancelamento do débito que tem com a Fazenda Municipal.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações estabelecendo as condições de paga
m ento para um  cidadão saldar sua dívida com o Município.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando um a cidadã ao I ntendente 
a fim de solicitar a dim inuição do imposto da décima sobre três prédios situados na Rua 
JoãoTelles,n .l3 .
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de ci
dadãs que solicitaram  isenção da décima para onze prédios e para um a casa situada na 
Rua Ramiro Barcelos, n.° 146.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando os colonos do Sertão de 
Santana ao Intendente.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações favoráveisl às solicitações da Socieda
de de Beneficência Alemã Deutscher Hilfsverein e do Centro Espírita Allan Kardec.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de décimas 
das propriedades situadas na Rua Arlindo, n.° 81 e na Rua 14 de Julho, n.° 54.
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- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo solicitação da Federação 
Esportiva Riograndense por esta não estar legalmente organizada.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança da décima ur
bana do Fuss Boll Club Porto Alegre.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um  cidadão do pagam ento 
de multa e da décim a sobre seu prédio situado na Rua Garibaldi, n.° 64.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações m antendo o auxílio financeiro da Asso
ciação Protetora do Turf destinado a prêmios em páreos que deverão ser realizados no 
ano de 1916.
- Aprovam Parecer da Comissão de Contas encam inhando Projeto de Lei que aprova as 
contas do Município referentes ao exercício de 1914.
- Aprovam Projeto de Lei fixando os vencimentos do Intendente eVice-intendente.
- Aprovam Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente 
a isentar dos im postos municipais, durante cinco anos, as fábricas de moagem de trigo 
que se estabelecerem neste Município.
- Colocam em segunda discussão e aprovam as emendas e o Projeto de Orçam ento para 
1916.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Moreira da Silva - Edm undo Arnt
- Lindoberto Vitello - Oswaldo Linck.

13
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à suspensão do pagam ento da 
décima urbana de onze cidadãos e às petições da Comunidade Evangélica Luterana, do 
Sínodo Alemão Evangélico Luterano e da Comunidade Evangélica Alemã desta Capital.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação da Sociedade União 
e Progresso para a construção de novo edifício.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que a solicitação requerida 
pela Sociedade de Amparo M útuo dos Funcionários Públicos Estaduais e Municipais já 
está com preendida na Lei Orçam entária para o exercício de 1916.
- Recebem o Projeto de Lei da Comissão de Reclamações que autoriza o Intendente a 
isentar do pagam ento de im postos municipais, durante cinco anos, as fábricas de m oa
gem de trigo, de grande porte, que se estabeleçam neste Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando as sobras do Orçamento de
1916 para a concessão de auxílios financeiros às seguintes instituições : Sociedade 
R iograndense Protetora dos Animais, Tiro Brasileiro de Porto Alegre, Clube M ilitar de 
Oficiais da Guarda Nacional, Policlínica da Escola Médico-Cirúrgica, Escola Médica Ho
m eopática, Enferm eiras Irm ãs de Santa Catarina, Faculdade Livre de Direito, Escola de 
Comércio, Liga Náutica Riograndense, Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Instituto 
Oswaldo Cruz e Centro Católico do Rio Grande do Sul.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de débitos 
da proprietária da casa situada na Rua Henrique Dias, n.° 13 e concedendo um auxílio 
financeiro para o Professor Achylles Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações orientando que a Diretora da Fazenda
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do Município deverá fornecer informações a respeito do m em orial dos comerciantes de 
jóias estabelecidos nesta Cidade.
- Aprovam todos os pareceres acima apresentados.
- Aprovam a redação final da Lei de Orçamento para o exercício de 1916.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier- Xavier da Costa - Petersen Júnior - Moreira da Silva
- Edm undo Arnt - Lindoberto Vitello - Oswaldo Linck.

15
- Encerram  os trabalhos do corrente ano.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Lindoberto Vitello - Oswaldo Linck - Edmundo 
Arnt - Moreira da Silva - Du Pasquier - Petersen Júnior.



1916
JANEIRO

05
- Registram  a eleição dos membros da Comissão de Alistamento Eleitoral.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Xavier da Costa - Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - Antenor 
Am orim  - Benjamin Flores - Arthur Severo - João Meneghetti - Vicente Monteggia - Miguel 
Branco - L indoberto Vitello.

AGOSTO

03
- Recebem ofício do Intendente convocando o Conselho, extraordinariam ente para análi
se e aprovação do Projeto de Reforma da Lei Eleitoral do Município.
- Discutem e aprovam o Projeto de Reforma da Lei Eleitoral do Município.
- Encam inham  o Projeto de Reforma da Lei Eleitoral do Município para parecer da Co
missão de Redação.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - Lindoberto Vitello.

04
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação pela aprovação do Projeto de 
Reforma da Lei Orgânica do Município, elaborado pelo Intendente, na parte referente ao 
Processo Eleitoral para que seja convertido em lei.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando cópia do Ato pelo qual convoca o Conse
lho para nova reunião extraordinária a fim de exam inar as contas da M unicipalidade re
ferentes ao exercício de 1915.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento em que a Sociedade Por
tuguesa de Beneficência solicita suspensão do pagamento do Serviço de Instalação de 
Esgotos.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o Projeto de Reforma 
da Lei Orgânica, na parte referente ao Processo Eleitoral.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Chaves Barcellos 
Filho - Edm undo Arnt - Oswaldo Linck - Lindoberto Vitello.

06
- Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando o Projeto de Lei que aprova as 
despesas feitas pela Intendência no exercício de 1915.
- Aprovam o Projeto de Lei acima citado.

127



- Aprovam resolução m andando que sejam creditados ao Intendente os vencimentos que 
deixou de receber no exercício de 1915.
- Aprovam a redação final da lei relativa às Contas do Município no exercício de 1915. 
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Edmundo Arnt - Oswaldo Linck - 
Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior - Lindoberto Vitello.

SETEMBRO

08
- Designam os locais onde funcionarão as mesas eleitorais nas Eleições Municipais.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Du Pasquier - Xavier da Costa - Edmundo Arnt - Oswaldo Linck - 
Chaves Barcellos Filho - Petersen Júnior - Lindoberto Vitello - Moreira da Silva.

18
- Registram a escolha dos mesários que participarão das Eleições Municipais.
Ass.: Joaquim Ribeiro - Xavier da Costa - Du Pasquier - Edmundo Arnt - Petersen Júnior
- Oswaldo Linck - Chaves Barcellos Filho - Moreira da Silva - Benjamin Flores - Lindoberto 
Vitello - João Meneghetti - Agostinho Lourenço - Antenor Amorim - Miguel Branco.

OUTUBRO

02
- Registram a apuração dos votos para as Eleições do Intendente e Conselheiros M unici
pais para o quatriênio de 1916-1920.
Ass.: Joaquim  Ribeiro - Oswaldo Linck - Petersen Júnior - Chaves Barcellos Filho - 
Edm undo Arnt.

15
- Registram a posse dos novos conselheiros eleitos.
- Elegem o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho.
- Elegem os m em bros das Comissões Permanentes de Orçamento, Contas, Reclamações e 
Redação.
- Em possam  o Intendente reeleito para o quatriênio de 1916-1920.
Ass.: Raphael E scobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - A m érico M oreira - 
F loriano Nunes Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem  - Ovídio Silveira M artins
- B enjam in Flores.

25
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o Relatório e o Projeto de Orça
mento para o exercício de 1917.
- Escolhem os presidentes das comissões de contas, de Orçamento e de Reclamações e Redação.
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- Acusam o recebimento de vários ofícios de autoridades locais agradecendo a com unica
ção da instalação dos trabalhos do Conselho Municipal.
- Recebem ofício do novo Diretor da Escola M édica-cirúrgica de Porto Alegre com uni
cando sua posse no cargo.
- Recebem ofício do Clube Caixeiral de Porto Alegre convidando o Conselho para assistir 
às com em orações do seu 35 0 aniversário.
- Recebem petição da Sociedade de Beneficência Brasileira União solicitando dispensa 
do pagam ento da décima urbana, água e esgoto.
- Recebem petição de duas contribuintes solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
sobre os seus casebres situados na Rua Sertório .n .0 952 A, 97,99,101,103,105,107 e 109 
em atraso desde o 2.° sem estre de 1915.
- Recebem petição de um contribuinte solicitando dispensa do pagam ento do imposto da 
casa situada na Rua Vieira de Castro, n.° 14.
- Recebem petição da Sociedade Educação e Caridade solicitando isenção da décima dos 
prédios situados na Rua Riachuelo, n.° 80 e Rua dos A ndradas, n.° 25.
- Recebem petição de contribuintes proprietários do prédio localizado na Rua Lima e Silva, n.° 
55 solicitando isenção do pagamento da décima pelo mesmo estar desocupado há 78 dias.
- Recebem petição do Diretor da Escola Livre de Odontologia de Porto Alegre solicitando 
um a subvenção.
- Recebem petição de um contribuinte solicitando isenção do pagam ento da décim a da 
casa situada na Rua São Manoel, n.° 132.
- Recebem petição de um a Médica Homeopata solicitando isenção do pagam ento do im 
posto de indústria e profissão.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da décima da 
casa situada na Rua da República, n.° 63.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da décima da 
casa situada na Rua Coronel Bordini, n.° 13.
- Recebem petição da Associação da Escola Profissional, desta Capital, solicitando auxílio 
financeiro para sua Escola.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando parcelamento do pagam ento da déci
ma atrasada do prédio situado na Rua Duque de Caxias, n.° 3, na Freguesia de Pedras 
Brancas.
- Recebem petição do Asilo São Benedito requerendo a verba anual que lhe foi concedida.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da décima 
atrasada da casa situada na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 151.
- Recebem petição de um contribuinte solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
relativo ao 2 0 sem estre de 1915 visto ter encerrado o comércio que m antinha na casa 
situada na Rua dos Andradas, n.° 70.
- Recebem petição de uma contribuinte solicitando a suspensão da cobrança da décima urba
na de dois casebres de sua propriedade situados na Rua Comendador Azevedo, n.° 43 e 45.
- Recebem petição de um contribuinte solicitando a restituição de im portância paga in 
devidam ente sobre a décima urbana de suas propriedades situadas na Rua da República 
,n.° 25 e 27 e do n.° 14 ao 24.
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- Recebem petição de um contribuinte solicitando parcelamento do pagamento de impostos 
atrasados e respectivas multas sobre suas casas situadas na Rua Santana, n.° 1 e 46.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando o parcelamento do pagam ento da 
décima atrasada e respectiva multa de suas casas situada na Rua Lima e Silva, n.° 34 e 36.
- Registram a manifestação do Conselheiro Ovídio Silveira Martins protestando contra o tele
grama enviado ao Vice-presidente do Estado comunicando a posse do Conselho e oferecendo 
solidariedade política em nome de todos, visto que suas idéias políticas são diversas. Ass.: 
Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano Nunes 
Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem - Ovídio Silveira Martins - Benjamin Flores.

NOVEMBRO

03
- Recebem petição de um a contribuinte e seus filhos proprietários da casa situada na Rua 
General Caldwell, n.° 51 e dos prédios da Rua Arlindo, n.° 81 e 83 solicitando parcelamento 
do pagam ento dos im postos da décima urbana.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da décima 
sobre sua casa situada na Rua Duque de Caxias n.° 101.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando o parcelamento do pagam ento da 
décima atrasada e respectiva multa da sua casa situada na Rua Riachuelo, n.° 59.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da décima 
sobre sua casa situada na Avenida 13 de Maio.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
de comércio de seu botequim  situado na Estação da Estrada de Ferro da Tristeza.
- Recebem petições de algum as contribuintes solicitando isenção do pagam ento da déci
ma sobre as propriedades situadas na Rua José do Patrocínio, n.° 42, na Rua São Manoel, 
n.° 140 A , na Rua Cel. Genuíno, n.° 7 e 5 B, na Rua Fernando Machado, n. 231 e na Rua 20 
de Setembro, n.° 50 A .
- Recebem petição de um contribuinte solicitando dispensa das multas e prolongam ento 
do prazo para o pagam ento da décima atrasada sobre sua casa situada na Rua Thom az 
Flores, n.° 26.
- Recebem petição da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando a m anutenção 
no exercício de 1917 da verba que recebeu no exercício de 1916.
- Recebem petição do Centro Republicano Júlio de Castilho solicitando auxílio financeiro 
para os festejos em homenagem à Proclamação da República.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Socieda
de Beneficente Brasileira União.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de duas contribu
intes visto que apesar das suas casas serem inabitáveis como alegam vivem com a im por
tância dos respectivos aluguéis.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo as petições que tratam  de 
isenções de impostos, os pedidos de subvenções e sugerindo que alguns contribuintes
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dirijam  sua solicitações ao Intendente Municipal.
- Expressam  votos de pesares pelo falecimento do com positor Araújo Vianna e do Coro
nel Manoel de Freitas Valle Filho.
- Aprovam a proposta de reforma do Regimento Interno do Conselho Municipal e nom ei
am um a com issão para elaborar o respectivo projeto.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem - Ovídio Silveira Martins - Benjamin Flores.

07
- Recebem requerimento do Centro Republicano Júlio de Castilho solicitando auxílio finan
ceiro para as festas comemorativas à data de aniversário da Proclamação da República.
- Recebem requerim ento do Sindicato União Popular de Porto Alegre solicitando dispen
sa do pagam ento de imposto de um edifício que pretende construir.
- Recebem requerim ento de uma contribuinte solicitando parcelam ento do pagamento 
de décim as da sua casa situada na Rua Avaí, n.° 108.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Orfanato N. Sra. da Piedade solicitando novo 
auxílio financeiro neste exercício.
- Recebem requerim ento do Corpo de Bombeiros reclamando contra a cobrança de im 
posto do barracão que aquartela a Corporação.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Conselho da Sociedade Instrução e Caridade 
solicitando auxílio financeiro para a m anutenção do mesmo.
- Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando auxilio financeiro para 
a realização do Grande Páreo "Campeonato do Rio Grande do Sul".
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Cen
tro Republicano Júlio de Castilhos.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo as petições de algumas 
contribuintes solicitando dispensa do pagamento da décim a sobre suas propriedades.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior. 
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem - Ovídio Silveira Martins - Benjamin Flores.

10
- Recebem convite enviado pela Comissão Organizadora da "Batalha das Flores" em ho 
menagem à data de aniversário da Proclamação da República.
- Recebem petições de contribuintes solicitando a suspensão do pagam ento da décima 
das propriedades situadas na Rua Duque de Caxias,n.° 40 e na Travessa do Carmo, n.° 4.
- Recebem petição de um a contribuinte solicitando parcelamento no pagam ento da déci
ma atrasada e, do corrente exercício, da sua casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, 
n .°91.
- Recebem petição da Sociedade Espirita Dias da Cruz solicitando isenção do pagamento 
da décim a, no exercício de 1917, do prédio que possui na Rua da Azenha, n.° 126.
- Recebem petição da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro" solicitando 
dispensa do pagam ento da décima do prédio que possui na Rua Cabral, n.° 12.



Recebem petição de um a proprietária solicitando dispensa do pagam ento da décima, 
gua e esgoto do prédio que possui na Rua General Paranhos, n.° 104.
Recebem petição de um a proprietária solicitando parcelamento do pagam ento do im- 
osto da décim a da casa que possui na Rua 14 de Julho, n.° 4.
Recebem petição da Comissão Promotora do Natal das Crianças Pobres solicitando au- 
ílio financeiro para sua festa de caridade organizada pelo Centro Católico.
Recebem petição de um a contribuinte solicitando parcelamento do pagam ento da déci- 
ia  de sua casa situada na Travessa Henrique Dias, n.° 13, alegando estar pagando a insta- 
ição do esgoto do referido prédio.
Recebem petição do Tiro Brasileiro de Porto Alegre n.° 4 solicitando auxílio financeiro. 
Recebem petição de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
trasadas, ficando sujeita ao pagam ento da décima no próximo exercício.
Recebem petição da Sociedade Beneficente Alemã Deustscher Hilfaverein solicitando 
ispensa do pagam ento da décima, no corrente ano, dos prédios situados na Rua São 
afael, n.° 54 e na Rua Senhor dos Passos, n .0 46 B e C.
Recebem petição do Instituto Oswaldo Cruz solicitando o seu auxílio financeiro anual. 
Recebem petição de um a contribuinte solicitando parcelamento do pagam ento do im- 
osto da décim a de sua casa situada na Rua Fernando Machado, n.° 231.
Recebem petição a Sociedade Riograndense Protetora dos Animais solicitando a conti- 
uação do auxílio que recebe dos Cofres Municipais.
Recebem petição da Diretora da Sociedade Instrução e Caridade solicitando auxílio fi- 
anceiro anual.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a petição de auxilio financeiro 
a Diretora do Orfanato Nossa Senhora da Piedade.
Recebem pareceres da Comissão de Reclamações deferindo as petições da Escola Médi- 
) Cirúrgica de Porto Alegre sobre subvenção e do Corpo de Bombeiros sobre impostos. 
Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo o valor do auxílio financei- 
) solicitado pelo Centro Republicano Júlio de Castilhos para as festas com em orativas da 
rodam ação da República.
ss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos- Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
eneroso Vieira - Franklin Ferrugem - Ovídio Silveira M artins - Benjamin Flores.

4
Recebem requerim entos dos clubes náuticos Porto Alegre, Germania, Tam andaré.Bar- 
iso, Freundschaft e Ducca Degli Abruzzi solicitando isenção do im posto de policiamen- 
e décim as das respectivas sedes.

Recebem requerim entos de cidadãos solicitando dispensa do pagam ento do im posto de 
teimas e de décim as atrasadas das casas situadas na Rua João Alfredo, n.° 94, na Rua 14 
: Julho, n.° 54, na Rua Cel. Genuíno, n.° 9.
Recebem requerimento da Santa Casa de Misericórdia e outros estabelecimentos pios solici- 
ndo dispensa do pagamento de metade do débito relativo a prédios recebidos por doação, 
lecebem requerim ento da Academia de Letras do Rio Grande do Sul solicitando prorroga-
o do prazo dado pela Intendência para construção de seu edifício no Campo da Redenção.



- Recebem requerim ento de m oradores da Rua São Pedro solicitando a colocação de uma 
bica naquele local.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Ovídio M artins - Benjamin Flores.

17
- Recebem telegram a de congratulações pelo aniversário da Proclamação da República 
Brasileira enviado pelo Centro Republicano Português desta Capital em seu nome e da 
Colônia Portuguesa aqui residente.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando a suspensão da cobrança da 
décim a de sua casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 40, referente ao ano de 1916.
- Recebem requerim entos de contribuintes solicitando parcelam ento no pagam ento da 
décim a de suas propriedades situadas na Rua Riachuelo, n.° 359 e na Rua Duque de 
Caxias, n.° 246.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da dé
cima, esgotos e água, no corrente exercício, da sua casa situada na Rua Avaí, n.° 30.
- Recebem requerim ento do Instituto Anatômico da Faculdade de Medicina de Porto Ale
gre solicitando o m esm o auxílio financeiro do exercício anterior para aquisição de novas 
peças para seu laboratório.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações em que solicita que a Sociedade Benefi
cente União O perária" 13 de Janeiro" prove que a distribuição de benefícios atinge ind is
tintam ente a todos que a procuram .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo à solicitação da Sociedade 
Espírita Dias da Cruz, tendo em vista os seus fins de caridade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a que as solicitações da Santa 
Casa de M isericórdia, do Orfanato de Nossa Senhora da Piedade e do Asilo de M endicida
de sejam  atendidas por tratar-se de instituições de caridade
- Aprovam os pareceres da Comissão de Redação apresentados na Sessão anterior.
Ass.: Raphael Escobar - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano Nunes Dias - Gene
roso Vieira - Ovídio Silveira M artins - Benjamin Flores.
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- Recebem requerim ento da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre solicitando auxí
lio financeiro para am pliar e desenvolver serviços da Escola de Comércio por ela mantida.
- Recebem requerim ento do Lloyd Brasileiro solicitando isenção do pagam ento da déci
ma das propriedades que possui e de arrendam ento de imóveis alegando estar incorpora
da ao Patrim ônio Nacional.
- Recebem requerim ento da Sociedade Carnavalesca "Tenentes do Diabo" solicitando au
xílio financeiro para as festas carnavalescas que pretende realizar.
- R ecebem  req u e rim en to  da Sociedade P o rtuguesa  de B eneficência so lic itan d o  
parcelam ento do pagamento da dívida proveniente da instalação do esgoto no hospital da 
referida Sociedade.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando a revisão das taxas da décima

]



io s prédios que possuiTêhi'usufruto, na Rua Garibaldi, n.° 25 e 25 A.
• Recebem requerim ento da Faculdade de Ciências Médicas do Rio Grande do Sul so lid 
ando a perm anência da atual subvenção para o próximo exercício e a concessão de um 
luxilio financeiro para com pra de material para o gabinete de física e química.

Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando parcelam ento do pagam ento 
ia décim a de sua casa situada na Rua Cel Genuíno, n.° 43 A.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento do Instituto 

Vnatômico da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e suspendendo a cobrança da déci- 
na para outros quatro contribuintes.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que a Sociedade Instrução 

; Caridade já  recebe anualm ente um a subvenção para os Asilos Providencia e São Bene- 
lito estabelecidos neste Município.
Aprovam os Pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior. 

Vss. Raphael Escobar - Xavier da Costa - Benjamin Flores - Ovídio Silveira M artins - 
:ranklin Ferrugem - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias - Américo Moreira.

14
Recebem requerim ento de alguns cidadãos solicitando auxílio financeiro para adquirir
i terreno onde se acham  sepultados os restos m ortais do Dr. João de Barros Cassai. 
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa dos pagam ento da 

lécima de seu prédio situado na Rua Bento M artins n.° 60.
Recebem requerimento de um contribuinte e sua esposa solicitando o parcelamento do paga- 
nento da décima e instalação de esgotos e água da sua casa situada na Rua Santo Antônio n.° 151. 
Recebem requerim ento de um  contribuinte solicitando a perm anência da isenção do 
agamento da décim a de parte da casa que herdou na Rua Riachuelo, n .0 157.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da dé- 
ima atrasada das duas m eias águas que possui na Travessa Pesqueiro, n.° 9 e n.° 11. 
Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da déci- 
ia  dos exercícios de 1914,1915 e 1916 de sua casa situada na Travessa Pesqueiro, n.° 24. 
Recebem recurso da Sociedade de Beneficência Brasileira União solicitando dispensa 
o pagam ento de im posto da décim a do seu prédio, visto lhe ter sido negada a dispensa 
o pagam ento de água e esgoto.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações oferecendo subvenção anual à Socieda- 
e Portuguesa de Beneficência.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para a 
acuidade Livre de Direito de Porto Alegre.
Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior. 
SS.: Raphael Escobar - Xavier da Costa - Benjamin Flores - Ovídio Silveira M artins - 
ranklin Ferrugem - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

; 8
Recebem requerim ento de um  contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da déci- 
ia sobre suas casas localizadas nas ruas Felizardo Farias, n.° 4 e Dona Teresa, n.° 145.



- Recebem requerimento da Associação dos Proprietários de Porto Alegre solicitando isenção 
do pagamento de impostos de construção das casas que edificarem nos arrabaldes da Cidade.
- Recebem requerim ento de um cidadão propondo que a Intendência adquira um busto 
em bronze do Dr. Júlio Prates de Castilhos para o Salão de Honra.
- Recebem vários pareceres da Comissão de Reclamações com soluções para os ped i
dos de alguns contribuintes e indeferindo os de outros por não satisfazerem  as exigên
cias do Conselho.
- Recebem petição da Santa Casa de Misericórdia, do Asilo de M endicidade e do Orfanato 
de Nossa Senhora da Piedade solicitando à Intendência o pagam ento de 50% da dívida 
proveniente de instalações de esgotos, décimas, taxas e multas sobre os prédios que rece
beram  do legado do Sr. Fortunato Ferreira Ramos.
- Decidem que a Santa Casa de Misericórdia, o Asilo da M endicidade e o Orfanato Nossa 
Senhora da Piedade pagarão a dívida e respectivo juro da instalação do esgoto e recebe
rão isenção do pagam ento da décima, taxas de água, esgoto e dem ais im postos sobre os 
imóveis referidos em sua petição.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - Ovídio Silveira M artins.

DEZEMBRO

01
- Recebem ofício do Intendente encam inhando cópia de ofício enviado em 1913, em que 
propunha ao Conselho, a construção de m onum entos nas praças públicas em memória 
dos vultos que mais se salientaram  nos campos das letras, ciências, etc.
- Recebem um  abaixo-assinado com oitenta e nove assinaturas de proprietários de barbe
arias estabelecidas nesta Cidade solicitando a criação de um  im posto especial aos que 
trabalham  aos domingos.
- Recebem requerim ento de uma cidadã encam inhando atestado de pobreza para ser ane
xado à petição que dirigiu ao Conselho solicitando isenção da décima.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando parcelam ento dos im postos da 
décim a e esgotos sobre sua casa situada na Rua João Alfredo, n.° 284.
- Recebem requerim ento do Clube de Oficiais da Guarda Nacional solicitando auxílio fi
nanceiro para a construção da linha de tiro do Clube.
- Recebem requerim ento do Sindicato União Popular Porto Alegre renovando a solicitação 
de dispensa do pagamento de impostos de um edifício de sua propriedade, em construção.
- Recebem requerim ento do tutor de dois menores solicitando dispensa do pagam ento da 
décim a sobre o chalé de propriedade dos mesmos situado na Rua H enrique Dias, n.° 40.
- Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando a suspensão do pagamento da dé
cima, no corrente exercício de propriedades que possui na Rua Fernandes Vieira, n.° 55.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre as visitas que realizou aos serviços e 
propriedades municipais juntam ente com a análise do Relatório e Projeto de Orçamento



o Município para 1917.
Recebem  Parecer da C om issão de Reclam ações sobre várias so licitações ap resen - 
id as  pela A ssociação dos P rop rie tá rio s ao Conselho.
Aprovam pareceres da Com issão de Reclamações apresen tados na Sessão anterior, 
ss.: R aphael E scobar - Evaristo  Santos - B enjam in Flores - A m érico M oreira - 
lo riano  N unes D ias - G eneroso Vieira - F rank lin  Ferrugem .

)5
Recebem  req u e rim en to  de um  con tribu in te  so lic itando  isenção do pag am en to  da 
écim a sobre sua casa s itu ad a  na Rua Barão de G ravataí, n.° 46.
R ecebem  P arecer da Com issão de Reclam ações favorável à aqu isição  de um  busto  
m bronze do Dr. Júlio  de C astilhos para o Salão de H onra da In ten d ên cia . 
Recebem  Parecer da C om issão de R eclam ações indeferindo  a so licitação  de isen- 
ão da déc im a da Sociedade de B eneficência B rasileira União.
Recebem  Parecer da C om issão de R eclam ações deferindo  a pe tição  de um a con- 
•ibuinte de parce lam en to  de um a d ív ida  relativa aos exercícios de 1905 a 1916. 
Recebem  Parecer da C om issão de Reclam ações deferindo  os req u e rim en to s  do 
lube M ilita r de O ficiais da G uarda Nacional e do S indicato  U nião P opu lar Porto 
legre.
A provam  Parecer da C om issão de R eclam ações referentes à p e tição  da A ssocia- 
lo  dos P ro p rie tá rio s .
ss.: R aphael E scobar - Evaristo  dos Santos - Xavier da Costa - A m érico M oreira - 
lo riano  N unes Dias - G eneroso Vieira - B enjam in Flores - F rank lin  F errugem .

18
Recebem  ofício do C onselheiro O vídio Silveira M artins d ec la ran d o  que renuncia  
a m an d a to  de C onselheiro  M unicipal por razões de ordem  p articu la r.
A nalisam  a situação  de ren ú n c ia  do C onselheiro acim a referido .
Recebem  req u e rim en to  de um a co n trib u in te  so lic itando  a su sp en são  do paga- 
iento  da d éc im a  sob re  os caseb res de sua p ro p rie d ad e  s itu ad o s  nas ru a s  Cel. 
o rd in i, n.° 48 e 50 e na M arques do H erval, n.° 59.
Recebem  req u e rim en to  de um a co n trib u in te  so licitando  que o Conselho lhe isen- 
: do pagam en to  da déc im a co rresponden te  aos exercícios de 1915 e 1916 sobre 
ia chácara  s itu a d a  na Rua Santa Sofia, n.° 11.
R ecebem  req u e rim en to  de um a con tribu in te  so lic itando  isenção  do pagam ento  
a d éc im a sobre duas casas que possui na Travessa Pesqueiro , n.° 26 e 28. 
Recebem  pareceres da C om issão de Reclam ações libe rando  auxílios financeiro  
ara o Tiro B rasile iro  de Porto  Alegre e para a C om issão P rom otora  do Natal das 
rianças Pobres.
Aprovam pareceres da C om issão de Reclamações apresen tados na sessão anterior. 
Escolhem  novo P residen te para  a C om issão de Contas.
ss.: R aphael E scobar - Evaristo  dos Santos - Xavier da Costa - A m érico  M oreira - 
loriano N unes D ias - G eneroso Vieira - B enjam in Flores - F rank lin  F errugem .



- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma da sua casa situada na Rua Riachuelo, n.° 227.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da 
décim a atrasada de sua casa situada na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 66.
- Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da déci
ma atrasada e m ultas sobre seu prédio situado na Rua Livramento, n.° 16.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando parcelamento e isenção da multa 
da décim a em atraso sobre sua casa situada na Rua Jerônimo Coelho, n.° 63.
- Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando parcelam ento e isenção da m ul
ta da décim a em atraso dobre sua casa situada na Rua da Azenha, n.° 171.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações deferindo os requerim entos de vários 
contribuintes e solicitando maiores esclarecimentos sobre outros.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações juntam ente com um a exposição de m o
tivos do Advogado da Intendência indeferindo o requerim ento dos proprietários de d i
versas barbearias desta Capital.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Redação discutidos na sessão anterior.
- Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento para o exercício de 1917.
- Enviam ofício ao Intendente solicitando a presença do Diretor da Seção de Fazenda para 
prestar algum as informações sobre a organização do Projeto de Receita e da Despesa do 
Município para o exercício de 1917.
- Encaminham alguns pedidos de informações ao Intendente sobre as companhias de seguro 
de vida, as empresas mutuas de seguros de vida e a Agência da New York Life Insurance & Cia. 
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores- Franklin Ferrugem.

12
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagamento, por 
um ano, da décim a sobre os prédios de sua propriedade na Rua Avaí.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando parcelam ento do pagamento 
da décim a e m ultas atrasadas sobre sua casa situada na Av. Passo Fundo, n.° 9.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações esclarecendo alguns contribuintes e 
atendendo às solicitações de outros.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações contestando o m em orial da Associação 
dos Proprietários.
- Recebem as inform ações solicitadas à Intendência com respeito às com panhias de se
guros de vida e m útuas, dívida e isenção de impostos e de imóveis urbanos.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior.
- Recebem o Diretor da Seção da Fazenda com o objetivo de dar alguns esclarecimentos 
sobre o Projeto de Lei do Orçamento para 1917 e resolvem tornar secreta a sessão em que 
forem dadas as referidas informações.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

11

l:



Recebem ofício do Intendente encam inhando cópia do Ato pelo qual prorroga as pre- 
intes Sessões do Conselho.
Recebem ofício da Gewerbe-Schul-verein, Escola Profissional, convidando o Conselho 
ira a exposição dos trabalhos executados pelos seus alunos.
Recebem Projeto de Lei, apresentado por um conselheiro, considerando de utilidade 
iblica a Associação Protetora do Turf com sede nesta Capital.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da dé- 
ma do seu imóvel situado na Rua General Paranhos, n.° 85.
Recebem vários pareceres da Comissão de Reclamações determ inando isenções ou as 
indições de pagam ento de im postos para alguns contribuintes.
Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações discutidos na sessão anterior, 
teiniciam  a discussão do Projeto de Lei do Orçamento para 1917 apresentando algum as 
nenda.
>s.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
ines Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

8
lecebem  ofício da Congregação da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre convidan-
i para Sessão Solene de colação de grau dos prim eiros médicos form ados pela Escola no 
Ião Nobre da Intendência.
lecebem requerim ento do Diretor do Instituto Pão dos Pobres solicitando dispensa do 
gam ento da décim a atrasada dos prédios que recebeu por doação situados na Rua Gen. 
torino, n.° 50 A e 52.
lecebem Pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros para 
seguintes instituições: Liga Náutica Riograndense, Instituto Oswaldo Cruz de Porto 

egre e Sociedade Protetora dos Animais.
tecebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
iposto da décim a dos clubes náuticos Porto Alegre, Germânia, Tam andaré, Barroso, 
:undschaft e Ducca Degli Abruzzi.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações negando auxílio financeiro à Sociedade 
rnavalesca Tenentes do Diabo.
ecebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro para aqui- 
ão perpétua do terreno onde repousam  os restos m ortais do Dr. João de Barros Cassai. 
Lecebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da Sociedade 
neficente Alemã Deutscher Hilfsverein de isenção do imposto da décima, 
ecebem Parecer da Comissão de Reclamações desfavorável ao aum ento da subvenção a
• concedida a Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
provam pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior, 
ecebem e encam inham  à Comissão de Reclamações novo Projeto de Lei considerando 
utilidade pública a Associação Protetora do Turf.
ontinuam  a discussão do Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 1917 e apro- 
n, em segunda discussão, as em endas apresentadas.

4



Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem.
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- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na Sessão anterior.
- Aprovam aditivo ao Projeto de Lei do Orçamento para 1917 sobre im posto de casas de 
espetáculos.
- Aprovam Projeto de Lei, m antendo para o exercício de 1917 o mesmo auxílio financeiro 
para a Associação Protetora do Turf.
- Aprovam em enda ao Projeto de Orçamento para 1917, autorizando o Intendente a apli
car as sobras financeiras na ampliação dos serviços de ilum inação, policiamento, irriga
ção e limpeza de ruas.
- Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Orçamento para 1917 juntam ente com 
suas em endas.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

22
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Socie
dade Alemã Deutscher Hilfsverein.
- Aprovam em enda ao Projeto de Orçamento para 1917 autorizando o Intendente a esta
belecer um a contribuição financeira para os proprietários dos prédios nas zonas dos es
gotos.
- Aprovam, em terceira discussão, juntam ente com as em endas o Projeto de Orçamento 
para 1917.
- Aprovam a redação final do Projeto de Orçamento para o exercício de 1917.
- Discutem o preenchim ento da vaga aberta com a renuncia do Conselheiro Ovídio Silveira 
M artins, eleito pelo Partido Federalista.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

26
- Encerram  os trabalhos ordinários do corrente ano.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Américo Moreira - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.



1917

OUTUBRO

15
- Recebem ofício do intendente tratando do preenchimento da vaga aberta com a renún
cia do Conselheiro Ovídio Silveira Martins.
- Elegem a Mesa Administrativa e os membros das Comissões Perm anentes de Contas, 
Orçamento, Reclamações e Redação.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório e o Projeto de Orçam ento para 
o exercício de 1918 para avaliação do Conselho.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Benjamin Flores - Floriano 
Nunes Dias - Generoso Vieira - Franklin Ferrugem.

19
- Recebem ofício do Conselheiro Américo Moreira com unicando sua ausência tem porá
ria desta Capital.
- Recebem cartão do Comando e dos oficiais do 1.° Batalhão da Brigada M ilitar saudando 
o Conselho pela entrada do novo ano.
- Recebem im presso assinado pelo Dr. Faustino Ribeiro com o título "Basta"!.
- Recebem convite para missa em homenagem ao Gen. Pedro Augusto Pinheiro Bittencourt.
- Recebem ofício da Liga Náutica Riograndense com unicando a posse da nova diretoria.
- Recebem ofício da Associação Protetora do Turf comunicando a eleição da nova diretoria.
- Recebem ofício do Clube de Regatas A lm irante Barroso com unicando  a posse da 
nova d ire to ria .
- Recebem ofício da Irmandade do Divino Espírito Santo convidando para suas festividades.
- Recebem ofício da Sociedade Carnavalesca Gondoleiros convidando para um a exposição.
- Recebem ofício da Exposição de Frutas, Legumes e Pássaros para visitação.
- Recebem ofício do Clube Republicano Pinheiro Machado com unicando sua fundação 
nos 3.° e 4.° distritos do Município.
- Recebem ofícios de agradecimentos pela comunicação da instalação dos trabalhos do 
Conselho das seguintes autoridades: Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Com an
dante Geral da Brigada Militar, Intendente Municipal e Secretário de Obras Públicas.
- Recebem ofício do Presidente da Junta de Alistamento M ilitar solicitando o nome e ida
de dos funcionários da Secretaria do Conselho.
- Recebem o.Relatório da Diretoria do Banco Porto-alegrense do exercício de 1916.
- Recebem publicações da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
- Recebem ofícios das Intendências dos municípios de São Leopoldo,Venãncio Aires, Pal
m eiras, Júlio de Castilhos, Garibaldi, Estrela, Alegrete, Rio Grande, Pelotas, Santo Ângelo, 
Encruzilhada, Triunfo, Taquarí, Santiago do Boqueirão, Itaqui, Antônio Prado, Santa Ma
ria da Boca do Monte, São Borja, Lagoa Vermelha, Santa Cruz, Santa Vitória, Conceição do
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rroio, Bom Jesus, Arroio Grande, Rio Pardo, Encantado, São Sepé, São Jerônimo, Livra- 
ento e Lajeado encam inhando leis e atos.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci- 
as da casa situada na Rua Barão do Triunfo, n.° 91.
Recebem requerim en to  da Associação Evangélica Batista do Rio de Janeiro solici- 
ndo isenção do pagam ento  do im posto para o prédio que esta co n stru in d o  na Rua 
jn e s  M achado.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento de
ípostos da barbearia localizada na Rua Barão do Gravataí, n.° 78 E.
lecebem requerim ento de Bins & Friederichs solicitando isenção do pagam ento de im-
istos da Fábrica de Adubos situada na Avenida Missões, n.° 18.
lecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci-
as da casa situada na Rua Avaí, n.° 3.
lecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci- 
as de quinze casas situadas na Avenida da Redenção, n.° 111. 
lecebem requerim ento de um contribuinte solicitando isenção do im posto da marce- 
ria situada na Travessa Io de Março, n.° 36.
lecebem requerim ento do Presidente da Comunidade São José solicitando isenção do
gam ento da décim a da casa situada na Rua São Rafael, n.° 29.
lecebem requerim ento de um contribuinte solicitando isenção do pagam ento do im-
isto do m ercadinho que possui na Rua Baronesa do Gravataí, n.° 2.
lecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci-
as da casa situada na Rua Félix da Cunha, n.° 181.
'ecebem requerim ento de um  contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci- 
as da casa situada na Rua São Miguel, n.° 4.
Lecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci- 
a das casa situada na Rua Avaí, n.° 108.
Lecebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre solicitando auxílio 
anceiro.
.ecebem requerim ento da Diretoria do Asilo São Benedito agradecendo o auxílio anual 
e recebe dos cofres públicos.
lecebem requerim ento da Presidente da Sociedade Educação e Caridade solicitando 
nção do pagam ento de décim as da casa situada na Rua Riachuelo, n.° 80. 
ecebem requerim ento da Diretora do Asilo São Benedito solicitando a m anutenção do 
KÍlio prestado pela M unicipalidade
ecebem requerim ento de um contribuinte solicitando isenção do pagamento de décimas 
s casas situadas nas ruas São Francisco, n.° 7,9,11 e 13ena São Luís, n.° 18,20 e 22. 
ecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando redução do pagam ento de dé- 
nas, água e esgoto das casas situadas na Rua Gen. João Telles, n.° 13.
Lecebem requerim ento do Centro Republicano Júlio de Castilhos solicitando auxílio 
anceiro para as festas populares comemorativas da Proclamação da República, 
ecebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento de dé- 
ias dos prédios situados na Rua dos Andradas, n.° 215 A e 217 A.



- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento de dé
cim as da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 10.
- Recebem requerim ento do tutor de um órfão m enor de idade solicitando isenção do 
pagam en to  da déc im a de um casebre de p ro p ried ad e  do m en o r s itu ad o  na Rua 
Com endador Travassos, n.° 11.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento do im 
posto de sua leitaria situada na Rua João Telles, n.° 58.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
m a da casa situada na Rua Félix da Cunha, n.° 73.
- Recebem requerim ento do Clube Militar de Oficiais da Guarda Nacional solicitando au 
xílio financeiro para a linha de tiro da mesma Sociedade.
- Recebem requerimento de uma contribuinte solicitando dispensa de parte da dívida e o 
parcelamento do restante de décimas atrasadas da casa situada na Rua Ramiro Barcelos, n.° 146.
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre encam inhando seu 
relatório e solicitando elevação do auxílio financeiro que recebe.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
Benjamin Flores - Franklin Ferrugem - João Schmitt.

23
- Recebem requerim ento do Procurador dos herdeiros de Leonardo Ribeiro Alves solici
tando a devolução de multas pagas à Municipalidade por não terem reedificado, no prazo 
estabelecido por lei, a casa incendiada na Rua Concórdia, n.° 42.
- Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 3.
- Recebem requerim entos da Sociedade Riograndense Protetora dos Animais solicitando 
a prorrogação da sua subvenção anual.
- Recebem requerimento dos herdeiros do prédio situado na Rua Marechal Floriano, n.° 248 
solicitando o parcelamento do pagamento das instalações de água e esgotos do referido prédio.
- Recebem requerim ento do encarregado dos negócios de um a contribuinte solicitando o 
parcelam ento do pagam ento das instalações de esgotos no prédio de sua propriedade 
localizado na Rua Lima e Silva.
- Recebem ofício do Vice-presidente do Estado agradecendo a com unicação da instalação 
dos trabalhos do Conselho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a isenção do pagam ento da 
décim a solicitada por treze contribuintes em virtude do valor destes im postos estar h ipo
tecado para o pagam ento do capital retirado em em préstim o externo pela Municipalidade.
- Recepcionam o novo Conselheiro Municipal João Augusto Schmitt.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

26
- Recebem ofícios de agradecimentos pela comunicação da instalação do Conselho das 
seguintes autoridades: Delegado Fiscal do Tesouro Nacional, Secretário da Fazenda e do

1



lhefe de Polícia do Estado.
Recebem ofício do Clube Caixeral Porto-alegrense convidando o Conselho para as festas 
om em orativas ao 35° aniversário de sua fundação.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci- 
na da casa situada na Rua General Paranhos, n.° 104.
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa dos pagam entos de 
écimas e instalação de esgotos da sua casa situada na Rua Fernando Machado, n.° 249. 
Recebem requerim ento do Instituto Oswaldo Cruz solicitando a m anutenção da sua 

erba no exercício de 1918.
Recebem requerim en to  de um a contribu in te solicitando d ispensa dos pagam entos 
a décim a de seus casebres situados na Rua Cel. Bordini n.° 48 e 50 e na Rua Mar- 
ues do Herval, n.° 59.
Recebem requerim ento de dois cidadãos solicitando auxilio financeiro para a publica- 
ão de um  livro com o título O Rio Grande Esportivo.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de dis- 
ensa do pagam ento de diversos impostos relativos aos exercícios de 1916 e 1917 por 
erem prejudicais ao com prom isso contratual assumido pela M unicipalidade perante cre- 
ores externos, e suspendem  tem porariam ente a cobrança da décim a de seis contribuin- 
;s em razão dos atestados de pobreza apresentados.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que a Seção da Fazenda preste 
laiores esclarecimentos sobre a restituição financeira solicitada pelos herdeiros de Leo- 
ardo Ribeiro Alves.
Aprovam Parecer das Comissões de Reclamações apresentados na sessão anterior, 
iss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
íeneroso Vieira - Benjamin Flores - João Schmitt - Franklin Ferrugem.

*0
Recebem ofício do Intendente encam inhando as contas da Intendência relativas ao exer- 
ício de 1916.
Recebem circular do Secretário da Fazenda corrigindo inform ações sobre a aplicação 
as taxas m unicipais de expediente ou estatística.
Recebem requerim ento do Instituto Anatômico da Faculdade de Medicina de Porto Ale- 
re solicitando auxílio financeiro.
Recebem requerim entos de oito contribuintes solicitando dispensa do pagam ento da 
écima.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a que a proprietária da casa 
ituada na Rua Barão do Triunfo, n.° 31 parcele o pagamento da dívida de décim as atrasa- 
as que tem com a Intendência.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando que a proprietária da casa 
casebres .situados na Rua Cel. Genuíno, n.° 43, parcele o pagam ento da dívida de déci- 
ías atrasadas que têm  com a Intendência.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando que a proprietária da casa 
ituada na Rua Gen. Paranhos, n.° 104 deve provar o que alega para solicitar a dispensa do



pagam ento da décima.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de décimas, 
duran te o presente exercício, sobre os casebres situados nas ruas Cel. Bordini ,n.° 48 e n.° 
50 e na M arquês do Herval, n.° 59.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando pelo pagam ento parcelado 
das dívidas de um a contribuinte com relação às décim as atrasadas e instalação de esgo
tos do prédio situado na Rua Fernando Machado, n.° 249.
- Procedem à apresentação e à leitura de seis emendas ao Projeto de Orçamento para 1918.
- Elegem novo m em bro para a Comissão de Contas.
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Flores - João Schmitt.

NOVEMBRO

06
- Recebem requerim ento da Policlínica do Instituto de Proteção à Infância da Escola Mé- 
dico-cirúrgica de Porto Alegre solicitando a continuação da subvenção que tem recebido.
- Recebem requerim ento da Associação Protetora do Turf solicitando um  auxílio finan
ceiro para a premiação das corridas no ano de 1918.
- Recebem requerim ento de uma contribuinte solicitando dispensa dos pagam entos de 
décim as da sua casa situada na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 101.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando que o Conselho reconsidere seu des
pacho e dispense o pagamento de décimas da casa de sua mãe situada na Rua da Concór
dia, n.°42.
- Recebem requerim ento de um contribuinte solicitando para ser dispensado, por três 
anos, do pagam ento de décimas de sua casa situada na Rua Laurindo, n.° 42.
- Recebem requerim ento de uma contribuinte solicitando para pagar parcelada a instala
ção de esgoto feita em sua casa na Rua da República, n.° 79.
- Recebem requerim ento do Provedor da Santa Casa solicitando isenção do pagamento 
de décim as das casas de aluguel pertencentes àquele estabelecimento.
- Recebem requerim ento da Diretora da Sociedade Anônima Cooperativa de Responsabi
lidade Limitada "A Construtora Predial", solicitando isenção de todos im postos de cons
trução e outros para os prédios que edificar.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a contribuinte do paga
mento de décim as atrasada e multas respectivas da sua casa situada na Rua Manoel Lima 
e Silva no Arraial de São José.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações reconsiderando despacho anterior e sus
pendendo a cobrança da décima de um a contribuinte, até o ano de 1918, referente a sua 
casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 10.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Direto
ria do Centro Republicano para as festas em homenagem à Proclam ação da República.
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Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, neste exercício, a cobran
ça de décim as sobre um a casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 13 C.

Recebem Parecer da Comissão de Contas apresentando Projeto de Lei que aprova as 
tontas das despesas feitas pela Intendência Municipal no exercício de 1916.
Apresentam m ais três em endas ao Projeto de Orçamento para 1918.
Aprovam todas as em endas ao Projeto de Orçamento apresentadas na sessão anterior. 
Aprovam os Pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior. 

\ss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano 
'lunes Dias - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

39
Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando restituição da décim a urbana 

jaga sobre suas casas situadas na Rua Lima e Silva, n.° 86 e n.° 86 A, argum entando que 
im bas estão desocupadas.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando cancelamento do pagam ento 
ie  décim as de sua casa situada na Rua Garibaldi,n.° 5.
■ Recebem requerim ento de um cidadão solicitando auxílio financeiro para a Festa do 
Matai das Crianças Pobres idealizada pelo Centro Católico.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento de dé- 
:im as de seu prédio situado na Rua Gen. Paranhos, n.° 104.
■ Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento de déci
mas da sua casa situada na Rua José do Patrocínio, n.° 232.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma da sua casa situada na Praça Menino Deus, n.° 19.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando dispensa do pagam ento da dé- 
:im a da sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 246.
■ Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma da sua casa situada na Rua Avaí, n.° 30.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma das suas casas situadas na Rua Espírito Santo, n.° 26 e n.° 30.
■ Recebem requerim ento de um  contribuinte solicitando prorrogação da isenção do p a
gamento da décim a de parte da casa que possui na Rua Riachuelo, n.° 157.
• Recebem requerim ento de um a contribuinte solicitando isenção do pagam ento da déci
ma da sua casa situada na Rua Boa Vista, n.° 9 A.
■ Recebem m em orial de 234 proprietários de terrenos não-edificados solicitando que 
>eja sustada a execução da Lei Orçam entária que estabelece a cobrança de im postos sobre 
>eus imóveis.
■ Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando atestado de idoneidade da 
:idadã que solicitou pagam ento parcelado da instalação de esgoto feita em sua casa na 
Rua da República, n.° 79.
■ Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que a dispensa do paga
mento da décim a do chalé localizado na Rua Laurindo, n.° 42 está condicionada à prova 
ia alegação apresentada.



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando, até o final de 1918, um a cida
dã de pagar a décim a atrasada de sua casa na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 101.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando atestado de pobreza da cida
dã que pediu suspensão tem porária da cobrança da décima da sua casa situada na Rua 
José do Patrocínio, n.° 42.
- Apresentam a Em enda n.° lO aoA rt. 1.° do Projeto de Orçam ento para 1918.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
- Aprovam, por unanim idade, as em endas n.° 8,9 e 11 ao Projeto de Orçam ento de 1918 e 
o Projeto de Lei,apresentado pela Comissão de Contas, aprovando as contas da In tendên
cia de 1916.
- Devolvem à Comissão de Reclamações, para novo parecer, o requerim ento da Associa
ção Evangelista Batista, por apresentar em basam ento legal contraditório.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
Benjamin Flores.

13
- Recebem requerim ento do proprietário de um Jardim Zoológico solicitando auxílio 
financeiro para sua manutenção.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua 14 de Julho, n.° 4.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua da República, n.° 57.
- Recebem requerim ento do Futebol Clube Porto-alegrense solicitando isenção do paga
m ento de décim as do prédio que possui na Rua José de Alencar, n.° 132.
- Recebem requerim ento da Sociedade Espírita Dias da Cruz solicitando a m anutenção 
da isenção do pagam ento de décimas da sua sede social na Rua da Azenha, n.° 182.
- Recebem requerim ento do Tiro Brasileiro de Porto Alegre solicitando auxílio financeiro.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa na Travessa Botafogo.
- Apresenta a Em enda n.° 12 ao Projeto de Orçamento para 1918.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações considerando inviável a solicitação da 
Sociedade Anônima Cooperativa de Responsabilidade Limitada "A Construtora Predial", 
solicitando isenção de todos os im postos,durante dez anos, dos prédios que edificar.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, no ano de 1917, o paga
m ento de décim as da casa situada na Rua Boa Vista, n.° 9 A..
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação de isenção do 
im posto do prédio da Associação Evangélica Batista do Rio de Janeiro que está sendo 
construído na Rua Nunes Machado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de décimas, 
duran te o corrente exercício da casa situada na Rua Avaí, n.° 30.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo a suspensão tem porária do 
pagam ento de décim as da casa situada na Rua Gen. Paranhos, n.° 104.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de restituição



3S im postos das casas situadas na Rua Lima e Silva, n.° 86 e n.° 86 A.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, durante os exercícios de 
>16 e 1917, a cobrança de décim as da casa situada na Praça do Menino D eus,n.° 19. 
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, durante o ano de 1917, a 
ibrança de décim as da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 246.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um cidadão de pagar impos- 
s sobre sua marcenaria.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de dispensa do 
igamento de décim as das casinhas situadas na Rua do Espírito Santo, n.° 26 e n.° 30. 
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando anexação de atestado ao re- 
íerim ento de um a Cidadã que solicita isenção do pagamento de décim as da sua casa 
uada na Rua José do Patrocínio, n.° 232.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações orientando um a Cidadã para que prove 
que alega em seu requerim ento para receber isenção do pagam ento de décim as da sua 
sa situada na Rua Garibaldi, n.° 5.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, durante o ano de 1917, a 
brança da décim a de parte da casa de um Cidadão situada na Rua Riachuelo, n.° 157. 
Lprovam, por unanimidade, as emendas n.° 10 e n.° 12 do Projeto de Orçamento para 1918. 
iprovam dois pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior, 
e tratam  das isenções de décim as das propriedades situadas na Rua D em étrio Ribeiro, 
’ 101 e n a  Rua José do Patrocínio, n.° 42.
ndeferem Parecer da Comissão de Reclamações sobre a solicitação de dispensa do pa- 
mento de décim as de um chalé situado na Rua Laurindo, n.° 42.
Lprovam todos os pareceres apresentados na presente sessão.
Jomeiam um a Comissão de Conselheiros para cum prim entar o Presidente do Estado
lo aniversário da Proclamação da República.
s.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - Benjamin Flores - 
mklin Ferrugem.

3
ecebem requerim ento da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre solicitando auxí- 
financeiro para am pliar os gabinetes que m antém  e am pliar os da Escola de Comércio 
idada em 1909.
ecebem requerim ento do proprietário do Grande Hotel solicitando isenção, por 15 anos, 
> im postos de construção, policiamento e de indústrias e profissões para um  hotel- 
idelo que pretende constru ir na Praça Senador Florêncio.
ecebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décim as 
casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 40.
ecebem requerim ento de um  Cidadão solicitando, conforme despacho do Intendente, 
agam ento de um a gratificação a que tem direito como Fiscal Geral, cargo que exerceu 
o final de 1892.
:cebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão do pagam ento dos impos- 
da sua casa situada na Rua M onsenhor Veras, n.° 160.



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de uma cida
dã que solicita dispensa do pagamento de décimas da sua casa na Rua da República, n.° 57.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação feita pelo Fuss- 
Bali Club Porto Alegre de isenção do pagamento de décim as da sua sede situada na Rua 
José de Alencar, n.° 132.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que um a cidadã prove o que 
alega para conseguir a suspensão do pagamento da décim a da sua casa na Rua 14 de 
Julho, n.° 4.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo a solicitação de um  Cidadão 
sobre a suspensão da cobrança da décima durante o ano de 1917, da sua casa situada na 
Rua São Manoel n .°4 .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo parcelam ento para uma 
cidadã pagar suas dívidas da décima do serviço de asseio público referentes a sua casa 
situada na Rua Botafogo n.° 14.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
Benjamin Flores - Franklin Ferrugem - João Schmitt - Generoso Vieira.

20
- Recebem ofício do Presidente do Estado encam inhando um exemplar da Mensagem que 
dirigiu à Assembléia dos Representantes do Estado na I a Sessão Ordinária da 8a Legislatura.
- Recebem ofício do Fuss Bali Club Porto Alegre com unicando que, em Sessão de Assem
bléia Geral, o nom e do clube foi m udado para Foot-Ball Club Porto Alegre.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua Bordini, n.° 20.
- Recebem requerim ento de um cidadão, tutor de três menores, solicitando isenção do 
pagam ento de décim as atrasadas, de limpeza e água do prédio de propriedade dos m eno
res situado na Rua Barão do Triunfo, n.° 62.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Avenida Viena, n.° 7.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à continuidade da subvenção 
anual à Sociedade Riograndense Protetora dos Animais.
- Recebem Parecer da Comissão de'Reclamações concedendo anistia à Instituição Pão 
dos Pobres do pagam ento de décimas atrasadas do prédio onde funcionou a Associação 
Protetora da Infância, situada na Rua General Vitorino n.° 50 A e n.° 52, atualm ente de 
propriedade do Orfanotrófio Santo Antônio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações orientando para que um a cidadã apre
sente atestado da Autoridade do Distrito para obter a suspensão do pagam ento de déci
mas da sua casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 40.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a continuidade da conces
são de verba anual ao Asilo São Benedito.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
pagam ento de im postos do prédio situado na Rua M onsenhor Veras, n.° 16.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a concessão de isenção, por
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quinze anos, dos im postos de construção, de policiamento e de indústria  e profissões 
jara o hotel a ser construído na Praça Senador Florêncio.

Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o m em orial assinado por 
!34 proprietários de terrenos da área urbana desta Cidade solicitando a suspensão dos 
espectivos im postos fixados na Lei de Orçamento do corrente exercício.
Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior. 

Vss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
jeneroso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

Z3
Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 

la sua casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União Operária 13 de Janeiro so lid 

ando dispensa do pagam ento de décimas do seu prédio situado na Rua Cabral, n.° 12. 
Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 

la sua casa na Rua Avaí.
Recebem requerimento de um cidadão solicitando o cancelamento do pagamento da dívida
lo imposto de comércio da sua extinta casa comercial situada na Rua dos Andradas, n.° 401. 
Recebem requerim ento dos representantes da Igreja M etodista Central solicitando isen- 
ão do pagam ento de décim as durante o tempo que tiver de pagar o im posto de calça- 
nento em frente ao templo situado na Rua Jerônimo Coelho, n.° 48.
Recebem requerimento de uma cidadã solicitando prorrogação do prazo que lhe foi concedido 
ara o pagamento, sem multas.de décimas atrasadas da sua casa situada na Rua Botafogo, n.° 14. 
Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando auxílio financeiro para 
Grande Páreo "Campeonato do Rio Grande do Sul.
Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o pagam ento de grati- 
cação a um antigo Funcionário Municipal pelo exercício do cargo de Fiscal no período 
e 1891 e 1892.
Apresentam Projeto de Lei autorizando a reorganização do quadro dos funcionários 
lunicipais.
Recebem proposta de um  conselheiro propondo que na Lei de Orçam ento para 1918 
:jam  incluídas as seguintes autorizações ao In tendente: organizar um a com issão encar- 
:gada da medição dos terrenos não-edificados e passíveis de taxas já previstas no Orça- 
íento; realizar um  acordo com a Federação Operária para conclusão do edifício do 
theneu,situado na Avenida Bonfim, desde que a mesma assum a o com prom isso de man- 
:r no prédio aulas noturnas gratuitas.
Aprovam alguns pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior, 
ss.: Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - Benjamin Flores - 
ranklin Ferrugem - João Schmitt - Xavier da Costa.

;7
Recebem ofício do Clube Caixeral Porto-alegrense comunicando a posse da nova diretoria. 
Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as



da sua casa situada na Rua Avaí, n.° 36 A, correspondentes aos anos de 1917 e 1918.
- Recebem requerim entos de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
sobre um  botequim  na Estação da Estrada de Ferro no Arrabalde da Tristeza.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
da casa situada na Rua José do Patrocínio, n.° 237.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão, até o final de 1918, do 
pagam ento de décim as da casa situada na Rua Gen. Salustiano, n.° 40.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando o cancelam ento do pagam ento de 
m ultas e décim as atrasadas da casa situada na Rua do Príncipe, n.° 100.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 91.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, durante o exercício de 
1917, a cobrança de décim as de uma casa situada na Rua José do Patrocínio, n.° 232.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações interrom pendo, no exercício de 1917, a 
cobrança de décim as de um a casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a concessão de isenção do pa
gam ento de im postos municipais para Fábrica de Adubos Porto-alegrense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de um auxilio fi
nanceiro ao Tiro Brasileiro de Porto Alegre no exercício de 1918.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que a isenção da décim a 
à Sociedade Beneficente Operária "13 de Janeiro", situada na Rua Cabral, n.° 12, não 
possui am paro  legal.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo aos representantes da Igreja 
M etodista Central isenção tem porária do pagamento de décim as, enquanto tiverem de 
pagar o imposto do calçamento em frente ao templo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando um  auxilio financeiro para o 
Instituto Anatôm ico da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações condicionando a liberação do auxílio 
financeiro com plem entar à Diretoria da Escola M édico-cirúrgica à posse do terreno para 
construção do seu prédio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando a subvenção anual à Policlíni
ca do Instituto de Proteção à Infância da Escola M édico-cirurgica de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo subvenção anual ao Institu
to Oswaldo Cruz de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando  o parcelam ento da d í
vida de um a cidadã proveniente de décim as atrasadas relativa a sua casa situada na 
Avenida Viena, n.° 7.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando prova docum ental do alega
do pelo tutor de três menores para isenção do pagamento da décim a do chalé situado na 
Rua Barão do Triunfo, n.° 62.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo à Associação Protetora do 
Turf auxílio financeiro para os prêmios dos Páreos Municipais em  1918.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando, até o final de 1917, uma cida
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dã de pagar décimas atrasadas das casas situadas na Rua Avaí,n.° 15,15 A, 21,23 e 13.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de um a cidadã 
de isenção do pagam ento de décimas de duas casas que possui na Rua Bordini, n.° 20.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando a Sociedade Espírita Dias da 
Cruz do pagam ento de décim as da sua sede social situada na Rua da Azenha, n.° 182.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o pagam ento parcelado de 
décim as a tra sad a  da casa de propriedade de um m enor tu te lado s itu ad a  na Rua 
Comendador Travassos, n.° 2.
Kss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - 
Generoso Vieira - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem - João Schmitt.

30
■ Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando anulação do pagam ento de décim as 
atrasadas da sua casa situada na Rua João Alfredo, n.° 215.
■ Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
atrasada da sua casa situada na Rua Lopo Gonçalves, n.° 61.
■ Recebem requerim ento proprietário do Jardim Zoológico solicitando isenção dos im 
postos m unicipais referentes àquele estabelecimento.
■ Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
ia sua casa situada na Rua D. Tereza, n.° 29.

Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa, no corrente exercício, do 
pagamento de décim as da sua casa situada na Rua Cel. Genuíno, n.° 43 A.
Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de um a par- 

e das m ultas referentes a sua dívida de décimas atrasadas das casas, em ruínas, que pos- 
;ui no Campo do Bonfim, n.° 72 e n.° 76.
Recebem requerim ento da Diretoria da Congregação das Enfermeiras Irm ãs de Santa 

]atarina solicitando auxílio financeiro.
Recebem ofício do Intendente enviando cópia de ofício-circular do Presidente do Estado 

íolicitando auxílio financeiro aos belgas.
Acolhem proposta apresentada por um conselheiro da nomeação de com issão para ela- 

>orar um Projeto de Reorganização da Secretaria do Conselho.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando uma cidadã, no corrente exer- 

:ício do pagamento de décimas da sua casa situada na Rua José do Patrocínio, n.° 237. 
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações facilitando a liberação de auxílio finan- 

:eiro para a Faculdade Livre de Direito realizar a pintura geral do seu prédio e a am plia
do dos gabinetes de Física e Química da Escola de Comércio.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando uma cidadã do pagamento do 

mposto de comércio do botequim que administra na Estação da Estrada de Ferro da Tristeza. 
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de décim as 

la propriedade de um a cidadã, localizada na Rua Visconde do Rio Branco,n° 31. 
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando pela m anutenção do auxílio 

inanceiro da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de décim as



atrasadas da casa situada na Rua Gen. Salustiano, n.° 40.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando comprovação do alegado 
por um a cidadã em relação a sua propriedade situada na Rua do Parque, n.° 100.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações sustentando a m esm a verba dos exercí
cios anteriores ao Instituto Oswaldo Cruz de Porto Alegre.
- Aprovam cinco pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
- Adotam orientação, decidida no exercício anterior, segunda a qual os pareceres autorizan
do a concessão de auxílios financeiros votados fora da Proposta do Orçamento recebam 
um a redução gradativa de 33%, afim de dim inuir as despesas do Tesouro do Município.
- Registram a adesão de mais um conselheiro ao Projeto, ora em tram itação, autorizando
o Intendente a reorganizar e a regulam entar o Quadro dos Funcionários da Intendência 
Municipal.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Benjamin Flores - Franklin 
Ferrugem - João Schmitt - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

DEZEMBRO
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- Recebem ofício da Diretoria do Jardim Infantil Espírito Santo convidando o Conselho 
para exposição dos trabalhos executados pelos alunos.
- Recebem m em orial de F. B. Silveira & Cia. e Outros propondo a título de contribuição, 
um  estudo sobre os terrenos não -edificados e o modo de torná-los efetivos sob a deno
m inação de imposto de trigésimo.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasada da casa situada na Rua da República, n.° 63.
- Recebem requerim ento de um a cidadã justificando a sua solicitação de dispensa de 
m ultas de décim as atrasadas a que está sujeita sua casa situada na Rua Avaí, n.° 30.
- Apresentam  em enda ao Projeto de Lei que estabelece isenção de im postos às pessoas 
que pretendem  construir grandes hotéis nesta Capital.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança de im postos de 
décim as, no presente exercício, da casa situada na Rua Lopo Gonçalves, n.° 61.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando os proprietários das casas 
do Campo do Bonfim.de n.° 72 e n.° 76 do pagamento da m ulta de 20% do valor de atraso 
de décimas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando o proprietário do Jardim Zo
ológico de Porto Alegre do pagamento dos impostos municipais referentes àquele estabe
lecimento com exceção da décima.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo a cobrança da décima refe
rente ao corrente exercício, da casa de uma cidadã localizada na Rua João Alfredo, n.° 215.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dã solicitando dispensa do pagamento da décima da casa situada na Rua D. Tereza, n.° 29 
por não estar acom panhada de docum ento probatório.



lecebem  Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Município a auxiliar fi- 
inceiramente o povo belga.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Cen- 
) Católico do Rio Grande do Sul para as Festas de Natal das Crianças Pobres, 
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo auxílio financeiro à Direto-
i da Congregação das Enferm eiras Irm ãs de Santa Catarina, 
tecebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando auxilio financeiro para o Clu- 
: de Oficiais da Guarda Nacional para organizar sua linha de tiro. 
lecebem  Parecer da Com issão de Reclamações indeferindo a solicitação de d ispen- 
do pagam ento  de décim as a trasadas da p roprie tá ria  da casa situada  na Rua Cel. 

rnuíno, n.° 43 A.
tecebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando a Sociedade Educação e Cari- 
de de pagar a décim a do imóvel situado na Rua Riachuelo, n.° 80, desde que exerça 
:tivamente sua atividade de Casa de Caridade.
tecebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do imposto da décim a o pré- 
d ocupado pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mas exigindo os im postos 
s prédios a ela pertencentes dos quais obtém considerável renda anual, 
ipresentam  proposta de dois conselheiros sugerindo que nas Disposições Transitórias 
Lei do Orçam ento para 1918,0 Intendente seja autorizado a acordar com a Com panhia 
rça e Luz Porto-alegrense no sentido desta reduzir em 50% o preço das passagens para 
erários em serviço.
tecebem Parecer da Comissão de Reclamações om itindo-se da responsabilidade de co- 
>orar no Projeto de Reorganização da Secretaria do Conselho visando à equiparação de 
j s  funcionários com os da Intendência Municipal.
le je itam  as p ro p o sta s  ap resen tad as po r um  C onselheiro sobre  a convocação de 
ia  C om issão p a ra  M edir os Terrenos não Edificados su je itos a taxas pela Lei de 
çam en to  e da efetivação de um  acordo com a Federação O perária  do Rio G rande 
Sul no sen tid o  da M unicipalidade concluir o edifício do A theneu s itu ad o  na 

en ida Bonfim .
ceitam  a ren ú n c ia  do S ecre tário  do Conselho responsável pelas p ro p o stas  ac im a 
'eridas.
provam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior, 
.provam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei autorizando o Intendente m andar 
*ar a gratificação devida a um  ex-Fiscal Geral do Município.
Lprovam proposta para que conste das Disposições Perm anentes do Orçam ento do 
inicípio um  auxílio financeiro à Policlínica do Instituto de Proteção à Infância da Esco- 
vlédico-cirúrgica de Porto Alegre.
provam os pareceres da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao 
tituto Anatôm ico da Faculdade de M edicina, ao Tiro Brasileiro de Porto Alegre, à Fa- 
dade Livre de D ireito , à Faculdade de Medicina de Porto Alegre e ao Instituto Oswaldo 
iz de Porto Alegre com a redução de 33% sobre os valores anteriorm ente concedidos. 
>.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
/ier da Costa - João Schm itt - Franklin Ferrugem - Benjamin Flores.



- Recebem requerim ento do Grêmio Enciclopédico solicitando um  auxílio financeiro para 
m anutenção do referido curso.
- Recebem ofício do C. E. Esportivo convidando o Conselho Municipal para assistir o garden 
Party que organizou em sua sede em benefício da Cruz Vermelha Brasileira.
- Recebem requerim ento do Diretor do Instituto Pão dos Pobres agradecendo o auxílio 
financeiro recebido.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão do pagam ento de déci
mas de sua casa situada na Rua Cel. Genuíno, n.° 43 A.
- Recebem requerim ento do Tiro Brasileiro n.° 318 solicitando dispensa do pagam ento 
dos im postos da sua sede social situada na Rua Benjamin Constant.
- Recebem  requerim en to  do A rrendatário  do Trapiche M unicipal so licitando  d im i
nuição do aluguel.
- Aceitam a renúncia de um conselheiro da Comissão de Orçamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um cida
dão solicitando dispensa do pagamento de imposto de comércio localizado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à liberação de auxílio financeiro 
para publicação da obra Rio Grande do Sul Esportivo de autoria de Edm undo G. Carvalho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações propondo a concessão de um auxílio 
financeiro para a m anutenção do Jardim Zoológico da Capital.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um a cidadã do paga
m ento de m ultas provenientes da dívida sobre a instalação de esgoto em sua casa s itu 
ada na Rua Avaí, n.° 30.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de dispensa do 
pagam ento da décim a da proprietária da casa situada na Rua da República, n.° 63.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando maiores esclarecimentos para 
atender ao pedido de um sacerdote de dispensa do pagam ento do im posto de construção 
para reedificar um a capela existente nas ruas Cabral, Gênova e Liberdade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dizendo-se incom petente para isentar 
um cidadão do pagam ento da décima de suas casas situadas nas ruas São Francisco, n.° 7,
9,11 e 13 e São Luiz, n.° 18,20 e 22.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações acolhendo favoravelmente o memorial 
enviado por F. B. Silveira 8c Cia e Outros sobre imposto de terrenos não-edificados.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Liga 
Náutica R iograndense para a realização do Grande Páreo "Campeonato do Rio Grande do 
Sul" desde que sofra redução de 33 % como ficou anteriorm ente assentado pelo Conselho.
- A provam ,em  segunda discussão, o Projeto de Lei m andando pagar gratificações atrasa
das a um  fiscal geral do Município.
- Aprovam substituto ao requerimento de um empresário que pretende construir o "Grande 
Hotel" na Rua dos Andradas.
- Discutem o Parecer da Comissão de Reclamações sobre a proposta apresentada por um 
conselheiro de nom ear um a comissão para elaborar o Projeto de Reorganização da Secre
taria do Conselho.
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Vss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
íavier da Costa - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

LI
Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
trasadas da sua casa situada na Rua 14 de Julho, n.° 54.
Recebem requerim ento de um  sacerdote solicitando isenção do pagam ento do imposto 
e construção da nova Matriz de São Pedro.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a solicitação do A rrendatário 
o Trapiche Municipal de dim inuir o aluguel do mesmo.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações liberando o Tiro Brasileiro n.° 318 do 
agamento do im posto sobre sua sede situada na Rua Benjamin Constant.
Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados nas duas últi- 
ias sessões do Conselho.
Aprovam proposta de um  Conselheiro substituindo um  Parecer da Comissão de Reda- 
lações à solicitação de Bins & Friederichs de incluir nas Disposições Transitórias isen- 
ão do pagam ento de impostos, por dez anos, as fábricas de adubos para agricultura que 
irem fundadas neste Município.
Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei referente à Reorganização do Quadro 
os Funcionários da Municipalidade.
Aprovam,após duas discussões, a proposta referente ao barateam ento das passagens 
os carros da Com panhia Força e Luz para operários em serviços.
Decidem enviar ofício ao Intendente solicitando avaliação do Assessor Jurídico da In- 
indência Municipal do Projeto de Reclassificação e Regulamentação de Cargos da Secre- 
iria do Governo.
Aprovam, em  duas discussões, dois substitutivos às propostas apresentadas em conse-
io que tratam  de fornecer auxílio material para instituições de ensino gratuito e noturno 
)s operários adultos e menores e de proceder à medição de terrenos não- edificados 
)bre os quais incidirão im postos previstos na próxima Lei de Orçamento.
Elegem um  novo m em bro para a Comissão de Orçamento do Conselho.
ss.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira -
avier da Costa - Benjamin Flores - Franklin Ferrugem.

4
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo tem porariam ente o paga- 
ento de décim as da casa de um a cidadã, desde que a Seção da Fazenda confirme que a 
querente possui apenas um  imóvel.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento do im posto de 
instrução o sacerdote responsável pela edificação da Igreja de São Pedro.
Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o Parecer do Advogado da In- 
ndência sobre o Projeto de Reorganização da Secretaria do Conselho Municipal. 
Recebem Parecer favorável da Com issão de Orçam ento ao Projeto de O rçam ento 
ira 1918.



- Recebem substitutivo, apresentado por um conselheiro, ao Parecer da Comissão de Re
clamações quanto à solicitação da Escola M édico-cirurgica de Porto Alegre, propondo 
que o Intendente seja autorizado a ceder um terreno à referida Escola, atualm ente incor
porada à Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na presente sessão.
- Aprovam o Parecer do Assessor Jurídico sobre a reorganização da Secretaria do Conse
lho Municipal.
- Aprovam o Parecer da Comissão respectiva sobre o Projeto de Orçam ento para 1918.
- Aprovam o substitutivo ao Parecer da Comissão de Reclamações sobre requerim ento da 
Escola M édico-cirurgica de Porto Alegre.
- Aprovam, em duas discussões, o Projeto de Orçam ento para 1918 assim  como sua 
redação final.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Benjamin Flores - 
Xavier da Costa - Franklin Ferrugen - Generoso Vieira.

15
- Em possam  o novo Secretário interino do Conselho.
- Encerram  os trabalhos do Conselho no presente exercício.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - Benjamin Flores - 
Xavier da Costa - Franklin Ferrugen - Generoso Vieira.



1918
MAIO 

25
- Recebem ofício do Intendente Municipal sobre a conveniência da conversão para 8% 
dos juros das Apólices em itidas a 9% pela Intendência para realização de diversos servi
ços e como com pensação ao Banco da Província, pelo auxílio de em ergência que prestará 
à Intendência e solicitando autorização para resgatar as apólices de propriedade do refe
rido Banco ao juro de 7% por outras de juro de 8%. além de tratar do pedido de aposenta
doria, por motivo de saúde, feito pelo Subintendente do 5 0 Distrito desta Capital.
- Aprovam, por unanim idade, as propostas contidas no ofício acima exposto e encam i
nham  para redação das respectivas comissões.
Ass.: Raphael Escobar - Benjamin Flores - Xavier da Costa - Evaristo Lopes dos Santos - 
Generoso Vieira - Franklin Ferrugem - Américo Moreira.

OUTUBRO

15
- Elegem a Mesa Administrativa do Conselho.
- Elegem os m em bros das Comissões Permanentes de Contas, Orçam ento, Reclamações e 
Redação.
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o Relatório e o Projeto de Orça
m ento para o exercício de 1919.
- Decidem enviar telegram a ao Presidente do Estado em solidariedade política e com uni
cando a abertura dos trabalhos do Conselho.
- Remetem ofício ao Presidente do Estado felicitando-o pela escolha do novo Vice-presi- 
dente do Estado, Dr. Protásio Antônio Alves
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Generoso Vieira - Franklin 
Ferrugem - Xavier da Costa - Américo Moreira.

18
- Recebem ofício da Diretoria da Liga da Resistência Nacional com unicando a sua instala
ção nesta Capital.
- Recebem ofício da Comissão Organizadora da Exposição de Flores convidando o Conse
lho para a inauguração da mesma.
- Recebem ofícios agradecendo a comunicação da instalação do Conselho das seguintes 
autoridades: do Delegado Fiscal, do Diretor- Geral da Secretaria de Estado dos Negócios 
do Interior e Exterior, do Intendente Municipal, do Com andante da Brigada Militar, do 
Delegado da Capitania do Porto e do Diretor do Arsenal de Guerra.

]



Acusam recebimento do Relatório da Congregação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre 
ém da Revista Notas e Informações n.° 3 e a revista dos cursos da referida Instituição. 
Recebem requerim entos de um a cidadã e da Direção do Orfanato da Piedade solicitan- 
) dispensa do pagam ento dos serviços de instalação de esgoto e água.
Recebem requerim entos de seis cidadãos solicitando isenções no pagamento da décima. 
Registram o protesto de um  conselheiro, como representante da oposição, com referên- 
a ao telegram a de solidariedade política enviado ao Presidente do Estado, visto ser pú- 
ico e notório o m esm o não ser filiado ao partido dominante.
lonvidam  os m em bros do Conselho a participarem  da rom aria que o Partido Republi- 
ino organizará para visitar o m onum ento em homenagem ao Dr. Júlio de Castilhos. 
ss.: Benjamin Flores - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - Generoso Vieira.

5
Bncaminham, à Comissão de Reclamações, requerim entos de cinco cidadãos solicitan- 
) isenção do pagam ento de décim as atrasadas.
incam inham , à Comissão de Reclamações, os requerim entos de duas cidadãs, um a so- 
útando a suspensão da cobrança da décima de sua casa, e a outra o parcelam ento do 
igamento da dívida do serviço de esgoto.
- ncam inham , à Comissão de Reclamações, o requerimento da Diretora do Asilo São Bene- 
to solicitando a perm anência do auxilio financeiro que à referida Instituição recebe, 
incam inham  à Comissão de Reclamações o requerimento da Diretoria do Clube Militar de 
ficiais da Guarda Nacional solicitando auxílio financeiro para m anutenção da linha de tiro. 
ss.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - Ge- 
:roso Vieira - Xavier da Costa.

9
lecebem  requerim entos do Cura da Igreja São Pedro, do Diretor da Faculdade de Medi- 
na de Porto Alegre e da Sociedade Riograndense Protetora dos Animais solicitando au- 
lio financeiro.
lecebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décim as 
rasadas de sua casa.
Recebem requerim entos do Procurador da Santa Casa de M isericórdia e de mais sete 
dadãos solicitando isenção do pagam ento de décim as de seus imóveis.
;s.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Xavier da Costa.

ÍOVEMBRO 

5
lecebem requerim ento da Associação dos Proprietários reclamando contra a form a de 
brança do im posto sobre calçamento.
lecebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento da décim a do 
u imóvel situado na Rua Félix da Cunha, n.° 73.



- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa dos pagam entos da déci
ma, água e esgoto da sua casa situada na Travessa D. Aurélia, n.° 3.
- Recebem requerim ento da Diretora do Orfanato de N. Sra. da Piedade solicitando d is
pensa do pagam ento da décima, água e esgotos da casa situada na Rua Cel. Fernando 
Machado, n.° 222 e a isenção do pagamento da décima do prédio do citado Orfanato situ
ado na Rua Cel. Fernando Machado, n.° 218.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Xavier da Costa.

08
- Sessão suspensa.

12
- Recebem requerim ento de várias cidadãs solicitando dispensa dos pagam entos dos im 
postos da décima, de comércio e prorrogação de prazo para pagam ento de dívidas que 
têm com a Intendência. Recebem requerim ento da Diretoria da Associação Protetora do 
Turf solicitando auxílio financeiro para os prêmios de Grandes Páreos a serem realizados 
no próxim o ano.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Generoso 
Vieira - Xavier da Costa.

22
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da décima.
- Recebem requerim ento da Diretora da Escola M édico-cirúrgica de Porto Alegre solici
tando auxílio financeiro para a m anutenção do Instituto Anatômico e laboratórios de 
Química e Física.
- Recebem requerim ento de um a cidadã propondo ao Governo Municipal utilizar 100 
páginas do álbum  que está editando sobre a visita da Real Em baixada Italiana do Rio 
Grande do Sul para divulgar aspectos da Capital.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Sociedade Beneficente União Operária "13 de 
Janeiro" solicitando dispensa do pagamento da décim a do seu prédio situado na Rua 
Cabral, n.° 12.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo, em virtude do despacho 
dado na cláusula 8 a do Contrato de Empréstimo Externo feito pela Intendência do M uni
cípio, vinte e sete requerim entos de cidadãos que solicitaram  dispensa do pagam ento da 
décim a urbana.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos da Dire
tora do Orfanato de N. Sra. da Piedade e de um a cidadã solicitando dispensa do paga
mento dos serviços de água e esgoto, visto que são custeados pela M unicipalidade com o 
produto de um  em préstim o externo a juros rigorosos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à suspensão do pagam ento do 
im posto da décim a das residências de três cidadãs até o final do exercício de 1919.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que perm aneça no Orça
mento a verba que anualm ente o Município concede à Sociedade Riograndense Protetora

16



dos Animais.
- Recebem Parecer da Comissão de Redam ações solicitando que o Presidente do Conse
lho solicite ao Intendente Municipal assessoria jurídica a respeito da pretensão da Santa 
Casa de M isericórdia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento de um a cida
dã que solicita isenção do imposto de comércio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de um  auxilio fi
nanceiro para a Diretoria das Obras de Santa Isabel.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à continuidade da concessão 
do auxilio financeiro ao Asilo São Benedito.
• Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando informações à Intendência 
:om  respeito às alegações contidas na representação da Associação dos Proprietários.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indicando que o atendim ento à solicita- 
■ão de um  sacerdote está condicionada à comprovação do que ele alega quanto ao funci- 
anam ento da Escola de Ensino Gratuito para Crianças Pobres.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo a um a cidadã a suspensão 
da dívida que tem com a Intendência até o final do exercício de 1919.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição da M adre Superi- 
sra do Orfanato de N. Sra. da Piedade.
- Aceitam a proposta de um  conselheiro de externar um voto de aplauso ao Governo do 
Estado pelas m edidas de socorro médico e alimentação tom adas frente à epidem ia rei
nante.
- Expressam um  voto de pesar pelo falecimento do clínico de Pedras Brancas e suplente 
do Conselho Municipal.
\ss.:  Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Xavier da 
"osta - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

26
■ Recebem requerim ento do Presidente do Tiro de Guerra n.° 4 solicitando subvenção 
para m anutenção do mesmo.
• Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando, respectivamente, a suspensão da 
:obrança de décim as e a isenção do pagamento de décim as atrasadas.
• Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento da multa que 
he foi im posta pelo depósito de inflamáveis que m antém  no perím etro da Cidade contra 
is Disposições Municipais.
• Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação do Grão-M estre
io Grande Oriente do Rio Grande do Sul.
■ Recebem Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando ao Intendente Municipal 
) requerim ento da Escola Médico-cirúrgica.
■ Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de quatro 
:idadãos, em virtude das Instruções contidas na Lei n.° 49 de 14.12.1908 de só perm itir a 
iispensa da cobrança de décim as quando se tratarem de estabelecimentos religiosos, edu- 
:acionais ou públicos.



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo a duas cidadãs a suspensão 
da cobrança da décima até o final do exercício de 1919.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a petição de um cidadão 
que exercendo o magistério a redigiu com erros grosseiros pois "não é conveniente que 
um ram o do poder público subvencione a ignorância arvorada em autoridade de ensino".
- Aprovam os Pareceres apresentados pela Comissão de Reclamações na Sessão anterior. 
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Américo Moreira - Franklin 
Ferrugem - João Schmitt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

29
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, tem porariam ente, o paga
mento de im posto de construção sobre o prédio de propriedade da Sociedade Literária e 
Caritativa de São Francisco de Assis situada na Rua Cabral, esquina M ariante e indeferin
do o pedido para que a construção do cordão da calçada corra por conta da Municipalidade.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior. 
Ass.: Benjamin Flores - Rafael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Generoso 
Vieira - Floriano Nunes Dias

DEZEMBRO

03
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando as contas da Intendência cor
respondentes ao exercício de 1917.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Liga Náutica Riograndense solicitando auxílio 
financeiro para o 3.° Páreo do "Grande Campeonato do Rio Grande do Sul".
- Recebem requerim entos de quatro cidadãos solicitando reconsideração de despachos 
anteriores e lhes seja concedida a suspensão da cobrança de décim as das suas casas até o 
final do exercício de 1919.
- Recebem requerim entos de duas cidadãs solicitando a suspensão do pagam ento de dé
cim as de suas casas situadas nas ruas Duque de Caxias, n.° 40 e Lopo Gonçalves, n.° 61.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamação apresentado na sessão anterior.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Américo Moreira - Franklin 
Ferrugem - João Schmitt - Xavier da Costa - Generoso Vieira.

06
- Recebem requerim entos das diretorias da Sociedade Espírita Dias da Cruz, do Foot-Ball 
Clube Porto Alegre e de mais duas cidadãs solicitando dispensa do pagam ento de déci
mas.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando auxílio financeiro para a exposição 
de flores que pretende realizar no próximo ano.
- Recebem requerim entos de três cidadãos solicitando a suspensão da cobrança de déci
m as de suas propriedades.



Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações de seis cida- 
ãs de suspensão da cobrança de décimas das suas casas até o final de 1919.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de um  auxílio fi- 
inceiro para a Liga Náutica Riograndense aplicar na realização do Grande Páreo "Cam- 
;onato do Rio Grande do Sul.
(\provam todos os pareceres da Com issão de Reclamações ap resen tados na presen- 
Sessão.

ss.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - João 
:hmitt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

O
Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o Parecer do Advogado da In- 
ndência sobre o pedido da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre de isentar do 
igamento de décim as os prédios incorporados ao patrim ônio dessa Instituição, 
lecebem  Parecer da Comissão de Contas encam inhando Projeto de Lei, para ser votado, 
trovando as contas das despesas feitas pela Intendência Municipal no exercício de 1917. 
lecebem  Parecer da Comissão de Orçamento apresentando seis em endas ao Projeto do 
■çamento do Município para 1919.
lecebem  Parecer da Comissão de Reclamações dispensando do pagam ento de imposto 
Sociedade Beneficente Operária 13 de Janeiro para auxiliar na instalação de um  curso 
im ário gratuito e noturno.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de um  auxílio fi- 
mceiro para a Sociedade Gondoleiros que tem sido promotora de brilhantes exposição 
dustriais.
Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação da Associação 
otetora do Turf.
lecebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando a suspensão do pagam ento 
décimas, solicitadas, por quatro cidadãs, até o final do corrente exercício, 

lecebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo um a petição de auxílio fi- 
nceiro do Ginásio Anchieta.
lecebem  Parecer da C om issão de Reclam ações favorável à concessão de auxílios 
lanceiros so licitados pelo Clube M ilitar de Oficiais da G uarda Nacional e o Tiro de 
ierra n .°4 .
lecebem  requerim en tos de três cidadãos solicitando a suspensão  dos pagam entos 
décim as.
lecebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento de quantia 
e deve à Intendência proveniente de décimas atrasadas de sua casa situada na Rua da 
pública, n.° 79, alegando estar pagando a instalação de esgoto e calçamento, 
ecebem requerim ento do representante do Grupo Espírita Coração de M aria solicitan- 
isenções no pagam ento de multas e décim as atrasadas da casa situada na Rua São 

inoel,n.° 110.
s.: Benjam in Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - João 
im itt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações endossando a argum entação,apresentada 
pelo Assessor Jurídico da Intendência, para indeferir o m em orial da Santa Casa de Mise
ricórdia que exigia a dispensa do pagamento do imposto predial das casas de sua propri
edade que estão alugadas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações ratificando os motivos pelos quais é 
impossível ao Conselho conceder, salvo em situações legais, isenções do pagam ento de 
décim as e confirm ando o indeferimento às petições de seis cidadãos e do Foot-Ball Clube 
Porto Alegre que pleiteavam estes benefícios.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que o dirigente do Grupo 
Espírita Coração de Maria apresente maiores informações sobre o mesmo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação da Sociedade 
Espírita Dias da Cruz.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a suspensão da cobrança de 
décimas, até o final do ano de 1919, solicitada por três cidadãos.
- Registram  os valores m onetários estabelecidos pela Comissão de Orçam ento para auxi
liarem a Liga Náutica Riograndense, o Clube Militar de Oficiais da Guarda Nacional, o 
Tiro de Guerra n .M e a  Diretoria da Instituição "Obras de Santa Isabel".
- Apresentam um a emenda às Disposições Permanentes elevando o auxílio financeiro con
cedido ao Instituto de Proteção à Infância da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre.
- Recebem requerim entos de oito cidadãs e um  cidadão solicitando melhores condições 
para saldarem  a dívida do pagamento de décimas.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na sessão anterior.
- Aprovam um substitutivo à concessão feita à associação Protetora do Turf autorizando o 
Intendente a aplicar, anualm ente um valor m onetário para o prêm io do Grande Páreo 
Municipal "Cruzeiro do Sul" a ser criado nesta data.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - João 
Schm itt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

13
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações abrindo exceção para atender às solici
tações de isenção do pagamento de décimas aos prédios situados na Rua 14 de Julho, n.°
4 e na Rua José do Patrocínio, n.° 237 pertencente à viúva do Dr. Barros Cassai.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento  de dois 
cidadãos que solicitaram  auxilio financeiro para a elaboração da obra in titu lada Conti
nente Americano.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indicando ao Conselho autorizar o 
Intendente a pagar pela assinatura de algumas páginas do álbum  da Visita da Real Em
baixada Especial Italiana ao Rio grande do Sul, edição da Sociedade Jornalística Kodak 
com reproduções de aspectos im portantes do município de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, até o final de 1919, a co
brança de décim as dos prédios de propriedade de cinco cidadãos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo a solicitação da Comissão
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Organizadora da Exposição de Flores de concessão de auxílio financeiro para ser aplicado 
ia realização do referido evento.
Aprovam todos os pareceres da Com issão de Reclam ações ap resen tados na presen- 

e sessão.
Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1919 e o aprovam junta- 

nente com as em endas apresentadas.
Vss.: Benjam in Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - João 
ichmitt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

L4
Aprovam a redação final da Lei do Orçamento para o ano de 1919.
Encerram  as sessões do Conselho Municipal do presente ano.

lss.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - 
íeneroso Vieira - Franklin Ferrugem - Xavier da Costa.



1919
JANEIRO

02
- Recebem oficio do Intendente Municipal encam inhando Ato de convocação de reunião 
extraordinária do Conselho Municipal para deferir ao Vice-presidente Dr. Protásio Antô
nio Alves o respectivo compromisso.
- Endossam  a Declaração Constitucional expressa pelo novo Vice-presidente do Estado e
o declaram  habilitado para o cargo.
Ass.: Benjamin Flores - Protásio Alves - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da 
Costa - Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias - Franklin Ferrugem.

OUTUBRO

15
- Elegem a Mesa Diretora do Conselho Municipal para o corrente ano.
- Elegem os m em bros das Comissões Permanentes de Contas, Orçam ento, Reclamações e 
Redação.
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando seu Relatório e das várias se
ções da Intendência.
- Expressam um  voto de congratulações pela assinatura do Tratado da Paz em Versailles.
- Aprovam  voto de pesar pelo falecim ento do Dr. Francisco de Paula R odrigues Alves, 
P residen te  eleito da R epública e o D iretor da Fazenda M unicipal, Sr. Labieno de 
C astro  Jobim .
- Aprovam a proposta de enviar um telegrama de felicitações ao Presidente do Estado pela 
sua recente m ensagem apresentada na Assembléia dos Representantes do Estado.
- Aprovam voto de pesar pelo falecim ento do ex-Chefe da Seção de Polícia Sr. João de 
Deus Siqueira.
- Transcrevem o teor do telegrama enviado ao Presidente do Estado.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias.

17
- Recebem requerim ento de Otto Brutschke, industrialista, que pretende m ontar um a fá
brica de louça em pó de pedra solicitando concessões sem elhantes às concedidas ao Mo
inho Riograndense e outros novos estabelecimentos industriais.
- Recebem requerim ento de Nísio & Cheslak solicitando isenção do pagam ento de im 
postos de um a oficina de doces e laboratório homeopático, que pretende estabelecer na 
Rua Sans Soucy, n.° 26.
- Recebem requerim ento de Villela & Lima solicitando dispensa do pagam ento de im pos



tos de um  laboratório de produtos químicos que estabeleceram nesta Cidade relativo ao 1
0 sem estre do corrente ano.
- Recebem requerim ento de Jacob Júlio Franke solicitando isenção do pagam ento de im 
postos de um a fábrica de brinquedos que deseja abrir na Rua Cristóvão Colombo,n.° 169.
- Recebem requerim ento de um  comerciante solicitando restituição de p arte  do imposto 
que pagou da sua farm ácia na Rua Riachuelo, n.° 34 em virtude de ação movida pela 
Intendência.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
da sua casa situada na Rua Laurindo, n. ° 40.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Floriano Nunes Dias - 
Xavier da Costa.

20
- Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo as congratu lações que o Con
selho ex ternou  referente a sua recente m ensagem  dirig ida à A ssem bléia dos Repre
sen tan tes do Estado.
- Recebem ofício do Secretário da Santa Casa de M isericórdia encam inhando o Relatório 
do referido estabelecim ento referente ao ano de 1917.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento do pagam ento de d é
cimas atrasadas e respectivas multas de sua casa situada no Distrito de São José.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
atrasadas e m ultas de sua casa situada na Rua Boa Vista, n.° 9 A.
- Recebem requerim ento de Brezinski, Larnfredi & Cia. defendendo sua casa de "bric e 
brac" das acusações que, em geral, se faz a casas de tal natureza.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
de sua propriedade situada na Rua Bento Gonçalves, n.° 41.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
de sua casa situada na Rua Avenida Berlim, n.° 30.
- Recebem requerim ento de um  comerciante solicitando dispensa do pagam ento de im 
postos da adega de vinhos nacionais que estabeleceu na Rua dos A ndradas, n.° 314.
Ass.: Benjamin Flores-Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Augusto Schmitt - 
Generoso Vieira - Floriano Nunes Dias.

28
- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando a suspensão da cobrança de déci
mas das suas casas situadas nas ruas João Alfredo, n.° 284 e Duque de Caxias, n.° 35.
- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando isenção do pagam ento de décim as 
da casa de propriedade de am bas situa'da na Rua Duque de Caxias, n.° 166 em atraso  
desde 1918.
- Recebem requerim ento de um  Diretor de Escola solicitando apoio financeiro para com 
pra do quadro intitulado "Inveja" do pintor Eugênio Latour para a galeria da Escola.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando que a isenção da cobrança de déci
mas da parte que possui da casa situada na Rua Riachuelo, n.° 157 seja m antida.

38



- Recebem requerim ento do Vice-presidente do Centro Republicano Júlio de Castilhos 
solicitando auxílio financeiro para a realização das festas populares em com emoração à 
Proclam ação da República.
- Promovem a substituição de um conselheiro membro da Comissão de Reclamações e 
Redação.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - João Schmitt - Xavier da Costa - Generoso 
Vieira - Floriano Nunes Dias.

31
- Recebem requerim ento da Escola de Engenharia solicitando auxílio financeiro para a 
am pliação do edifício em que está instalada.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando prazo para o pagamento da dívida que 
tem com a Intendência proveniente de décimas atrasadas assim como dispensa das multas 
das suas casas situadas, respectivamente, nas ruas José de Alencar, n.° 115 e 121, José do 
Patrocínio, n.° 45, Pantaleão Teles, n.° 107, Duque de Caxias, n.° 60 e 62, Riachuel, n.° 13,15,
15 A, 17,37,173 e 201,Andradas,n.° 157 e na Praça do Menino Deus, n.° 2,20 e 24.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Caixa Beneficente Navegantes solicitando isen
ção do pagam ento do imposto do bilhar pertencente à m esm a Caixa.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 40.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
de sua propriedade situada na Rua São Joaquim, n.° 2 no A rrabalde da Glória.
- Recebem ofício da Comissão de Contas com unicando a escolha do seu Presidente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a dispensar o 
pagam ento das m ultas de décimas em atraso do prédio de um a cidadã situado no Distri
to de São José.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que a Mesa do Conselho 
obtenha, através da Intendência, maiores informações sobre a dívida de im posto predial 
de três contribuintes que solicitam a suspensão do pagamento de seus débitos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que a Mesa do Conselho 
obtenha através da Intendência informações que só a Polícia A dm inistrativa e a Diretoria 
da Fazenda podem  prestar a respeito do requerim ento de Brezinski Larnfredi & Cia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que o Conselho indefira os 
requerim entos de seis contribuintes visto que não possui autoridade para cancelar o pa
gam ento de décim as de prédios que não sejam ocupados unicam ente por escolas, hospi
tais, consultórios de policlínicas gratuitas ou templos religiosos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de auxílio finan
ceiro para os festejos promovidos pelo Centro Republicano Júlio de Castilhos.
- Aprovam  todos os pareceres da Com issão de Reclam ações ap resen tados na p resen 
te sessão.
- Registram a observação do Presidente da Comissão de Reclamações de que os contínu
os pedidos de suspensão do pagamento de décimas possam  já serem superiores aos valo
res dos respectivos imóveis.

L



Ass.: B enjam in Flores - João Schm itt - Xavier da Costa - Generoso Vieira - F loriano 
Nunes Dias.

NOVEMBRO

04
- Recebem  req u e rim en to  de um a cidadã so lic itando  cance lam ento  do pagam ento  
de déc im as a tra sad a s  da p ro p ried ad e  situada  na E strada do M ato G rosso, n.° 62.
- Recebem  req u e rim en to  de um a cidadã so licitando  d ispensa  do pagam en to  de d é 
cim as, no exercício de 1920, da sua casa situada  na Rua Luiz Afonso, n.° 135.
- Recebem  req u e rim en to  de um a cidadã so licitando  p ro rrogação  da su sp en são  do 
pagam en to  de déc im as de sua casa.
- R ecebem  req u e rim en to  de um  cidadão so licitando  devolução de im posto  ca lc u 
lado in d ev id am en te  sobre clube de sorteios.
- Recebem  req u e rim en to  de um a cidadã so lic itando  d ispensa  do pagam en to  de d é 
cim as de sua casa s itu ad a  na Rua Venezianos alegando  doença e pobreza.
- Recebem  req u e rim en to  de um a cidadã so lic itando  parce lam en to  do pagam ento  
de déc im as a tra sa d a s  de suas casas s ituadas na Rua dos A ndradas n.° 589 e 583 A.
- Recebem  requerim en to  de um a cidadã solicitando d ispensa do pagam ento  de m ul
tas de déc im as a tra sa d a s  e o parcelam ento  da d iv ida.
- Recebem  P arecer da C om issão de Reclam ações indeferindo  os req u e rim en to s  de 
Jacob Júlio Franke e N ísio & Cheslak por não p retenderem  estabelecer, neste  M uni
cípio, in d ú s tr ia  que pela sua im p o rtân c ia  justificasse  a concessão  de favores e sp e 
ciais facu ltados em  lei.
- Recebem  Parecer da C om issão de Reclam ações indeferindo  o req u e rim en to  de 
um  cidadão  so lic itan d o  aba tim en to  do valor das m ultas que recebeu  por a tra so  no 
pagam en to  de déc im as dos dezoito  p réd ios de sua p ro p ried ad e  nes ta  C apital.
- Recebem  Parecer da C om issão de Reclam ações so lic itando  m ais in fo rm ações so 
bre as d ív id as do p réd io  s ituado  na Rua D uque de Caxias, n.° 40.
- Recebem  P arecer da Com issão de Reclam ações so lic itando  que a D ire to ria  da Fa
zenda do M unicíp io  in fo rm e se, nos ú ltim os exercícios as associações p a rticu la re s  
desta  C apital que possuem  b ilhares em suas sedes têm  pago im postos relativos aos 
m esm os, a fim  de p o d e r d e lib e ra r sobre o req u erim en to  da Caixa B eneficente 
N avegantes que fu nciona  na Rua do Parque, n.° 74.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclam ações indeferindo a solicitação de Villela
& Lima, desta  Capital, tendo em vista que as alegações ap resen tadas não justificam  
isenção no pagam ento  das taxas sobre estabelecim entos farm acêuticas e industria is .
- In fo rm am  que o In ten d en te  M unicipal enviará ao Conselho os esclarecim en tos 
necessário s sob re  o caso das apólices m unicipais ad q u irid as  p o r Carlos D rügg e 
A gostinho  P iccardo.
Ass.: B enjam in  Flores - Evaristo  dos Santos - Xavier da Costa - João S chm itt - 
F loriano N unes D ias.



- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando docum entada exposição do 
caso das apólices municipais que deram lugar as prisões de um  corretor e de um funcio
nário municipal.
- Promovem debate em torno do caso das apólices municipais e resolvem aguardar a so 
lução do respectivo processo subm etido ao julgam ento da Justiça Pública.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando, para julgam ento do Conselho, as Contas 
da M unicipalidade referentes ao exercício de 1918.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando a suspensão d cobrança de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Asilo de São Benedito solicitando prorrogação 
do auxílio financeiro que recebe anualmente.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua Thomaz Flores, n.° 87.
- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da casa de sua propriedade situada na Rua João Alfredo, n.° 226.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua Barão do Triunfo, n.° 14.
- Recebem requerim ento do Presidente do Colégio Evangélico e Sociedade de Beneficên
cia Alemã Deutcher Hilfsverein solicitando isenção do pagam ento de décim as das casas 
situadas nas ruas Senhor dos Passos, n.° 46 e São Rafael, n.° 54.
- Recebem requerim ento de um industrial so licitando isençãodopagam entodeim posto  
da Usina de Beneficiamento e Imunização de Produtos Agrícolas de sua propriedade.
- Recebem requerim ento do Presidente do Tiro n.° 318 solicitando dispensa do pagamento 
de décimas do terreno ocupado com a linha de tiro situado na Rua Benjamin Constant.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão da cobrança de décimas 
da casa situada na Rua Duque de Caxias n.° 246.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
das suas casas situadas na ruas Cel. Bordini, n.° 48 e 50 e na Marques do Herval ,n.° 59.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Ramiro Barcelos, n.° 129.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando providências para que a Di
retoria da Fazenda da Intendência esclareça a alegação de um  cidadão que solicita devo
lução de certa quantia paga por lotação errônea.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo isenção do pagam ento de 
m ultas por atraso de décim as dos prédios de moradia de duas cidadãs.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de um cidadão 
de dispensa de décim as de seu chalé situado na Estradas do Mato Grosso n.° 62, desde o 
ano de 1915.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, até o final de 1920,a cobran
ça do débito de um a cidadã atendendo às imperiosas razões expostas pela requerente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento de um a cida
dã que solicitou dispensa do pagamento de décimas, no ano de 1920, da sua casa situada

11
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na Rua Luiz Afonso, n.° 135, em virtude da Cláusula 8.° do Contrato de 04.07.1909 feito 
pela Intendência de acordo com a Lei Municipal de 14.12.1908.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à concessão de alguns privilé
gios ao industrialista Otto Brutchke para que instale, nesta Capital, um a fábrica de louça 
de pó de pedra m andando acrescentar nas Disposições Transitórias da Lei de Orçamento 
para 1920, um parágrafo ao Artigo 4.° que autorize o Intendente isentar de im postos a 
futura fábrica.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando que a Mesa do Conselho 
providencie inform ações detalhadas sobre a situação de débito com a Intendência de um 
cidadão m orador de um chalé na Rua Venezianos.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na presente 
sessão e na anterior.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - João 
Schmitt - Floriano Nunes Dias.

14
- Recebem requerim ento de Paulo Ralfs & Cia., arrendatários do Próprio M unicipal deno
m inado "Chalé 15 de Novembro", na Praça do mesmo nome, solicitando prorrogação do 
prazo de arrendam ento do citado chalé.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
atrasadas da sua casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 103.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento do pagam ento de 
décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Riachuelo, n .0 75 e a suspensão dos paga
mentos futuros pelo prazo de seis anos.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
de calçamento em frente as suas casas situadas na Rua Lopo Gonçalves, n.° 199 e 201.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
da sua casa situada na Rua Bento Gonçalves, n.° 9.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando parcelamento do pagam ento dos cal
çam entos feitos em frente das suas casas situadas na ruas da República, n.° 38 e Bento 
M artins, n.° 15.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as, 
no corrente exercício, da sua casa situada na Rua Pacífico, n.° 25.
- Recebem requerim ento do Presidente da Sociedade Espírita Dias da Cruz solicitando 
isenção do pagam ento de décim as da casa da entidade situada na Rua da Azenha, n.° 182.
- Recebem requerim en to  da Associação Beneficente das D am as de C aridade solici
tando  um a subvenção anual para a citada Associação a tendendo  aos fins h u m a n itá 
rios a que se destina .
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
da sua casa situada na Rua Filipe Camarão, n.° 146 alegando enfermidade.
- Recebem requerim ento do Clube Caixeral Porto-alegrense solicitando dispensa do pa
gam ento de décim as de sua sede situada na Rua dos Andradas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando ao Conselho que requisite da
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Intendência informações a respeito da dívida de um a cidadã residente no prédio localiza
do na Rua Ramiro Barcelos, n.° 129.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação em relação ao 
prédio situado na Rua Duque de Caxias, n.° 35, tendo em vista que o mesm o está averbado 
em nom e de outro proprietário.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações explicando que a M unicipalidade não 
cobra décim as de terreno e, além disso, não compete ao locatário requerer isenção de 
taxas que incidam  sobre o imóvel que ocupa.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações considerando razoáveis as ponderações 
form uladas pelo Diretor do Departamento de Desenho do Instituto de Belas Artes, sendo 
favorável a que o Conselho defira a solicitação feita pelo mesmo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando maiores inform ações à Dire
toria da Fazenda sobre o m ontante da dívida de impostos m unicipais que incidem sobre 
os prédios situados nas ruas Cel. Bordini, n.° 48 e 50 e Marques do Herval, n.° 59.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações explicando que após a leitura das infor
m ações fornecidas pela Diretoria da Fazenda indefere a representação de Brizinski, 
Larnfredi 8c Cia. proprietários do bric-brac situado na Rua Riachuelo, n.° 360.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na presente sessão.
- Recebem dois ofícios convidando o Conselho para as corridas de gala do Grande Páreo 
Bento Gonçalves, no Prado da Sociedade Protetora do Turf e para a festividade com em o
rativa ao 37.° aniversário da fundação do Clube Caixeral.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Franklin Ferrugem - João 
Schmitt - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias.

18
- Recebem requerim ento de um industrialista solicitando isenção do pagam ento de im 
postos por 15 anos para fabricar no Município aveia em flocos, farinha de aveia e aveia 
granulada.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Avaí n.° 30 A até o fim do exercício de 1920.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Venâncio Aires, n.° 245 até o final do exercício de 1920.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que se o prédio n.° 182 da 
Rua da Azenha é de fato propriedade da Sociedade Espirita Dias da Cruz cabe-lhe o direi
to de isenção conferida por lei aos templos e aos hospitais gratuitos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de multas de 
décim as solicitado por uma cidadã bem como a suspensão do respectivo débito até o 
final de 1920.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que compete ao Intendente 
M unicipal a solução dos casos expostos nos requerim entos de duas cidadãs.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de dois com er
ciantes visto não se tratar de indústria nova e sim de comércio com um .
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando ao Intendente a decisão
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da solicitação do requerente Paulo Ralfs & Cia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações justificando não ter com petência para 
conceder as isenções solicitadas por quatro contribuintes.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o solicitação de isenção de 
décim as de um  prédio que está sendo inventariado situado na Ruas M arques, n.° 4 visto 
que, no mesmo, morava um caseiro.
- Recebem Parecer da Comissão de Contas encam inhando para votação o Projeto de Lei 
que aprova as Contas da Intendência Municipal no exercício de 1918.
- Aprovam os pareceres das Comissões de Reclamações e Contas apresentadas na p re
sente sessão.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Augusto Schm itt - 
Xavier da Costa.

21
- Recebem requerim ento da Diretoria da Sociedade Beneficente União Operária "13 de 
Janeiro" solicitando dispensa do pagam ento de décimas da sua sede social situada na Rua 
Cabral, n.° 12.
- Recebem requerim ento do Centro Católico do Rio Grande do Sul solicitando auxílio 
financeiro para a Festa do Natal das Crianças Pobres.
- Recebem requerim ento do Presidente do Tiro de Guerra n.° 318 solicitando dispensa do 
pagamento de imposto do terreno que ocupa com a linha de tiro na Rua Benjamin Constant.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável ao solicitado pelo Presidente 
da Sociedade Beneficência Alemã e Colégio Evangélico.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações e dois cida
dãos de suspensão da cobrança dos seus débitos até o final do exercício de 1920.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações acima expostos.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - João Schmitt - Franklin Ferrugem - Xavier da 
Costa - Floriano Nunes Dias - Evaristo dos Santos.

25
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão da cobrança de décim as 
da sua casa situada na Rua Lopo Gonçalves n.° 61.
- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
das suas casas situadas nas ruas São Francisco, n .0 7 ,9 e 11 e São Luiz, n.° 18,20 e 22.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo a solicitação da Diretoria da 
Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro".
- Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações acima apresentado.
Ass.: Benjamin Flores - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Franklin Ferrugem - Xavier 
da Costa - Floriano Nunes Dias.

28
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e Escola Médico- 
cirúrgica de Porto Alegre solicitando a m anutenção do auxilio financeiro que recebe an u 

174



alm ente da Intendência.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão da cobrança de décimas, 
até o final de 1920, da sua casa situada na Rua Cel. Genuíno, n.° 9.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança da dívida 
proveniente de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Barão do Triunfo ,n.° 79.
- Recebem requerim ento de uma cidadã apresentando as razões que determ inaram  seus 
requerim entos anteriores solicitando suspensão da cobrança de décim as da sua casa si
tuada na Rua Cel. Genuíno, n.° 43 A.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão da cobrança de décimas, 
no exercício de 1920, da sua casa situada na Rua General Salustiano, n.° 40.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando suspensão da cobrança de décimas, 
no exercício de 1920, da sua casa situada na Rua do Parque, n.° 32 e dem olida por ordem 
da M unicipalidade.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o parcelam ento da dívida que tem 
com a Intendência referente as décimas atrasadas da sua casa situada na Praça do Meni
no Deus, n.° 19.
- Recebem  requerim en to  da Liga Beneficente dos P intores so licitando  d ispensa do 
pagam ento  de décim as da sede da entidade e das escolas que m antém  na Rua Espirito 
Santo, n.° 41.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à suspensão da cobrança da 
dívida que um  cidadão tem com a Intendência até o final de 1920.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo os requerim entos de seis ci
dadãs que solicitam a suspensão da cobrança de décim as por entenderem  que em nada 
prejudica os interesses do Fisco Municipal.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de isenção 
do pagam entos do imposto de bilhar e uso da sala da confeitaria situada na Rua do Par
que, n.° 74 solicitada pela Caixa Beneficente Navegantes.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações confirm ando o indeferim ento a solicita
ção do Tiro de Guerra n.° 318.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã solicitando isenção do pagam ento de décim as da sua casa situada na Rua João 
Manoel, n.° 7.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à devolução de determ inada 
quantia em dinheiro a um cidadão devido ao erro na lotação de sua casa de negócios.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações propondo que na Lei do Orçam ento para
o exercício de 1920 o Intendente seja autorizado a conceder isenção do pagamento de 
impostos, pelo prazo de cinco anos, para as fábricas de aveia em flocos, farinha de aveia e 
aveia granulada fundadas neste Município.
- Expressam um  voto de pesar pelo falecimento de um antigo Funcionário da Diretoria da 
Fazenda da Intendência Municipal.
- Elegem um  Conselheiro para substituição na Comissão de Orçamento.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Franklin 
Ferrugem - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias.
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DEZEMBRO

02
- Recebem ofício da Diretoria do Jardim Infantil Espírito Santo convidando o Conselho 
para assistir à exposição dos trabalhos confeccionados naquele estabelecim ento encer
rando o ano letivo.
- Encam inham  ao Intendente Municipal, por ser de sua competência atender, o requeri
mento da firm a Lavoura & Vargas desta Cidade que solicita dispensa do pagam ento de 
im postos m unicipais alegando estar a firma em liquidação.
- Encam inham , ao Intendente Municipal, por ser de sua competência atender, o requeri
m ento de David Berau Rodrigues & Cia. proprietários da Padaria Universal solicitando 
isenção de im postos m unicipais referentes aos depósitos de venda de pão que estabeleceu 
em diversos pontos da Cidade.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações o requerim ento do Presidente do Tiro de Guer
ra n.° 4 solicitando auxílio financeiro.
- Recebem Parecer da Com issão de Reclamações favorável aos requerim en tos de c in 
co c idadãos que solicitam  suspensão  da cobrança do im posto de décim as u rbanas 
até o final de 1920.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um a cidadã do pagam ento 
de m ultas por atraso  no pagam ento de décimas do prédio situado na Rua Luiz Afonso, n.° 
135 e indefere o pedido de dispensa do pagamento da instalação e serviços de esgoto.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerimento de um a cida
dã de isenção do pagamento de décimas tendo em vista que a mesma possui propriedades.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando um a cidadã das m ultas que 
recebeu por falta de pagamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações isentando do pagam ento de décim as a 
Liga Beneficente dos Pintores de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento analisando o Projeto de Orçam ento do 
Município para o ano de 1920, indicando algumas alterações, em form a de em endas, com 
relação aos salários da Polícia Administrativa e tributação do comércio.
- Recebem proposta de um  conselheiro com sugestões para as com em orações do cente
nário da Cidade de Porto Alegre.
- Aprovam, por unanim idade, os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na 
presente sessão.
Ass.: Benjamin Flores-Raphael Escobar-Evaristo dos Santos- João Schm itt-Franklin Fer
rugem - Xavier da Costa- Floriano Nunes Dias.

05
- Enviam à Comissão de Reclamações requerim ento de um a cidadã solicitando suspen
são da cobrança de décim as da casa situada na Rua Gonçalves Dias, n.° 94.
- Aprovam, por unanim idade, a proposta de um conselheiro autorizando o Intendente 
Municipal de tom ar providências preliminares para a com em oração do centenário da 
cidade de Porto Alegre.
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Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - João Schmitt - Franklin 
Ferrugem - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias.

09
- Recebem requerim entos de três cidadãs solicitando parcelam ento do pagam entos de 
décim as atrasadas e multas referentes às propriedades situadas na Rua São Manoel, n.° 
206, na Avenida Veneza, n.° 19, na Rua Liberdade, n.° 8 B e na Rua Cabral, n.° 45.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo, até o final de 1920, a co
brança de décim as do prédio de uma Cidadã situado na Rua Gonçalves Dias, n.° 94.
- Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações indeferindo  os requerim en tos dos 
p ro p rie tá rio s  dos préd ios situados nas ruas São M anoel n.° 206, L iberdade, n.° 8 B e 
Avenida Veneza, n.° 19.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando parecer do Advogado da In
tendência se qualquer corporação sendo reconhecida pelo Congresso Nacional ou pelo 
Governo da República recebe vantagens especiais de isenções perante o fisco.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da Santa Casa 
de M isericórdia de isenção do pagamento dos serviços de calçam ento em frente aos pré
dios de aluguéis de que é proprietária e dos quais recebe elevada renda.
- Expressam um  voto de pesar pelo falecimento do General Salvador Ayres Pinheiro M a
chado ex-Vice-presidente do Estado.
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para o anos de 1920, estendendo-se até
o Artigo n.° 11 e Parágrafo 5 0 da Receita Urbana.
Ass.: Benjamin Flores - Raphael Escobar - Evaristo Lopes dos Santos - João Schmitt - 
Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias.

12
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa das m ultas que recebeu por 
atraso  no pagam ento da dívida de décimas atrasadas e com prom etendo-se saldar inte
gralm ente o débito.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as da sua casa situada na Avenida Berlim, n.° 30.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
mas da sua casa situada na Rua Félix da Cunha, n.° 73.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as das suas casas situadas nas ruas Liberdade, n.° 85 e Cabral, n.° 45.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando suspensão do pagam ento de déci
m as da sua m oradia situada na Rua João Alfredo, n.° 14.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações atendendo parte do requerim ento de 
um a cidadã isentando-a das multas correspondentes as dívidas de décim as urbanas e de 
instalação de esgoto dos prédios situados na Rua da M isericórdia, n.° 11, Travessa 2 de 
Fevereiro, n.° 31 e 31 B e na Rua Gonçalves Dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de décimas 
solicitada por um a cidadã até o final do ano de 1920.

177



- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagamento de décim as das 
propriedades situadas na Rua Cabral, n.° 45, na R ua, n.° 8 B e na Rua João Alfredo, n.° 14.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagamento de décimas 
requeridas por um a cidadã viúva, de avançada idade e enferma, até o final do ano de 1920.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílios financeiros às se
guintes instituições: Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Escola M édico-cirúrgica, 
Liga Náutica Riograndense, Casa de Caridade da Congregação das Irm ãs da Ordem de 
Santa Catarina, Instituto Parobé de Engenharia de Porto Alegre, Sociedade Protetora dos 
Animais e ao Centro Católico do Rio Grande do Sul.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento fixando os vencimentos anuais do 
Intendente e dos Subintendentes do Município.
- Recebem Projeto de Lei apresentado por um conselheiro autorizando o Intendente a 
pagar, a título de gratificação, um a im portância mensal aos Subintendentes dos Distritos 
da Capital.de 1.° de janeiro a 14 de outubro de 1920.
- Aprovam, por unanim idade, todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresen
tados na presente sessão assim  como os Projetos de Lei.
- Colocam em discussão o Projeto de Orçamento para o ano de 1920 e o aprovam em 
prim eira e segunda discussões com as respectivas em endas proposta nos debates.
Ass.: Benjamin Flores - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - João 
Schmitt - Franklin Ferrugem.

15
- Aprovam, por unanim idade, a redação final da Lei de Orçamento para o ano de 1920.
- Recebem correspondência do Presidente do Conselho Municipal justificando sua au 
sência, por motivo de saúde, na sessão de encerram ento do corrente exercício.
- Acusam a presença do Intendente Municipal, no recinto na presente Sessão, agradecen
do o apoio recebido nas discussões de interesse do Município.
- Registram que o Projeto de Lei de um conselheiro sobre o pagam ento de gratificações 
aos subintendentes de d istritos do Município foi convertido em Proposta de Autorização 
ao Intendente para ser abonada.
Ass.: Raphael Escobar - Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - João Schmitt- Franklin 
Ferrugem.
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1920
AGOSTO

21
- Sessão suspensa.

24
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o Balanço e as Contas da Intendência re
lativas ao exercício financeiro de 1919.
- Recebem ofício do Intendente comunicando que, desde dezem bro de 1919, está funcio
nando na H idráulica Guahybense um a nova bom ba destinada a aum entar a filtração de 
água, e solicitando autorização para contratar o projeto de um a em presa norte-am erica
na de instalação de filtros rápidos.
- Recebem ofício do Intendente tratando sobre a lotação do im posto de bancos e filiais 
nacionais ou estrangeiros nesta Capital.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento do Diretor Geral da In 
tendência Municipal solicitando as vantagens da 4 a parte dos seus vencimentos, desde 
m aio de 1915, quando completou 30 anos de serviços na Intendência.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando ao Conselho ofício do Diretório do Parti
do Republicano Federalista de Porto Alegre solicitando a liberação de um a sala no Palá
cio Municipal para a exposição dos restos m ortais do Conselheiro Gaspar Silveira M artins.
- Deliberam sobre a solicitação do Diretório do Partido Republicano Federalista de Porto 
Alegre.
- Recebem m inucioso Parecer de um Conselheiro desfavorável à solicitação do Diretório 
do Partido Republicano Federalista de Porto Alegre.
- Decidem ceder o Salão Nobre da Intendência para as hom enagens ao Dr. Gaspar Silveira 
M artins.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - João Schmitt - Floriano Nunes Dias - Genero
so Vieira.

26
- Sessão Suspensa.

27
- Recebem Parecer da Comissão de Contas encam inhando o Projeto de Lei que aprova as 
Contas da Intendência no exercício de 1919.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações encam inhando um  Projeto de Lei que 
autoriza o Intendente a abrir crédito especial para pagam ento das vantagens sobre os 
vencim entos do Diretor-Geral da Intendência.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações propondo que o Conselho autorize o
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Intendente Municipal a iniciar operações de crédito para a obtenção de num erário  neces
sário à execução do projeto de instalação de filtros rápidos para o abastecim ento de água 
à população.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente Municipal a 
auxiliar financeiram ente a Sociedade Gondoleiros a fim de sanar o déficit resultante da 
realização da 2 .a Exposição Geral da Indústria em janeiro do corrente ano.
- Propõem a votação do aum ento dos vencimentos mensais dos funcionários da Secreta
ria do Conselho a p a rtir  de setem bro do corrente ano.
- Aprovam, por unanim idade, os Pareceres das Comissões de Contas e Reclamações apre
sentados na presente sessão.
- Deliberam sobre o im posto de bancos e filiais nacionais e estrangeiros estabelecidos 
neste M unicípio prevalecendo o que ficou estabelecido nas Disposições da Lei de Orça
m ento do presente exercício.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - F loriano Nunes D ias - G eneroso V ieira - 
João Schm itt.

SETEMBRO

08
- Designam os locais onde deverão funcionar as mesas eleitorais nos D istritos para a Elei
ção dos cargos de Intendente e Conselheiros do Município.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
Nicolao Ely.

18
- Escolhem os m esários e suplentes que deverão trabalhar na próxim a eleição para 
Intendente e Conselheiros Municipais.
Ass.: Evaristo dos Santos - Xavier da Costa - Floriano Nunes Dias - Generoso Vieira - 
Nicolas Ely.

OUTUBRO

02
- Realizam a apuração dos votos da Eleição para a escolha do Intendente e Conselheiros 
Municipais do quatriênio 1920 a 1924.
Ass.: Evaristo dos Santos - Benjamin Flores - Xavier da Costa - Generoso Vieira - Nicolao Ely.

15
- Em possam o Intendente Municipal reeleito Dr. José M ontaury de Aguiar Leitão e os 
Conselheiros M unicipais eleitos que irão atuar no quatriênio de 1920 a 1924.
- Escolhem o Presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho Municipal.
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- Elegem os conselheiros membros das comissões de Reclamação e Redação, Orçamento 
e de Contas.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Henrique Kock - Roberto Stoll
- A rm ando da Silva - Victor da Silva - Eleuthério Araújo - José Bertaso.

23
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o Relatório e o Projeto de Orça
mento para o exercício de 1921.
- Recebem ofício do Presidente do Centro Republicano Júlio de Castilhos convidando para
o culto cívico em m em ória ao patriarca riograndense Dr. Júlio de Castilhos.
- Recebem ofício da Comissão Promotora da Exposição de Flores convidando para assis
tir aos atos de sua inauguração.
- Recebem ofício da Secretaria da Associação Obras de Santa Isabel felicitando os conse
lheiros pela posse.
- Recebem ofícios das comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação com uni
cando a escolha de seus respectivos Presidentes.
- Recebem ofícios de agradecimento pela comunicação da instalação dos trabalhos do 
Conselho M unicipal enviados pelas seguintes autoridades: do Diretor-Geral da Secretaria 
dos Estado dos Negócios do Interior e Exterior, do Secretario das Obras Públicas, do Se
cretario da Fazenda, do Desembargador Presidente do Supremo Tribunal de Justiça do 
Estado, do Procurador Geral do Estado, do Intendente Municipal, do Diretor do Arsenal 
de Guerra, do Com ando Geral da Brigada Militar do Estado e do Chefe de Polícia.
- Recebem ofício do Vice-presidente do Centro Republicano Júlio de Castilhos solicitando 
um  auxílio financeiro para a realização dos festejos populares em com em oração à data da 
Proclam ação da República.
- Transcrevem o telegrama que foi enviado ao Presidente do Estado com unicando a posse 
dos novos Conselheiros Municipais.
Ass.: Alcides Soares - Firmiano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll - A rm ando da Silva - Victor da Silva - Eleuthério Araújo.

27
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro ao Cen
tro Republicano Júlio de Castilhos para os festejos em com em oração à Proclamação da 
República.
- Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre encam inhando 
exemplares do Relatório, Notas e Informações e a Revista dos Cursos.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da décima 
do prédio, em ruínas, situado na Rua São Jorge, n.° 11.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento da déci
m a da casa que recebeu por herança situada na Rua Duque de Caxias, n.° 166.
- Recebem requerim ento da Diretora do Orfanato de N .S ra .da Piedade solicitando isen
ção do pagam ento da décima e dos serviços de água e esgoto do mesmo estabelecimento 
situado na Rua Fernando Machado, n.° 222.
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- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as, 
no período de 1918 a 1920, sobre a casa de sua filha situada na Rua João Alfredo, n.° 220.
- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décim as 
de parte que possui da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 166 e tam bém  das casas 
situadas na Rua João Alfredo, n.° 216 e 218.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o parcelamento do pagam ento da 
décima do prédio situado na Rua Baronesa do Gravataí,n.° 175.
- Recebem requerim ento  do Provedor da Santa Casa de M isericórdia solicitando p ro r
rogação do prazo do im posto de estilicídio para os prédios de propriedade daquele 
estabelecim ento.
- Recebem requerim ento do Procurador da firma W hite M artins & Cia, de São Paulo, 
solicitando isenção do pagam ento de im postos municipais para a fábrica de oxigênio que 
pretende instalar nesta Capital.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento de décim as 
do prédio situado na Rua Sá Brito, n.° 10.
- Recebem requerim ento de um  Sacerdote solicitando isenção do pagam ento de décim as 
da casa situada na Rua Riachuelo, n.° 98, que pertence a Igreja da Dores, com a alegação 
que a m esm a é ocupada por Padres.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando que o Conselho m ande publicar editais 
no jornal oficial proibindo os fogueteiros de colocarem girândolas de foguetes em lugares 
públicos sem o devido pagam ento à Municipalidade.
- Aprovam, por unanim idade, o Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio 
financeiro ao Centro Republicano Júlio de Castilhos e o encam inham  à Comissão de Or
çam ento para que estabeleçam o valor do mesmo.
- Transcrevem a m inuta do telegram a que foi enviado ao Presidente do Estado parabeni
zando-o pela encam pação da Viação Férrea do Estado.
Ass.: Alcides Soares - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - 
Victor da Silva - Firm iano Nunes.

NOVEMBRO

03
- Recebem justificativa de um conselheiro por não com parecer à sessão.
- Recebem convite da Comissão Organizadora da Herma a Gomes Jardim convidando o 
Conselho para a inauguração do m onum ento nas Pedras Brancas.
- Recebem requerim ento de um  Cidadão solicitando a baixa dos im postos para sua fábri
ca de foguetes.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
da casa situada na Rua Lopo Gonçalves, n.° 61.
- Recebem requerim ento da Comissão Organizadora das Exposições de Flores solicitan
do auxílio financeiro para a aquisição de prêmios.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as

182



de suas propriedades situadas nas ruas Bordini, n.° 48 e 50 e Marques do Herval, n.° 59.
- Recebem requerim ento do Clube Militar de Oficiais da Guarda Nacional solicitando au
xílio financeiro para a linha de tiro que possui no Arrabalde de Teresópolis.
- Recebem requerim ento  de um a cidadã solicitando am ortização sem estral do débito 
que tem com  a M unicipalidade proveniente do im posto de décim as de um  casebre de 
sua propriedade.
- Recebem requerim ento da Associação Protetora dos Animais solicitando aum ento da 
subvenção que recebe do Município.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da casa situada na Rua General Salustiano, n.° 40.
- Recebem requerim ento de I. Moura 8c Cia. solicitando isenção de todos ao impostos 
m unicipais para a "Empresa Taxi Dodge" que vai fundar nesta Capital para explorar o 
transporte  de passageiros.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo o valor, em  dinheiro a ser 
repassado ao Centro Republicano Júlio de Castilhos para as com em orações da Proclam a
ção da República.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações, prorrogando por m ais um ano o prazo 
concedido à Santa Casa de Misericórdia para modificar a fachada de alguns prédios de 
sua propriedade sujeitos ao imposto de estilicídio.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação dos Padres do 
Coração de Maria de isentá-los do pagamento dos im postos do prédio onde m oram  situ
ado na Rua Riachuelo, n.° 98.
- Aprovam todos os pareceres apresentados na presente sessão.
Ass.: Alcides Soares - Firmiano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll - Arm ando da Silva - Eleuthério Araújo.

10
- Recebem requerim ento de uma cidadã e seus filhos solicitando isenção do pagamento 
de décim as da casa situada na Rua João Alfredo, n.° 14.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas, 
por dois anos, do prédio situado na Rua Duque de Caxias, n.° 10.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
das casas situadas na Rua Félix da Cunha, n.° 68 e 70.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando parcelam ento do pagam ento de déci
mas, no exercício de 1921, da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 246.
- Recebem requerim ento Diretoria do Asilo de São Benedito solicitando a perm anência 
do auxílio que recebe da Municipalidade.
- Recebem requerim ento de um cidadão propondo com prar da Intendência um a faixa de 
terra de 30 palmos, junto ao terreno do Teatro Coliseu pelo m esm o valor pago ao Banco 
da Província, antigo proprietário do referido terreno, para construção de um  novo edifí
cio para espetáculos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações condicionando a isenção de im postos à 
firm a I. M oura 8c Cia que pretende explorar o transporte de passageiros pelo sistem a de
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táxim etros à avaliação das tabelas de preços que estabelecerem.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável à solicitação da firm a White 
M artins & Cia de dispensa de impostos para instalação da fábrica para produção de oxi
gênio neste Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação do Orfanato N. 
Sra. da Piedade de isenção das taxas de água e esgotos cobradas pela M unicipalidade 
destinadas à am ortização da dívida contraída para a realização destes serviços e seu res
pectivo custeio.
- Aprovam todos os pareceres apresentados na presente sessão.
- Recebem convite de um conselheiro, membro da Comissão Organizadora dos Festejos 
de 15 de Novembro, para se fazerem representar nas com emorações em hom enagem  à 
Proclamação da Republica.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - H enrique Kock
- Roberto Stoll - A rm ando da Silva - Victor da Silva - Eleuthério Araújo.

12
- Recebem requerim ento do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul solicitan
do o Salão de Honra para efetuar sua sessão de instalação e posse da respectiva Diretoria.
- Recebem requerim ento de Kessler Vasconcelos & Cia. solicitando isenção do im posto de 
construção para o engenho de arroz e respectivos depósitos que serão construídos na 
antiga "Chácara Tavares" nos Navegantes.
- Recebem requerim ento de um casal solicitando dispensa da dívida proveniente de déci
mas da casa situada na Rua Laurindo, n.° 20, no período de 1918 a 1920.
- Recebem requerimento de I. Moura 8c Cia apresentando a tabela de preços dos táxis e reite
rando a solicitação de isenção de todos os impostos municipais da empresa que vão organizar.
- Recebem requerim ento de um a cidadã propondo a compra de um a faixa de terreno de
30 palm os, pertencente ao Município, junto ao Teatro Coliseu.
- Recebem requerim ento da Associação Protetora do Turf convidando o Conselho para o 
Grande Prêmio Bento Gonçalves.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a concessão de subvenção à Associ
ação Protetora dos Animais desde que o valor não exceda o concedido em anos anteriores.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da proprietária do 
prédio situado na Rua General Salustiano, n.° 40 de isenção da cobrança da décima por não ter 
ficado comprovado, pelas informações colhidas, o estado de extrema pobreza alegado.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que diante dos onerosos 
encargos da M unicipalidade indefere o pedido da Comissão Organizadora da Exposição 
Anual de Flores nesta Capital.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo solicitação de um a cidadã 
por falta de provas de seu estado de miserabilidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo, pelo mesm o motivo os pro
prietários das casas nas ruas João Alfredo, n.° 216 e 218 e Duque de Caxias, n.° 166.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a concessão de auxilio finan
ceiro para linha de tiro do Clube M ilitar de Oficiais da Guarda Nacional desde que o valor
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não exceda o concedido em anos anteriores.
- Aprovam todos os pareceres apresentados na presente sessão e o requerim ento do Insti
tuto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
- Nomeiam um a comissão de conselheiros para cum prim entarem  o Presidente do Estado 
pela data com em orativa da Proclamação da República.
Ass.: Alcides Soares - Firmiano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll - Eleuthério Araújo.

17
- Recebem ofício de um conselheiro justificando sua ausência por motivo de viagem.
- Recebem ofício do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
convidando para sua sessão inaugural.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa das m ultas relativas à divi
da e à suspensão da cobrança de décimas das casas situadas nas ruas São Francisco, n.° 7, 
9 e  11 eS ão  Luís,n.° 18,20 e 22.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento da dívida 
proveniente de décim as da casa situada na Rua Francisco Ferrer, n.° 81.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dim inuição da lotação da casa situa
da na Rua Casimiro de Abreu, n.° 47.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
do prédio que possui na Rua João Alfredo, n.° 215.
- Recebem requerim ento da Comunidade Católica de São José solicitando dispensa do 
im posto de construção do prédio que vai construir na Rua São Rafael.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
referentes aos anos de 1920 e 1921 da casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 9.
- Recebem requerim ento da Associação Beneficente das Damas de Caridade solicitando 
auxílio financeiro para a m anutenção de um sanatório de tuberculosas e de um  patronato 
para jovens desam paradas, que pretendem  fundar.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa das m ultas em que incor
reu e para liquidar o débito que tem com a Municipalidade no exercício de 1921.
- Recebem requerim ento de um cidadão alegando ter sido dem itido, após vinte anos de 
serviços, do cargo de Guarda da Polícia Administrativa sem  o respectivo processo.
- Recebem requerim ento dos clubes náuticos Porto Alegre, Guaíba,Tam andaré, Barroso, 
União, Ducca Degli Abruzzi e Vasco da Gama solicitando isenção dos im postos de déci
m as e de policiamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações de indeferindo requerim ento, que soli
cita subvenção da Associação dos ex-alunos do Colégio das Dores.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção do 
im posto de construção requerido pela firma Kessler Vasconcelos 8c Cia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação do proprietário de 
um  prédio situado na Rua Fernando Machado, n.° 222 de isenção do pagamento de décimas e 
dispensa das taxas de água e esgotos cobradas pela Municipalidade por serem destinadas à 
amortização da dívida contraída para a realização destes serviços e seu respectivo custeio.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da venda do 
terreno situado na Rua Voluntários da Pátria junto ao Teatro Coliseu por estar destinado 
ao aum ento do Almoxarifado da Intendência.
- Registram os cum prim entos ao Presidente do Estado pelo aniversário da Proclamação 
da República.
- Enviam telegram a ao Presidente do Estado felicitando pela data de seu aniversário. 
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique - Kock
- Roberto Stoll - Victor da Silva.

23
- Recebem comunicação de um  conselheiro justificando sua ausência por motivo de saúde.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
do prédio situado na Rua Príncipe, n.° 4.
- Recebem requerim ento de um  cônego solicitando auxílio financeiro para o O rfanatrópio 
Santo Antônio.
- Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando auxilio financeiro para 
a realização do Grande Páreo "Campeonato do Rio Grande do Sul".
- Recebem requerim ento do Presidente do Centro Católico solicitando auxilio financeiro 
para o Natal das Crianças Pobres.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
de sua propriedade situada na Rua 20 de Setembro, n.° 2 B.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 40, durante o exercício de 1921.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
de suas propriedades situadas nas rugs Avaí n.° 30 e Lima e Silva, n.° 41.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento da dívida que tem 
com a Municipalidade proveniente de impostos e taxas da casa situada na Rua Esperança, n.° 110.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
da casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
- Recebem requerimento da Diretoria da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janei
ro" solicitando dispensa do pagamento de décimas da sua sede situada na Rua Cabral, n.° 12.
- Recebem requerim ento do Presidente da Sociedade Germânia solicitando dispensa da 
dívida que tem  com a M unicipalidade proveniente de im postos do seu prédio em ruínas, 
além de isenção para o exercício de 1921.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a suspensão do pagam ento de déci
mas de um a casa situada na Rua Riachuelo, n.° 157.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a dispensa do pagam ento 
do im posto de construção solicitada pela Comunidade Católica de São José para o prédio 
que vai constru ir na Rua São Rafael.
- Aprovam o Parecer acim a apresentado, assim como os dem ais pareceres da Comissão de 
Reclamações apresentados na sessão anterior.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - H enrique Kock
- Roberto Stoll - Eleuthério Araújo.
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- Recebem com unicação de um conselheiro justificando sua ausência da sessão por ter de 
se ausentar da Capital.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento da dívida 
proveniente de décim as de uma casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 34.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento favorável ao Projeto de Orçam ento do 
Município para o exercício de 1921, incluindo um aum ento razoável dos im postos das 
em presas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que em vista da cláusula 8.a 
do Contrato celebrado pela Intendência em 04.06.1909, entende que o Conselho não pode 
dispensar o pagamento do imposto de décimas como requerem os clubes náuticos e muito 
menos dispensar da taxa de policiamento indispensável à m anutenção da ordem na Cidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação do Centro Ca
tó lico  referen te  ao Natal das C rianças Pobres devido  aos encargos onero so s da 
M unicipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de isenção de 
décim as requerida pela Sociedade Beneficente Operária " 13 de Janeiro" visto que outras 
sociedades beneficentes pagam o referido imposto.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que a casa situada na Rua 
Avaí, n.° 30 aparece nos registros da Seção da Fazenda em nom e de outro proprietário 
cabendo a este a solicitação de isenção de impostos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações esclarecendo que o requerim ento de 
um a cidadã de isenção do pagamento de décimas para escolas gratuitas carece de am pa
ro legal e, sobre o prédio situado na Rua Lima e Silva, n° 41, a solicitação deve ser requerida 
pela proprietária do mesmo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações justificando que a M unicipalidade não 
pode mais ser sobrecarregada com a distribuição de novos auxílios por já ser elevada a 
verba que distribui.
- Aprovam os pareceres acima apresentados com exceção do Parecer referente a Comissão 
Organizadora do Natal das Crianças Pobres que foi enviado à Comissão de Orçamento 
para o estabelecimento do valor a ser repassado.
Ass.: Alcides Soares - Firmiano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll - Eleuthério Araújo.

26

DEZEMBRO

01
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
da casa situada na Rua Vasco Alves, n.° 38.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da dívida 
proveniente de décim as da casa situada na Rua General Paranhos, n.° 85 e isenção do 
referido im posto para o exercício de 1921.
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- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da dívida e 
multas provenientes de décim as da casa situada na projetada Rua Banco do Comércio, n.°
2 no Morro do Cristal.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
da casa situada na Rua Câncio Gomes, n.° 52.
- Recebem requerim ento da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre solicitando a m a
nutenção da verba destinada aos laboratórios do Instituto Anatôm ico e a dispensa do 
pagam ento de décim as de seus prédios.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Liga 
Náutica para realização do Grande Páreo "Rio Grande do Sul".
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento da proprietá
ria da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 10 devido seu extremo estado de pobreza.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações deferindo o requerim ento de um a cida
dã que por sua condição de extrem a pobreza solicitou a suspensão do pagam ento de déci
mas, até o final de 1921, dos seus casebres situados nas ruas Cel. Bordini, n.° 48 e 50 e 
M arquesdo Herval, n.° 59.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações m andando suspender, ate o final de 1921, 
a cobrança de décim as da casa situada na Rua João Alfredo, n.° 14 devido o estado de 
extrem a pobreza de sua proprietária.
- Aprovam todos os pareceres acima apresentados.
- Iniciam a leitura do Projeto de Orçamento para o exercício de 1921.
- Recebem e aprovam onze em endas apresentadas pela Comissão de Orçam ento ao Proje
to de Orçam ento do Município para 1921.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - José Bertaso - H enrique Kock
- Roberto Stoll - Eleuthério Araújo.

04
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando auxílio 
financeiro.
- Recebem requerim ento da Com unidade Católica de São José solicitando isenção do p a
gam ento de décim as do prédio situado na Rua São Rafael,n.° 27.
- Recebem e aprovam a proposta de um Conselheiro sugerindo a retirada da Em enda ao 
Parágrafo 5 ° sobre Comércio Localizado apresentado na últim a sessão.
- Recebem e aprovam  proposta de um  conselheiro modificando a em enda apresentada, 
na últim a sessão, sobre o Artigo 1 .° , Parágrafo 3 0 da Receita Urbana referente aos 
Em olum entos.
- Continuam  a leitura do Projeto de Orçamento para o ano de 1921 estendendo-se até o 
Parágrafo 22.
- Recebem e aprovam proposta de um  conselheiro alterando o item n.° 4, do Parágrafo 1.° 
constante do Artigo 2.° da Despesa Urbana referente aos vencimentos dos funcionários 
do Conselho.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Roberto Stoll - Henrique Kock
- José Bertaso.
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- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxilio financeiro à Liga Ná
utica.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxilio financeiro à Associa
ção Protetora dos Animais.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento concedendo auxilio financeiro ao Centro 
Católico.
- Aprovam os Pareceres acima apresentados.
- Continuam  a leitura do Projeto de Orçamento para o ano de 1921 até as Disposições 
Transitórias.
- Recebem um a proposta de em enda que autoriza o Intendente despender até 12% da 
renda orçada para 1921 com os vencimentos do funcionalism o sob a rubrica "Governo 
Municipal".
- Recebem um a proposta de em enda que acrescenta ao Artigo 5.° das Disposições Transi
tórias do Projeto de Orçamento para 1921 multas para os condutores de quaisquer meios 
de transportes de passageiros ou cargas que infringirem  as disposições do respectivo 
Código de Posturas Municipais.
- Recebem um a proposta de em enda que subtrai das Disposições Perm anentes o auxílio 
financeiro concedido ao Jardim de Infância anexo a Escola de D. Demetilla Gonçalves dos 
Santos.
- Aprovam todas as em endas acima propostas assim como o Projeto de Orçamento para 
1921.
- R egistram  que os auxílios financeiros concedidos pelo Conselho à Liga Náutica 
Riograndense e à Associação Protetora dos Animais serão encam inhados pelas sobras 
que houver no Orçamento del921.
Ass.; Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto 
Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

10
- Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando um a carta do Maire du Senlis 
solicitando auxílio financeiro para construção de um m onum ento com em orativo às viti
mas em Senlis.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro à Facul
dade de Medicina de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo auxílio financeiro e isenção 
de décim as à Escola Médico-cirúrgica.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Com uni
dade Católica São José.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Associa
ção Beneficente Damas da Caridade devido aos num erosos encargos da M unicipalidade e 
ao fato que tanto o sanatório para tuberculosos como o Patronato Bom Pastor não terem 
sido fundados ainda.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações suspendendo o pagam ento de décima

07
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da casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4 devido o estado de extrem a pobreza de sua 
proprietária.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações julgando que o Conselho pode suspen
der até o final de 1921 a cobrança da décima da casa situada na Rua Duque de Caxias, n° 
246 em razão do estado de pobreza de sua proprietária.
- Recebem proposta de um conselheiro autorizando o Intendente a aplicar duas quantias 
em dinheiro na construção do prédio e instalação das oficinas do "Instituto Profissional 
Dr. Parobé", sendo que um a consignada no Orçamento de 1921 e outra proveniente da 
restituição de im postos alfandegários pagos sobre m ateriais im portados para os serviços 
de saneam ento.
- Aprovam proposta de um  conselheiro autorizando o Intendente contribuir com dois mil 
francos para o M onum ento de Senlis.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações apresentados na presente sessão.
- Rejeitam a proposta de um  conselheiro de auxílio financeiro às construções do prédio e 
oficinas do "Instituto Profissional Dr.Parobé".
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto 
Stoll - Henrique Kock.

13
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o quadro dos funcionários m unicipais 
com os respectivos vencimentos e dem ais informações discrim inados para subsidiar a 
proposta de aum ento de vencimentos.
- Recebem requerim ento de um a cidadã renovando o pedido de isenção do pagam ento de 
décim as da casa situada na Rua General Salustiano, n.° 40.
- Recebem requerim en to  de um  cidadão solicitando para pagar a sua d ív ida com  a 
M unicipalidade no decorrer do exercício 1921 e d ispensa do pagam ento  das respec
tivas m ultas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações solicitando a suspensão do pagam ento 
de décim as de parte de um a casa situada na Rua Riachuelo, n.° 157 cujo proprietário e 
pobre e doente.
- Aprovam o Parecer acim a apresentado.
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento do Município para o exercício 
de 1921 e aprovam um a em enda ao Parágrafo 10 do Artigo 2 0 da Despesa Urbana elevan
do o valor m onetário  deste item.
- Aprovam a retirada da em enda que autorizava o Intendente a usar até 12% da renda 
orçada para 1921 com os vencimentos do funcionalismo municipal.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento para 1921.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto 
Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

14
- Recebem ofício do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul agradecendo a 
cedência do Salão Nobre para a sessão de instalação e posse da sua prim eira Diretoria.



- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo oito requerim entos de 
cidadãos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações ponderando que se o Conselho suspen
der o pagam ento de décim a da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 40 contribuirá 
por onerar o citado imóvel em prejuízo de seu legítimo proprietário.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo licença para um cidadão 
parcelar o pagam ento do débito que tem com a Municipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando o Intendente a dispensar a 
Sociedade G erm ânia do pagamento da dívida que contraiu com a M unicipalidade oriun
da do im posto sobre edifícios destruídos pelo fogo.
- Recebem pareceres da Comissão de Orçamento concedendo auxílios financeiros à Fa
culdade de Medicina e à Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre.
- Recebem proposta para autorizar o Intendente a conceder auxílios financeiros ao Insti
tuto Oswaldo Cruz de Porto Alegre e ao Instituto Anatômico.
- Recebem proposta de reorganização da Secretaria do Conselho, dentro de verba anterior
mente votada, criando cargos de escriturário e contínuo com salários preestabelecidos com 
prioridade de aproveitamento nos referidos cargos dos atuais funcionários do Conselho.
- Aprovam os pareceres das Comissão de Reclamações e Orçam ento assim  como as pro
postas acim a apresentadas, mas indeferem os pareceres relativos à Sociedade Germânia e 
ao de um  cidadão que pretende saldar sua dívida com a M unicipalidade no ano de 1921.
- Aprovam, por unanim idade, em última discussão, o Projeto de Orçam ento para o exercí
cio de 1921.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto 
Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

15
- Efetuam a leitura, na íntegra, do Projeto de Orçamento do Município para 1921.
- Aprovam a redação final do citado Projeto.
- Encerram  os trabalhos do Conselho no presente ano.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto 
Stoll - H enrique Kock - José Bertaso.
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27 nov. 1905 - 23 e 28 nov. 1906 - 07 dez 1914 -11 dez. 1916 - 14 dez. 1917 -1 0  dez. 1918
- 09 dez 1919.____________________________________________________________________

"A FUNDAÇÃO DE PORTO ALEGRE" (Livro)
08 nov. 1905 - 04,11 e 25 nov., 02 e 06 dez. 1909.

AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
29 out. 1914 -21 out. 1915.________________________________________________________

AGÊNCIA DE LEILÕES
04 jan. 1901 - 05 dez. 1905.________________________________________________________

AGENTES
25 nov.,02 dez. 1901 - 08 nov.,05 dez. 1905 - 16 nov. 1 9 1 1 - l l e  26 nov. 1912 - 05 nov. 1914 
-0 2  dez. 1915. ________________________________________________________

AGRICULTURA
11 dez. 1917._____________________________________________________________________

ÁGUA (Abastecim ento / Filtração / Taxas / Etc.)
28 nov. 1913-25  jul. 1914-25 out., 10,17,24e 28 nov. 1916-19 e 23 o u t.,20 nov. 1917-18 
out., 05 e 22 nov. 1918-24  ago., 27 out., 17 nov. 1920._________________________________

"A INVEJA" (Quadro)
28 out. 1919.________________________ ____________________________________________

"ÁLBUM DA VISITA DA REAL EMBAIXADA ESPECIAL ITALIANA AO RIO GRANDE DO SUL"
13 dez. 1918.
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"ÁLBUM DO RIO GRANDE DO SUL"
21 e 27 nov. 1905.

ALARGAMENTO / ALINHAMENTO (Ruas /  Becos)
01 dez. 1903 - 29 ago. 1912 - 22 out., 26 e 28 nov. 1913._______________________________

ALBERGUES NOTURNOS
20 nov. 1913._____________________________________________________________________

ALFAIATARIA
26 nov. 1908._____________________________________________________________________

ALMOXARIFADO
17 nov. 1920._____________________________________________________________________

ALUGUEL (Casas /  Isenção /  Pagamento)
03 e 08 nov. 1905 - 20 nov. 1906 - 06 e 07 dez. 1907 - 16,23 e 30 nov. 1911 - 29 ago.,02 e 09 set., 
29 nov., 09 dez. 1912 - 03 nov. 1916-06 nov., 07 e 11 dez. 1917-12 dez. 1918 -0 9  dez. 1919.

ALUNOS
03 dez. 191 3 -1 4  dez. 1916 -04  dez. 1917.___________________________________________

ANIMAIS
29 nov. 1 9 0 4 ._______

ANISTIA (Fiscal)
20 nov. 1917._____________________________________________________________________

ANIVERSÁRIOS ( Proclamação da República / Morte / 35 0 Aniversário)
22 e2 7  out. 1904-21 out. 1909 - 25 out., 10 e 17 nov. 1916 - 26 out., 13 nov. 1917 -1 4  nov. 
1919.____________________________________________________________________________

APARELHOS (Cirurgia / Ginástica)
23 ju n . ,0 9 ,11 e 13 dez. 1913.______________________________________________________

APÓLICES MUNICIPAIS
25 maio 1918 - 04 e 11 nov. 1919.__________________________________________________

APOSENTADORIA / APOSENTADO
21 e 27 nov.,05 dez. 1905 - 23,27 e 28 nov. 1906 - 23 jun.,09  dez. 1913 - 25 maio 1918. 

ARMARINHO
04 dez. 1908._____________________________________________________________________

ARMAZÉM
22 nov. 1907._____________________________________________________________________

ARRENDATÁRIO / ARRENDAMENTO (Trapiche)
26 nov. 1908 - 21 nov. 1916 - 07 e 11 dez. 1917.______________________________________

ARROZ (Engenho de)
12 nov. 1920.
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ARSENAL DE GUERRA
18 out. 1918 - 23 out. 1920.

ASILO CORAÇÃO DE MARIA
29 out. 1914._____________________________________________________________________

ASILO DE MENDICIDADE
17 e 28 nov. 1916.

ASILO N. SRA. DA PIEDADE 
05 nov. 1913 - 29 out. 1914.

ASILO PROVIDÊNCIA / PELLA / BETÂNIA / SÃO BENEDITO 
29 nov. 1904 - 18 e 25 nov., 02,06 e 09 dez. 1909 - 24 nov., 09 dez. 1910 - 07 e 11 dez. 1911
- 08 e 26 nov., 09 e 11 dez. 1912 - 19 e 23 jun .,05  nov., 09 dez. 1913 - 29 out., 19 e 26 nov. 
1914 - 21 out., 04 e 11 nov. 1915 - 25 out., 21 nov. 1916 -1 9  out., 20 nov. 1917 - 25 out., 22 
nov. 1918 - 11 nov. 1919 -1 0  nov. 1920.

ASSASSINATO
15 out. 1915._____________________________________________________________________

ASSEIO PÚBLICO
16 nov. 1917.

ASSEMBLÉIA DOS REPRESENTANTES DO ESTADO
31 jan., 11,13,15,18 e 20 mar. 1901-18 fev.,20,30 e31 mar., 01 abr. 1905 - 14 set. 1912 - 
20 nov. 1917- 15 e 20 out. 1919.___________________________________________________

ASSEMBLÉIA GERAL
20 nov. 1917._____________________________________________________________________

ASSESSOR JURÍDICO / ASSESSORIA JURÍDICA
26 nov. 1914- 11 e 14 dez. 1917 - 22 nov., 12 dez. 1918._______________________________

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA
05 nov., 09 dez. 1913'.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS DAMAS DE CARIDADE 
14 nov. 1919 -1 7  nov., 10 dez. 1920.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DAS DORES - Vide Colégio
17 nov. 1920.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PORTO ALEGRE
24 nov. 1915 - 28 nov., 01,05 e 12 dez. 1916 - 05 e 22 nov. 1918.

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BATISTA DO RIO DE JANEIRO
19 out., 09 e 13 nov. 1917.

ASSOCIAÇÃO GEMEIUNÜTZIGER-VEREIN 
29 out., 26 e 28 nov., 03 dez. 1913.
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ASSOCIAÇÃO OBRAS DE SANTA ISABEL
22 nov., 12 dez. 1918-23  out. 1920.

. ASSOCIAÇÃO / ESCOLA PROFISSIONAL
29 out., 05 e 09 dez. 1913 - 07 dez. 1915 - 25 out., 14 dez. 1916 -1 9  out. 1917. 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO TURF
18 e 22 nov. 1907 - 01 ago. 1908 - 21 e 28 out., 04,11 e 18 nov. 1909 - 10,17 e 24 nov. 1910 
-16  e 30 nov. 1912 -05  dez. 1913 -05  nov. 1914-21 out., 25 nov., 07 dez. 1915-14  e 21 dez. 
1916 19 out., 06 nov. 1917 - 12 nov., 10 e 12 dez. 1918 -1 4  nov. 1919 - 12 nov. 1920.

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA
08 e 11 nov. 1905 - 09,13 e 20 nov. 1906 - 20 e 27 nov. 1917.___________________________

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE PROTETORA DOS ANIMAIS
16 e 30 nov. 1911 - 08 e 29 nov., 02 dez. 1912 - 29 out., 24,26 e 28 nov. 1913 - 03 e 10 dez. 
1914 -13  dez. 1915 -1 0  nov., 18 dez. 1916 - 23 out., 20 nov. 1917 - 29 out., 22 nov. 1918 -12  
dez. 1919 - 03 e 12 nov., 07 dez. 1920.

ASSOCIAÇÕES PARTICULARES
04 nov. 1919.

ATESTADO DE IDONEIDADE
09 nov. 1917.

ATESTADO DE POBREZA 
26 out., 09 nov. 1917.

ATHENEU OPERÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL
22 nov. 1912 - 03 e 10 dez. 1914 - 23 nov., 04 dez. 1917.

ATIVIDADE FILANTRÓPICA
05 nov. 1913._____________________________________________________________________

ATO DE INAUGURAÇÃO
06 nov. 1902 -23  out. 1920.________________________________________________________

ATO DE NOMEAÇÃO 
20 out. 1902.

ATO EXECUTIVO
25 jul. 1914 - 04 ago., 14 dez. 1916 -1 9  out. 1917 -13  dez. 1919.

AULAS (N oturnas /  Gratuitas /  Ed. Física)
08 nov. 1905 - 19 jun., 11 dez. 1913 - 21 out. 1915 - 23 nov. 1917.

AUTOMÓVEIS
20 nov. 1906 - 22 e 29 nov., 02 dez. 1912.

AUTORIDADE DISTRITAL
20 nov. 1917.
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AUTORIDADE ENSINO 
26 nov. 1918.

AUTORIDADE FEDERAL
09 dez. 1913._____________________________________________________________________

AUTORIDADES LOCAIS
25 out. 1916._____________________________________________________________________

AUXILIARES
26 nov. 1912.

AUXILIAR DE POLÍCIA
02 dez. 1915._____________________________________________________________________

AUXÍLIO FINANCEIRO / PECUNIÁRIO / VERBA
04,11 e 18 nov. 1901 -13,17,21 e 28 nov., 01 dez. 1902 - 09,12 e 20 nov. 1903 - 29 nov. 1904
- 03,08 e 22 nov. 1905 - 13 e 20 nov. 1906 - 04 e 08 nov., 06 e 07 dez. 1907 - 01 ago.,29 out.,
05 nov. 1908 - 21 e 28 out., 04,11,18 e 5 nov., 02,06 e 09 dez. 1909 - 20 out., 03,10,17 e 24 
nov., 01,09 e 13 dez. 1910-26 out., 03,10,17 e 24 nov., 01,09 e 13 dez. 1910 - 26 out., 09,16,
23 e 30 nov., 07,09,11 e 14 dez. 1911-28 out., 04 ,08,22,26 e 29 nov., 02,09 e 11 dez. 1912 
-19  e 23 jun., 29 out., 05 ,20,24,26 e 28 nov.,01,03,05,09,11 e 13 dez. 1913-22  out., 19 e
26 nov., 03 ,07,10,11 e 14 dez. 1914 - 21 e 28 out., 04 e 25 nov., 02,07 e 13 dez. 1915 - 25 
o u t.,03,07,10,17,21 e 24 nov., 01,08,18,21 e 22 dez. 1916 -19 ,26  e 30 out., 06,09,13,16, 
23,27 e 30 nov.,04,07 e 11 dez. 1917-25 m aio,25 e 29 out., 12 e 22 nov.,03 ,06,10,12 e 13 
dez. 1918 - 28 e 31 out., 11,21,28 nov., 02,12 dez. 1919-27 ago.,23 e 27 out., 03,10,12,17,
23 e 26 nov., 01 ,04 ,07 ,10  e 14 dez. 1920.____________________________________________

AUXÍLIO MENSAL
29 nov. 1904.

AVE (Exposição de)
10 out., 24 nov.,09 dez. 1910.

AVEIA (Flocos / Farinha / Granulada)
18 e 28 nov. 1919.

AVIADOR
16,23 e 30 nov. 1911 - 19 out. 1917._________________________________________________

BALANÇO (das Contas)
01 ago. 1908 - 24 ago. 1920.

BANDEIRA (Juram ento)
21 out. 1915._____________________________________________________________________

BANCO DA PROVÍNCIA
25 e 27 jul. 1914 - 25 maio 1918 -1 0  nov. 1920.______________________________________

BANCO PORTO-ALEGRENSE
19 out. 1917.
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BANCOS (Nacionais / Internacionais)
28 nov. 1902 - 24 e 27 ago. 1920.

BARBEARIAS
26 out.,09 nov. 1906 - 18 nov. 1907 - 26 nov., 04 dez. 1908 - 01 e 11 dez. 1916 -19  out. 1917. 

BARBEIROS
13 nov. 1906._____________________________________________________________________

BARCOS
16 nov. 1911.

BARRACÃO
07 nov. 1916.

BARRACAS
06 dez. 1907.

BATALHÃO ( I o - Brigada Militar)
19 out. 1917.

BEBIDAS
26 nov. 1908

BECOS / TRAVESSAS
08 nov. 1912.

BELGA (Povo)
30 nov., 04 dez. 1917.

BENEFÍCIO
17 nov. 1916.

BENTO GONÇALVES (Grande Prêmio)
14 nov. 1919 -1 2  nov. 1920.

BIBLIOTECA
24 nov. 1913.

BICA (Água)
14 nov. 1916.

BICICLETA
11 e 18 nov. 1901._________________________________________________________________

BILHAR (Jogo de /  Im posto)
30 nov. 1911 - 31 out., 04 e 28 nov. 1919.

BILHETES DE LOTERIA
26 nov., 07 dez. 1914.

BOOCKMAKER
16 e 23 nov. 1911.
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BOTEQUIM
11 dez. 1911 - 03 nov. 1916 - 27 e 30 nov. 1917.

BRIC BRAC
20 out., 14 nov. 1919.

BRIGADA MILITAR
19 out. 1917 -18  out. 1918 - 23 out. 1920.___________________________________________

BUSTO DE BRONZE 
28 nov., 05 dez. 1916.

CAIXA BENEFICENTE NAVEGANTES
31 out., 04 e 28 nov. 1919.

CAIXA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
11 nov. 1905 - 06,09 e 13 nov. 1906 - 26 nov. 1912.

CAIXA GERAL DAS FAMÍLIAS
09 dez. 1910._____________________________________________________________________

CAIXA PAULISTA DE PENSÕES
20 out., 10 nov. 1910.

CAIXEIRO-VIAJANTE
18 nov. 1915._____________________________________________________________________

CALÇAMENTO / CALÇADA (Im posto / Reforma)
28 ou t.,04,18 E 25 nov.,02 dez. 1901 -01 dez. 1902 -09  e 27 nov.,01 dez. 1903 - 29 ou t.,04 
nov. 1904-21 e2 7  nov., 05 dez. 1905 - 26 out., 09 nov. 1906 - 04 ,08,18 e 22 nov. 1907 - 12,
19,26 nov., 04,09 e 10 dez. 1908- 11 e 18 nov. 1909 - 29ago. 1912 - 23 e 27 nov. 1917 - 05 e
29 nov., 10 dez. 1918 -1 4  nov., 09 dez. 1919.

CANALIZAÇÃO
25 e2 7 ju l. 1914._________________________________________________________________

CAPELA
07 dez. 1915 - 07 dez. 1917 - 23 nov. 1920.___________________________________________

CAPELA BATISTA
14 dez. 1914.

CAPITAL (do Estado)
21 e28 nov. 1902-09 e 12 nov. 1903- 13 nov., 12 e 14 dez. 1906-08 nov. 1907-29 out.,05 nov., 
11 dez. 1908 - 21 out.,02 dez. 1909 - 01 dez. 1910 -16,23 e 30 nov. 1911 - 04 e 08 nov. 1912 - 
19jun.,29 out., 05 nov., 11 e 13 dez. 1913 - 25 jul., 05 e 26 nov., 03 dez. 1914 - 21 out.,04e 18 
nov., 13 dez. 1915 - 25 out., 17 nov., 11 e 14 dez. 1916 -19 out., 04 e 07 dez. 1917 - 25 maio, 18 
out.,22 nov ,1918-04e 11 nov.,12dez. 1919-24 ago., 27 out.,03,12 e 26 nov. 1920.

CAPITAL FEDERAL
18 e 25 nov. 1901 - 03 nov. 1905 - 16 nov. 1911.
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CAPITANIA DO PORTO
18 out. 1918.

CARIDADE (Estabelecim ento / Instituições)
29 nov. 1904- 17 nov. 1916.________________________________________________________

CARNAVAL
26 nov. 1913._____________________________________________________________________

CARROÇAS
01 dez. 1912._____________________________________________________________________

CARROS (da Cia. Força e Luz)
11 dez. 1917._____________________________________________________________________

CASA DE BARBEIRO
03 nov. 1910.

CASA DE CARIDADE
04 dez. 1917-12  dez. 1919.________________________________________________________

CASAS COMERCIAIS
27 nov. 1903 - 09 nov. 1908 - 23 nov. 1917.

CASA DE ESPETÁCULOS
21 dez. 1916._____________________________________________________________________

CASA DE NEGÓCIOS
28 out., 11,18 e 25 nov. 1901 - 04 dez. 1908 - 05 nov. 1914 - 28 nov. 1919._______________

CASA DE PARTOS
18 nov. 1904.

CASAS INCENDIADAS
28 nov. 1912 -23  out. 1917.________________________________________________________

CASEBRE
09 nov. 1903 - 05 dez. 1905 - 10 dez. 1908 - 25 nov. 1915 - 25 out., 08 dez. 1916 -1 9 ,2 6  e 30 
out. 1917 - 03 nov. 1920.

CASEIRO
18 nov. 1919._____________________________________________________________________

CENTENÁRIO DE PORTO ALEGRE
02 e 05 dez. 1919.

CENTRO ARTÍSTICO
05 dez. 1913.____________________________________________________________ '

CENTRO CATÓLICO PORTO-ALEGRENSE
07 e 12 dez. 1914.
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CENTRO CATÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL
25 nov., 13 dez. 1915 - 10 nov. 1916 - 09 nov.,04dez. 1917 - 21 nov., 12 dez. 1919 - 23 e 26 
nov.,07 dez. 1919 - 23 e 26 nov.,07 dez. 1920.________________________________________

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
25 nov. 1915._____________________________________________________________________

CENTRO ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL
03 e 08 nov. 1905 - 20 nov. 1906.

CENTRO / DIRETORIA / REPUBLICANO JÚLIO DE CASTILHOS
04 e 11 nov. 1901 - 13 e 17 nov. 1902 - 04,08 e 11 nov. 1907 - 29ou t.,05  e 12 nov. 1908 - 21 
e 28 o u t. ,0 4 ,11 e 18 nov. 1909 - 03 e 10 nov. 1910 - 26 out.,09 nov. 1911 - 28 out.,04  e 08 
nov. 1912-05 e 20 nov. 1913-03,-7  e 10 nov. 1916-19 out.,06 nov. 1917-28 e 31 out. 1919
- 23 e 27 out., 03 nov. 1920.________________________________________________________

CENTRO REPUBLICANO PORTUGUÊS
17 nov. 1916._____________________________________________________________________

CHÁCARA
22 nov. 1907 - 26 nov. 1908 - 21 out.,04 nov. 1915 - 08 dez. 1916.______________________

CHALÉ
09,13 e 27 nov. 1917 - 11 e 14 nov. 1919.____________________________________________

CHALÉ "15 de NOVEMBRO"
14 nov. 1919.

CHEFE
06 nov. 1902._____________________________________________________________________

CHEFE DE POLÍCIA
26 out. 1917 - 15 out. 1919 - 23 out. 1920.___________________________________________

CIÊNCIAS
01 dez. 1916._____________________________________________________________________

CINEMA GUARANI
28 nov. 1913._____________________________________________________________________

CLÍNICO (Médico)
22 nov. 1918.

CLUBE BENEFICENTE PROGRESSO DA HUMANIDADE
11 e 18 nov. 1907._________________________________________________________________

CLUBE CAIXERAL DE PORTO ALEGRE / PORTO-ALEGRENSE
16 e 23 nov. 1911 - 25 out. 1916 - 26 out., 27 nov. 1917 -1 4  nov. 1919.

CLUBE DE REGATAS ALMIRANTE BARROSO
11 e 18 nov. 1907 -03  e09 dez. 1913-10 e 14 dez. 1914-14 nov., 18 dez. 1916-19 out. 1917
- 17 nov. 1920.
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CLUBE DE REGATAS GERMÂNIA
06 e 13 nov. 1906 - 10 e 14 dez. 1914 -18  dez. 1916.__________________________________

CLUBE E. ESPORTIVO
07 dez. 1917._____________________________________________________________________

CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DA GUARDA NACIONAL
19 e 23 jun. 1913-28  out., 13 dez. 1915 - 01 e 05 dez. 1916 -1 9  out.,04 dez. 1917-25  out., 
10 e 12 dez. 1918 - 03 e 12 nov. 1920._______________________________________________

CLUBE NÁUTICO ALMIRANTE BARROSO - Vide Clube de Regatas 
CLUBE NÁUTICO ALMIRANTE TAMANDARE
06 e 07 dez. 1907 - 18 e 25 nov. 1909 - 10 e 14 dez. 1914 -1 4  nov. 1916 -1 7  nov. 1920.

CLUBE NÁUTICO "CANOTTIERE DUCCA DEGLIABRUZZI"
03 e 09 dez. 1913 - 10 e 14 dez. 1914 -1 4  nov., 18 dez. 1916 -1 7  nov. 1920.

CLUBE NÁUTICO FREUNDSCHAFT
03 e 09 dez. 1913 -1 0  e 14 dez. 1914 - 14 nov., 18 dez. 1916.___________________________

CLUBE NÁUTICO GERMÂNIA
14 nov. 1916._____________________________________________________________________

CLUBE NÁUTICO GUAÍBA
17 nov. 1920._____________________________________________________________________

CLUBE NÁUTICO PORTO ALEGRE
10 e 14 dez. 1914 -1 4  nov., 18 dez. 1916 -1 7  nov. 1920.

CLUBE NÁUTICO UNIÃO
17 nov. 1920._____________________________________________________________________

CLUBE NÁUTICO VASCO DA GAMA
17 nov. 1920._____________________________________________________________________

CLUBE REPUBLICANO PINHEIRO MACHADO
19out. 1917._____________________________________________________________________

CLUBES DE REGATAS
11 dez. 1914._____________________________________________________________________

CLUBES DE SORTEIOS
04 nov. 1919.

CLUBES ESPORTIVOS
06 dez. 1907._____________________________________________________________________

CLUBES NÁUTICOS 
26 nov. 1920.

COBRANÇA JUDICIONAL / EXTRAJUDICIAL
05,12,19 e 26 nov., 04,09 e 11 dez. 1908 - 28 out., 11,18 e 25 nov., 02 e 06 dez. 1909 - 03,10, e 
24 nov.,01 e 09 dez. 1910 - 26 out., 16,23 e 30 nov., 07 dez. 1911 - 24 nov., 01 e 09 dez. 1913.
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CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS
07 dez. 1920..

COFRES MUNICIPAIS
05 nov. 1913 - 10 nov. 1916.

COFRES PÜBLICOS
19 out. 1917._____________________________________________________________________

COLAÇÃO DEGRAU
18 dez. 1916._____________________________________________________________________

COLÉGIO DAS DORES - Vide Associação dos Ex-Alunos das Dores
17 nov. 1920.

COLÉGIO EVANGÉLICO
11 e 21 nov. 1919.

COLÉGIO NOTURNO
26 nov. 1913._____________________________________________________________________

COLÉGIO SÃO JOSE
01 dez. 1913._____________________________________________________________________

COLÔNIA AFRICANA
11 dez. 1905._____________________________________________________________________

COLÔNIA PORTUGUESA
17 nov. 1916.

COLONOS
07 dez. 1915._____________________________________________________________________

COMANDANTE GERAL (Brigada Militar)
19 out. 1917 - 18 out. 1918 - 23 out. 1820.___________________________________________

COMERCIANTE
08 nov. 1905 - 18 nov. 1907 - 19 e 26 nov., 04 dez. 1908 - 16 e 30 nov., 07 dez. 1911 -09  dez.
1913 - 13 dez. 1915 - 17 e 20 out., 18 nov. 1919.

COMÉRCIO (Regulamentação Horário)
16 out. 1911 - 18 nov. 1919.________________________________________________________

COMÉRCIO LOCALIZADO
04 dez. 1920._____________________________________________________________________

COMISSÃO DA FESTA COMEMORATIVA DO 1.° ANIVERSÁRIO DA MORTE DO MAL. 
HERMES DA FONSECA
16 nov. 1911.

COMISSÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL ESTADUAL / FEDERAL
10 jan . 1903 - 10 jan ., 05 abr. 1904 - 19 jan . 1905 - 10 jan . 1906 - 01 abr. 1907 - 05
jan . 1913 - 05 jan . 1916.
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COMISSÃO DE CONTAS
15 e 28 out., 18 nov. 1901 - 15 out., 21 nov. 1902 - 15 out., 20 nov. 1903 - 03 out., 22 nov. 
1904- 17 out., 05 dez. 1905- 15 out. 1906-18 out. 1907-01 e 04 ago.,26 out. 1908- 15 out.,
25 nov. 1909 - 15 out., 09 dez. 1910 - 23 e 30 nov. 1911-21 out., 11 dez. 1912 - 28 nov., 03 
dez. 1913 - 29 out., 07 e 10 dez. 1914 - 15,28 out., 02 e 07 dez. 1915 -0 6  ago., 15 e 2 5  out. 
1916 -15  e 30 out., 06 e 09 nov. 1917 -15  out., lOdez. 1918 -15  e 31 out., 18 nov. 1919 - 27 
ago., 15 e 23 out. 1920.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
15 e28 out., 04 nov. 1901 -15  out., 06 nov. 1902- 15ou t.,09e20  nov. 1903 -22  out., 26 nov.
1904 - 17 out., 21 nov., 05 dez. 1905 - 15 out. 1906 - 18 out., 11 e 22 nov. 1907 - 26 out., 12 
nov., 02 e 04 dez. 1908 - 15 e 21 out., 04,11,18 e 25 nov., 02,06 e 09 dez. 1909 - 15 out., 10, 
1 7 e 2 4 n o v .,0 9 ,10 e 13 dez. 1910 - 09,16 e 23 nov., 07,09,11 e 14 dez. 1911 - 29 ago., 02 e 
05 set., 21 e2 8  out., 04 ,08 ,11 ,22 ,26 ,29  nov., 02,06,09 e 11 dez. 1912 - 23 jun .,05 ,20 ,24 ,
26 e 28 nov., 01 ,0 5 ,0 9 ,1 1 ,1 3  dez. 1913 - 27 jul.,29 out., 05 e 26 nov., 03 ,10,11 e 14 dez. 
1914-15 e 28 out., 04 nov. 1915 -15  e 25 out., 10 nov., 01 dez. 1916-15 out., 23 nov., 07,11 
e 14 dez. 1917 - 15 out., 10 e 12 dez. 1918 - 15 o u t.,28 nov.,02 e 12 dez. 1919 - 15,23 e2 7  
out., 03 e 26 nov., 01,07 e 14 dez. 1920.

COMISSÃO DE RECLAMAÇÕES
15 e 28 out., 04 ,11 ,18  e 25 nov., 02 dez. 1901 -15  out., 17,21 e28  nov., 01 dez. 1902 - 15 e
20 out., 09 e 12 nov., 01 dez. 1903 - 22,27 e 29 out., 04,11,18 e 29 nov. 1904- 17 out., 08,21 
e 27 nov., 05,09 e 11 nov. 1905 - 15 out., 0 6 ,09 ,13 ,20 ,27  e 28 nov., 12 e 14 dez. 1906 - 18 
out., 04 ,08 ,11 ,18  e 22 nov., 06 e 10 dez. 1907 - 26 out., 05 ,12,19 e 26 nov., 04 ,09 ,10  e 11 
dez. 1908 - 15 e 28 out., 04 ,11 ,18  e 25 nov., 02.06 e 09 dez. 1909 - 15 out., 03 ,10 ,17  e 24 
nov., 01 ,09,10,12 dez. 1910 -19  e 26 out., 03,16,23 e 30 nov., 07,09,11 e 14 dez. 1911 -02  
set., 08,11 e22  nov.,02 ,09 ,11 ,14  e 20 dez. 1912 -05 ,20 ,24  e 26 nov., 01,03,05,09,11 e 13 
dez. 1913-29  out., 05,19 e2 6  nov., 03 ,07 ,10 ,11 ,12  e 14 dez. 1914-15  e 28 out., 04 e 11 
nov., 02,07,13 dez. 1915 - 04 ago., 15 e 25 out., 03,07,10,17,21,24 e 28 nov.,01,05,08,11, 
12,14,18,21 e22  dez. 1916- 15,23,26e30  ou t.,06 ,09 ,13 ,16 ,20 ,23 ,2 7 e3 0  nov.,04,07,11 
e 14 dez. 1917 -15  e 25 out., 22,26 e 29 nov., 03,06,10,12 e 13 dez. 1918 -1 5 ,2 8  e 31 out., 
04 ,11 ,14 ,18 ,21 ,25  e 28 nov., 02,05,09 e 12 dez. 1919 - 27 ago., 15,23 e 27 out., 03,10,12, 
17,23 e 26 nov., 01 ,10,13 e 14 dez. 1920.____________________________________________

COMISSÃO DE REDAÇÃO E PETIÇÕES
15 out., 18 nov. 1901 - 15 out., 01 dez. 1902 - 15 out., 01 dez. 1903 - 22 out. 1904 - 05 dez.
1905 - 15 out. 1910 - 21 out. 1912-07  out. 1915 -03  e 04 ago., 15 e 25 out., 17 nov., 11 dez. 
1916 - 15 out. 1917 - 15 out. 1918 - 15 out. 1919 -15  e 23 out. 1920.____________________

COMISSÃO ENCARREGADA DA MEDIÇÃO DE TERRENOS NÃO- EDIFICADOS 
23 nov., 04 dez. 1917.

COMISSÃO ENCARREGADA DAS OBRAS DA IGREJA DAS DORES
21 nov., 01 dez. 1902 - 27 out. 1920.

COMISSÃO ENCARREGADA DAS OBRAS DA IGREJA DO MENINO DEUS 
04 nov. 1904.



COMISSÃO ENCARREGADA DO PROJETO DE REORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DO 
CONSELHO
30 nov.,04,07 e 14 dez. 1917.

COMISSÃO ESPECIAL (do Conselho)
27 nov.,05 dez. 1905.

COMISSÃO MUNICIPAL DE ALISTAMENTO ELEITORAL
15 mar. 1902 - 15 mar. 1903 - 15 mar. 1904 - 15 mar. 1906.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA "BATALHA DAS FLORES"
10 nov. 1916.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO DAS FLORES
18 out., 13 dez. 1918-23  out., 03 e 12 nov. 1920.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DA ÁRVORE
07 e 11 dez. 1911.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA HERMA A GOMES JARDIM
03 nov. 1920.

COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS DE 15 DE NOVEMBRO
10 nov. 1920.

COMISSÃO ORGANIZADORA / PROMOTORA DO NATAL DAS CRIANÇAS POBRES
10 nov., 08 dez. 1916-26  nov. 1920.________________________________________________

COMISSÃO PROMOTORA DA CONSTRUÇÃO DA HERMA EM HOMENAGEM A CAL
DAS JÚNIOR
11 dez. 1913._____________________________________________________________________

COMISSÃO REVISORA DO ALISTAMENTO ELEITORAL ESTADUAL / FEDERAL
22 mar., lO jun. 1901 - lOjun. 1902 - lOjun. 1903 - lOjun. 1904 - 05 jan. 1907 - 05 jan.,22 
mar., 1908 - 05 jan .,22  mar. 1909 - 05 jan.,22 mar. 1910 - 05 jan .,22  mar. 1911 -05  jan.,22 
mar. 1912 - 22 mar. 1913 - 05 jan. 1914.

COMISSÃO SECCIONAL ALISTAMENTO ELEITORAL FEDERAL
10 jan., 05 abr. 1901 - 10 ja n .,08 abr. 1902 - 05 abr. 1903 - 05 jan. 1908._________________

COMISSÕES
12 e 14 dez. 1906 - 03 dez. 1916 - 13 e 30 nov. 1917 - 25 maio 1918 - 12 nov. 1920. 

COMITATO PRO-MONUMENTO GARIBALDI
06 e 07 dez. 1907._________________________________________________________________

COMITÊ CENTRAL PRÓ ENCORAÇADO "RIACHUELO"
17 e 24 nov. 1910._________________________________________________________________

CAMPEONATO DO RIO GRANDE DO SUL
28 out. 1915 - 07 nov. 1916 - 23 nov. 1917 -03  e06  dez. 1918.
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COMPOSITOR
03 nov. 1916.

COMUNIDADE SÃO JOSÉ
21 out., 18 nov. 1915.

CÔNEGO
23 nov. 1920.

COMPANHIA CARRIS DE FERRO PORTO-ALEGRENSE
18 nov., 02 dez. 1901.

COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAIS
08 nov. 1905.

COMPANHIA ECÔNOMICA 
29 nov. 1904.

COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS PORTO-ALEGRENSE
05 e 11 dez. 1905._________________________________________________________________

COMPANHIA FORÇA E LUZ PORTO-ALEGRENSE 
06,09 e 13 nov. 1906 - 12 e 19 nov. 1908 - 04 e 11 dez. 1917.

COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO A VAPOR
25 nov.,02 dez. 1901 - 09 dez. 1910 - 29 out. 1914.

COMPANHIAS DE SEGURO DE VIDA "A EDUCADORA” / "SUL AMERICA" / "A 
EQUITATIVA" /  "GARANTIA DA AMAZÔNIA" / Etc.
11 e 25 nov. 1901 - 09 dez. 1910 - 07 e 13 dez. 1916.

COMPANHIAS HIDRÁULICAS
27 set. 1904.______________________________________________________________________

COMPANHIA LÍRICA DE ROBERTO MÁRIO
29 nov. 1904.

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA "A INTERNACIONAL"
07 dez. 1915._____________________________________________________________________

COMPANHIA ZOOSTERINA
21 e 29 out. 1909._________________________________________________________________

COMUNIDADE CATÓLICA DE SÃO JOSÉ - Vide Escola Particular Elem entar
19 out. 1917 - 17 e 23 nov.,04 e 10 dez. 1920.

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA /  ALEMÃO
7 e 13 dez. 1915.

CONCESSIONÁRIO DAS LOTERIAS
03 nov. 1905.



CONCURSO ANUAL DE TIRO
08 nov. 1907.

CONFEITARIA
30 nov. 1911 - 28 nov. 1919.

CONGREGAÇÃO DAS (ENFERMEIRAS) IRMÃS DA ORDEM DE SANTA CATARINA / 
IRMÃS DE SANTA CATARINA (Enfermeiras) / ORDEM DE SANTA CATARINA 
05 e 20 nov. 1913 - 19 e 26 nov., 03 e 07 dez. 1914-21 out., 13 dez. 1915 -30  nov., 04 dez.
1917- 12 dez. 1919._______________________________________________________________

CONGREGAÇÃO DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
21 out., 04 e 11 nov. 1915 - 03 nov. 1920.

CONGRESSO NACIONAL
09 dez. 1919.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
19 nov. 1908.

CONSTRUÇÃO (Im posto de) (Hospital / M onumento / Hotel / Casas / Etc.)
09 nov. 1903 - 29 out., 18 e 29 nov. 1904 - 27 nov. 1905 - 13,16 e 20 nov. 1906- 18 nov. - 07 
dez. 1907 - 01 ago.,05 nov. 1908 - 17 e 24 nov. 1910 - 16 e 23 nov. 1911 - 29 ago.,08,22,26 
e2 9  nov., 09 dez. 1912 -1 9  e 23 jun .,29  out.,05 e 13 dez. 1913-26  nov., 03 e 14 dez. 1914
- 21 e 28 ou t.,07 e 1 dez. 1915 - 07,14 e 28 nov.,01 dez. 1916 -1 6 ,2 0  e 27 nov., 04,07,11 e
14 dez. 1917- 29 nov. 1918 -1 0 ,12 ,17  e 23 nov., 10 dez. 1920.________________________

CONSTRUTOR
04 nov. 1901.

CONSULTÓRIO
31 OUT. 1919.

CONTA CORRENTE
25 e 27 jul. 1914.__________________________________________________________________

CONTAS / DESPESAS DA INTENDÊNCIA / DISTRITOS
11 e 25 nov., 02 dez. 1901 -13,21 e 28 nov.,01 e 05 dez. 1902 - 12 nov. 1903 - 27 set., 03 e 05 
out. 1904 - 05,09 e 11 dez. 1905 - 06,27 e 28 nov., 12 dez. 1906 - 08 nov., 07 dez. 1907 - 01 
e04ago . 1908 - 25 nov.,02 e 06 dez. 1909-01 e 09 dez. 1910- 16,23e30nov. 1911-11 nov., 
11 e 14 dez. 1912 - 23 jun., 20 nov.,03 dez. 1913 -26  nov., 07,10 e 11 dez. 1914-11 nov.,02 
e07  dez. 1915 -0 4 e0 6 ag o . 1916- 30 out., 06 e 09 nov. 1917 -03 e 10 dez. 1918 -11 e 18 nov. 
1919 - 24 e 27 ago. 1920.___________________________________________________________

"CONTINENTE AMERICANO" (Obra literária)
13 dez. 1918._____________________________________________________________________

CONTÍNUO (Cargo de)
14 dez. 1920.

209



CONTRATO
10 dez. 1907 - 22 nov. 1918 - 11 nov. 1919 - 26 nov. 1920.

CONTRIBUINTE
05 nov. 1914 - 18 e 22 nov., 06 dez. 1907.

CONVÊNIO
19 jun. 1913.

CONVENTO DO CARMO
11 dez. 1912.

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS PORTO-ALEGRENSE
09 e 11 dez. 1912.

CORPO DE BOMBEIROS
29 nov. 1912 - 07 e 10 nov. 1916.

CORPORAÇÃO
07 nov. 1916.

CORREIO DO POVO (Jornal)
11 dez. 1913.

CORRETOR
11 nov. 1919.

CORRIDAS
05 dez. 1913.

CORRIDAS DE GALA (Páreos)
14 nov. 1919.

CORTIÇOS
26 nov. 1912.

CRÉDITO (Operações de / Especial)
25 e 27 jul. 1914 -27ago . 1920.

CREDORES EXTERNOS
26 out. 1917.

CRIADOR DE GADO
23 nov. 1911.

CRIANÇAS (Negras / Pobres /  Etc.)
20 nov. 1906 - 05 nov. 1913 - 25 nov. 1915.

CRUZEIRO DO SUL - Páreo Municipal
12 dez. 1918.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
07 dez. 1917.



CULTO CfVICO
23 out. 1920.

CURA (Igreja)
29 out. 1918.

CURSO TEÓRICO PRÁTICO PARA DENTISTAS
03 dez. 1914._____________________________________________________________________

CURSOS
28 out. 1915 -10 dez. 1918.

CURTUME
04 dez. 1908.

CUSTAS JUDICIAIS
09 nov. 1906.

DÉBITO
07 e 13 dez. 1915 - 14 nov. 1916 - 31 out., 11,18 e 21 nov., 12 dez. 1919 - 03 e 17 nov., 14 
dez. 1920.

DÉCIMA URBANA (Cancelamento / Isenção / Pagamento / Etc.)
11 e 25 nov. 1901 - 17 e 28 nov., 01 dez. 1902 - 09 e 12 nov., 01 dez. 1903 - 29 out., 18 e 29 
nov. 1904-03,08,11,21 e 27 nov., 05 e 11 dez. 1905 - 26 out., 09,13,16,20 e 28 nov., 14 dez. 
1906 - 04 ,08 ,11 ,18  e 22 nov., 06 e 07 dez. 1907 - 05 ,12,19 e 26 nov., 04,09 e 11 dez. 1908 
-21 e 28 out., 11,18 e 25 nov .,02e06dez. 1909 - 20 out., 03,10 e 24 nov., 01 e09  dez. 1910 
-19  e 26 out., 16,23 e 30 nov., 07 dez. 1911 -08  e 22 nov., 02,09,11 e 14 dez. 1912 - 29 out.,
05,20 e 26 nov.,01,03,09,11 e 13 dez. 1913 - 22 e 29 ou t.,05,19 e 26 nov., 03,07,10,11 e 14 
dez. 1914 - 21 out., 04,11,18 e 25 nov., 07 dez. 1915 - 25 out., 0 3 ,07 ,10 ,14 ,17 ,21 ,24  e 28 
nov., 01 ,05 ,08 ,11 ,12 ,14  e 18 dez. 1916 - 19,23,26 e 30 out., 0 6 ,09 ,13 ,16 ,20 ,23 ,27  e 30 
nov., 04,07 e 14 dez. 1917 -18 ,25  e 29 out., 05,12,22 e 26 nov., 03 ,06 ,10 ,12  e 13 dez. 1918
- 17,20,28 e 31 out., 04,11,14,18,21,25 e 28 nov.,02,05,09 e 12 dez. 1919-27  ou t.,03,10,
12,17,23 e 26 nov., 01 ,04 ,10 ,13  e 14 1920._________________________________________

DECLARAÇÃO CONSTITUCIONAL
02 jan. 1919.

DÉFICIT
27 ago. 1920._____________________________________________________________________

DELEGADO FISCAL (Porto / Tesouro Nacional)
26 out. 1917- 18 out. 1918.________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE DESENHO
14 nov. 1919.

DEPÓSITO (Pão / Arroz / Inflamáveis)
20 mar., 10 nov. 1910 - 26 nov. 1918 - 02 dez. 1919 -1 2  nov. 1920.

211



DEPUTADO (Federal / Estadual)
01 fev., 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20  e 21 mar. 1901 - 07 fev., 20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,
30 e 31 m ar.,01 e0 2  abr. 1903 - 20,30 e 31 m ar.,01 abr. 1905 - 19 mar. 1909 - 14 set. 1912
- 21 out. 1915. '_________________________________________________________________

DESEMBARGADOR
23 out. 1920._____________________________________________________________________

DIREITO PRIVADO 
16nov. 1911.

DIREITOS DE CARRETAS
08 nov.1912._____________________________________________________________________

DIRETOR (a) /  DIRETORIA
04 e II  nov. 1901 -0 6 e  13nov. 1902-03,08,11,21 nov.1905- 13nov. 1906-25 nov.,02e09 
dez. 1909 -17  e 24 nov.,01,09 e 13 dez. 1910 - 22 nov. 1912 - 01,05 e 09 dez. 1913 - 25 e 27 jul.,
19 nov.,03 dez. 1914 - 04 e 25 nov. 1915 - 25 out., 07e 10 nov., 11,12 e 18 dez. 1916-19 out., 
06,27 e 30 nov., 04 e 07 dez. 1917- 18,25,29 ou t.,05 ,12 e 22 nov.,03,06 e 12 dez. 1918-15,28 
e 31 out., 11,14,21 e25  nov., 02 dez. 1919 - 23 e 27 out., 10,12 e 23 nov., 14 dez. 1920.

DIRETOR-GERAL
24 E 27 ago., 23 out. 1920.

DIRETORIA DA FAZENDA
31 out., 04, I I ,  14 e 28 nov. 1919.___________________________________________________

DIRETÓRIO
24 ago. 1920.

DISTRITO
14,16,19 e 21 mar. 1901 - 14 fev. 23 nov. 1911 - 11 e 26 nov. 1912 - 19 e 23 jun. 1913 - 19 
out., 20 nov. 1917-25  maio 1918 - 20 e 31 out., 12 dez. 1919-08 set. 1920.

DISTRITO ELEITORAL
28 e 29 abr. 1909._________________________________________________________________

DISTRITO FEDERAL
22 out. 1904._____________________________________________________________________

DÍVIDA (Pagamento)
07 dez 1915 - 21 e 28 nov., 05 e 12 dez. 1916 -19  e 30 out., 16,23,27 e 30 nov., 07 dez. 1917
- 25 out., 12 e 22 nov., 12 dez. 1918-31 out., 04,14 e 28 nov., 12 dez. 1919 - 10,12,17,23 e
26 nov., 01,13 e 14 dez. 1920.

DOENÇA I DOENTE
04 nov. 1919 -1 3  nov. 1920.

DONATIVO / DOAÇÃO
17 e 28 nov.,01 dez. 1902 - 27 out., 10 no. 1910 -1 4  nov., 18 dez. 1916.
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ELEIÇÃO MUNICIPAL / ESTADUAL
13 set. 1908 - 29 ago.,08 set. 1912 - 08 e 18 set. 1916.

ELEIÇÕES
05 jan .,02  e 15 out. 1916 - 08 e 18 set., 02 out. 1920.

ELEITORES
02 set. 1912.___________________________________________________________________

ÊMBAIXADA ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL
22 nov. 1918.

EMBARCAÇÕES
25 nov., 02 dez. 1901.

EMOLUMENTOS
04 dez. 1920.

EMPEDRAMENTO (Calhas)
03 nov. 1910.

EMPREGADO
27 nov.,05 dez. 1905 - 23,27 e 28 nov. 1906 - 26 out., 16 nov. 1911 - 05 dez. 1913.

EMPRESA DE LAVAGEM DE CASA
25 de nov. 1909.

EMPRESA FIBRAS SUL RIOGRANDENSE
29 out., 26 nov.,03 dez. 1914.

EMPRESAS MÚTUAS DE SEGURO DEVIDA
11 e 12 dez. 1916.______________________________________________________________

EMPRESA LLOYD BRASILEIRO
21 nov. 1916 - 12 e 19 nov. 1908.

EMPRESA NORTE-AMERICANA
24 ago. 1920.

EMPRESA TAXI DODGE
03 nov. 1920.

EMPRESA DE VAPORES
05 nov. 1914.

EMPRESÁRIO
09 dez. 1910.__________________________________________________________________

EMPRESAS
26 nov. 1920.

EMPRÉSTIMOS
27 set. 1904 - 29 ago., 02 e 09 set. 1912 - 25 e 27 jul. 1914 - 23 out. 1917 - 22 nov. 1918.
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ENCAMPAÇÃO
27 out. 1920.

ENCOURAÇADO ’’RIACHUELO"
27 out., 10 nov. 1910._____________________________________________________________

ENFERMA
12 dez. 1919.____________________________________________________________________

ENFERMEIROS
02 dez. 1915.____________________________________________________________________

ENFERMIDADE
14 nov. 1919.____________________________________________________________________

ENGENHO (de Arroz)
12 nov. 1920.____________________________________________________________________

ENSINO (Gratuito / Noturno / Etc.)
11 nov. 1915-11 dez. 1917 - 26 nov. 1918._________________________________________

EPIDEMIA
22 nov. 1918.____________________________________________________________________

ESCOLA (Gratuita)
28 e 31 out. 1919-26  nov. 1920.___________________________________________________

ESCOLA BENJAMIN CONSTANT
04 nov. 1907.

ESCOLA DE COMÉRCIO
26 e 29 nov. 1912 - 03 dez. 1914 - 28 out., 13 dez. 1915 - 21 nov. 1916 -1 6  e 30 nov. 1917. 

ESCOLA DE COSTURAS
09 dez. 1912.____________________________________________________________________

ESCOLA DE D. DEMETILLA GONÇALVES DOS SANTOS
07 dez. 1920.____________________________________________________________________

ESCOLA DE ENGENHARIA
06,21 e 28 nov. 1902 - 06,09,13 e 20 nov. 1906 - 31 out. 1919.________________________

ESCOLA DE ENSINO GRATUITO PARA CRIANÇAS POBRES
22 nov. 1918.__________

ESCOLA DENTÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
03 e 10 dez 1914.

ESCOLA GRATUITA SANTO ANTÔNIO
05 nov. 1914.

ESCOLA HILÁRIO RIBEIRO
19 e 23 jun. 1913.
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ESCOLA LIVRE DE ODONTOLOGIA DE PORTO ALEGRE
03 dez. 1914-25  out. 1916.

ESCOLA MÉDICO-CIRÚRGICA DE PORTO ALEGRE
25 out., 10 nov., 18 dez. 1916 - 27 nov., 14 dez. 1917 - 22 e 26 nov., 12 dez. 1918 - 28 nov., 12 
dez. 1 9 1 9 -0 1 ,1 0 e  14 dez. 1920.

ESCOLA PARTICULAR ELEMENTAR (Comunidade São José)
21 out., 11 nov. 1915.

ESCOLA (ASSOCIAÇÃO) PROFISSIONAL
29 out., 05 e 09 dez. 1913 - 07 dez. 1915 - 25 out., 14 dez. 1916 - 19 out. 1917.___________

ESCOLAS
01 dez. 1910 - 07 dez. 1915 - 25 out. 1916 - 28 nov. 1919.

ESCRITÓRIO
26 nov. 1914.

ESCRITURÁRIO
14 dez. 1920.

ESGOTO (Instalação / Taxa)
26 nov. 1912-26  nov. 1914 -10 ,17 ,21 ,24  e 28 nov., 01 e22  dez. 1916 - 19,23,26 e 30 out.,
06 e 09 nov., 07 dez. 1917 - 18 e 25 out., 05 e 22 nov., 10 dez. 1918 - 02 e 12 dez. 1919.

ESPETÁCULO
10 nov. 1920.

ESPORTE (Remo)
01 e 09 dez. 1910._________________________________________________________________

ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO (Tristeza)
05 nov. 1914 - 21 out., 11 nov. 1915 - 03 nov. 1916 - 27 e 30 nov. 1917.__________________

ESTADO
10 e 31 jan., 11,13,15,18 e 20 mar. 1901 - lOjan., 15 mar. 1902 - 10 jan., 15 m ar.,23 jul., 12 
nov. 1903 - 10 jan., 15 mar., 22 out., 29 nov. 1904 - 19 jan., 18 fev .,20 ,30e 31 m ar.,01 abr.,
03 e 08 nov., 11 dez. 1905 - 10 jan., 15 mar. 1906 - 01 abr., 04 e 08 nov. 1907 - 22 mar., 24 
jun .,29  out. 1908 - 22 mar., 28 out. 1909 - 07 jan., 22 mar., 20 out., 09 dez. 1910 - 03 nov.
1911 - 22 mar., 21 out., 10 nov. 1912 - 10 e 22 mar., 19 jun .,22  out., 11 e 13 dez. 1913 - 25 
out. 1916 - 23 e 26 out., 20 e 30 nov. 1917 -15  e 18 out. 1918-02  jan., 15 e 20 out., 09 dez. 
1919 - 23 e 27 out., 12 e 17 nov. 1920.

ESTALAGEM
26 nov. 1912.

ESTATÍSTICA
30 out. 1917.
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ESTÁTUA
09 e 12 nov. 1903.

ESTRADA (de Rodagem)
21 out.,04  e 25 nov. 1915.

ESTRANGEIROS
28 nov. 1902 -24  ago. 1920.

EXERCÍCIO FINANCEIRO
24 ago. 1920.

EXPLORAÇÃO IMOBILIÁRIA
08 nov. 1912._____________________________________________________________________

EXPORTAÇÕES (Carne, Frutas, Cereais)
25 nov. 1909.

EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS
05 dez. 1913.

EXPOSIÇÃO DE SÃO LUIZ
20 nov. 1903.

ESPOSIÇÃO DE UVAS
25 nov., 02 e 09 dez. 1909- 17 e 24 nov. 1910-16 e 30 nov. 1911 - 22 e 29 nov. 1912-26  nov. 
1913.____________________________________________________________________________

EXPOSIÇÃO GERAL DA INDÚSTRIA
27 ago. 1920.

EXPOSIÇÕES (Aves / Flores / Frutas / Legumes / Etc.)
10 out.,24 nov., 09 dez. 1910 - 19 out. 1917 - 06 dez. 1918.

EXPOSIÇÕES INDUSTRIAIS
lOdez. 1918._____________________________________________________________________

FÁBRICA BEBIDAS / MANTEIGA / MOAGEM TRIGO /  OXIGÊNIO / FOGUETES BRIN
QUEDOS / LOUÇA EM PÓ PEDRA
26 nov. 1908 - 24 nov., 09 dez. 1910 -1 4  dez. 1914-21 out., 07 e 13 dez. 1915-19  out., 27 
nov., 11 dez. 1917-17  out., 11 e 28 nov. 1919 - 27 out., 03 e 10 nov. 1920.

FÁBRICA DE ADUBO PORTO-ALEGRENSE
27 nov. 1917.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL
21 nov. 1916.

FACULDADE DE MEDICINA E FARMÁCIA DE PORTO ALEGRE
21 e 28 nov. 1902 - 11 e 27 nov. 1905 - 04,11 e 18 nov., 02 dez. 1909 - 10,17 e 24 nov. 1910
-16,23 e 30 nov. 1911 - 29 nov.,02 dez. 1912 - 05,20 e 26 nov. 1913 - 29 out., 03,10 e 14 dez.
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1914-04  nov., 13 dez. 1915-18  dez. 1916 -19  out., 30 nov.,04 e 14 dez. 1917 - 18 out.,22 
nov. 1918 - 28 nov., 12 dez. 1919 - 27 o u t.,0 4 ,10 e 14 dez. 1920.

FACULDADE DE MEDICINA HOMEOPÁTICA 
29 out., 26 nov., 03 e 14 dez. 1914.

FACULDADE LIVRE DE DIREITO DE PORTO ALEGRE
29 out., 05 nov. 1908 - 21 out., 10,17 e 24 nov. 1910-16 e 30 nov. 1911 - 09 e 11 dez. 1912 -
05.24.26 e 28 nov. 1913-29 out., 03 e 10 dez. 1914 - 28 out., 13 dez. 1915 - 21 e 24 nov. 1916 
-1 6  e 30 nov., 04 dez. 1917.

FALECIDO / FALECIMENTO
25 out. 1903 - 01 ago. 1908 - 03 nov. 1916 - 22 nov. 1918 - 15 out., 28 nov. 1919.

FAMÍLIA
05 dez. 1913._____________________________________

FARDAMENTOS
26 nov. 1912.

FARMACÊUTICOS (Estabelecim entos)
04 nov. 1919.

FARMÁCIA
26 nov. 1908 - 05 dez. 1913 -1 7  out. 1919.

FAZENDA MUNICIPAL / ESTADUAL
11 nov. 1901 - 09 dez. 1909 - 05 dez. 1913 - 07 dez. 1915 -15  out. 1919.

FAZENDAS / MIUDEZAS / MODAS
29 out., 09 dez. 1913.

FEDERAÇÃO OPERÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
05 .20 .24 .26  e 28 nov. 1913 - 23 nov.,04 dez. 1917.

FEDERAÇÃO ESPORTIVA RIOGRANDENSE
25 nov., 07 dez. 1915.

FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE REMO E TIRO BRASILEIRO DE PORTO ALEGRE
18 e 25 nov., 02,06 e 09 dez. 1909 - 01 e 09 dez. 1910.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS POBRES
07 e 10 dez. 194 - 25 nov. 1915 -10  nov. 1916-09 nov.,04 dez. 1917 - 21 nov. 1919 - 23 e 26 
nov. 1920.

FESTAS / FESTEJOS (de Aniversário / Proclamação República / Fundação / Populares / Etc.)
04 e 11 nov. 1901 - 13 e 17 nov. 1902- 12 dez. 1906 - 04,11 e 18 nov., 06 e 07 dez. 1907 - 29 
out., 05 e 12 nov. 1908 - 21 out. 1909 - 10,17 e 24 nov., 01 e0 9  dez. 1910 - 26 out., 09,16 e
30 nov.,07 e 11 dez. 1911 - 28 out.,04 nov. 1912 - 05 e 26 nov.,03 dez. 1913 - 03 ,07,10,17 
e 21 nov. 1916 -1 9  e 26 out., 06 nov. 1917 - 28 e 31 out., 14 nov. 1919 - 23 e 27 out. 1920.
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FILHOS / FILHOS MENORES
17 e 28 nov.,01 dez. 1902 -0 5  dez. 1905 - 28 nov.,01 dez. 1912-02  dez. 1915.

FILIAIS (Bancos)
2 4 e 2 7  ago. 1920.

FINS HUMANITÁRIOS 
14nov. 1919.

FIRMAS COMERCIAIS
05 nov. 1914.

FISCAL
16 e 23 nov .,0 4 e0 7  dez. 1917.

FISCO MUNICIPAL
28 nov., 09 dez. 1919.

FÍSICA E QUÍMICA (Gabinete)
21 nov. 1916 - 30 nov. 1917.

FOGO
14 dez. 1920._____________________________________________________________________

FOGUETEIROS
27 out. 1920._____________________________________________________________________

FOGUETES
27 out. 1920.

FONTE DE RENDA
22 out. 1914._____________________________________________________________________

FOOT BALL CLUB PORTO-ALEGRENSE / PORTO ALEGRE
25 nov., 07 dez. 1915 -1 3 .1 6  e 20 nov. 1917 - 03 e 12 dez. 1918________________________

FREGUESIA
25 out. 1916._____________________________________________________________________

FRIGORÍFICO
25 nov., 02 dez. 1909 - 10 nov. 1910 - 29 ago. 1912.

FRUTAS
19 out. 1917._____________________________________________________________________

FUNCIONÁRIOS (M unicipais /  Públicos/ Diaristas /  Etc.)
21 nov. 1905 - 11 dez. 1913-23  nov.,04 dez. 1917 -11 e 28 nov. 1919-27  ago.,04,10 e 13 
dez. 1920.

FUNILARIA
09 nov. 1906.
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FUSS BOLL CLUB PORTO-ALEGRENSE - Vide Foot Bool Club Porto-alegrense

FUTEBOL CLUBE PORTO-ALEGRENSE - Vide Foot Bool Club Porto-alegrense________

GABINETES (Física e Química / Etc.)
21 e 28 nov. 1912 - 03 dez. 1914 - 16 e 21 nov. 1916 - 16 e 30 nov. 1917.

GADO (Criador de / Imposto / Abate / Carne de / Etc.)
27 nov. 1905 - 28 out., 11 e 18 nov. 1909 - 10 dez. 1910 - 23 nov. 1911.

GAFANHOTO (Praga de)
20 nov. 1906.

GARAGEM
18 nov. 1907._____________________________________________________________________

"GARDEN PARTY"
07 dez. 1917.

GENITORES
02 dez. 1915._____________________________________________________________________

GERENTE
05 dez. 1905.

GESELLSCHAFE - GERMÂNIA (Orquestra)
21 out. 1915._____________________________________________________________________

GEWERBE SCHUFVEREIN
14 dez. 1916.

GINÁSIO ANCHIETA
10 dez. 1918._____________________________________________________________________

GIRÂNDOLAS
27 out. 1920.

GOVERNO (do Estado / Municipal)
22 out. 1904 - 11 dez. 1905 - 16 nov. 1911 -1 0  mar. 1913 - 21 out. 1915 - 22 nov. 1918 - 07 
dez. 1920.

GOVERNO (da República)
09 dez. 1919._____________________________________________________________________

GRÃ-MESTRA 
26 nov. 1918

GRANDE ORIENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
26 nov. 1918.

GRANDE PÁREO DO RIO GRANDE DO SUL 
01 dez. 1920.
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GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES
14 nov. 1919 -1 2  nov. 1920.

GRATIFICAÇÃO
16 e2 3  nov., 04 e 07 dez. 1917 - 12 e 15 dez 1919.

GRÊMIO ENCICLOPÉDICO
07 dez. 1917.

GRÊMIO DE NATAÇÃO E REGATAS ALMIRANTE TAMANDARÉ /  CLUBE NAÚTICO 
ALMIRANTE TAMANDARÉ
06 e 07 dez. 1907 - 18 e 25 nov. 1909 - 10 e 14 dez. 1914 - 10 dez. 1914 - 14 nov. 1916 - 17 
nov. 1920.

GRÊMIO DOS ESTUDANTES DE ENGENHARIA
24 nov. 1913.

GRÊMIO FUTEBOL PORTO-ALEGRENSE
29 nov., 02 dez. 1912 - 05 e 20 nov. 1913.

GUARDA (Policia)
17 nov. 1920.

GRUPO ESPÍRITA CORAÇÃO DE MARIA
10 e 12 dez. 1918.

HERDEIRO
23 e 26 out. 1917.

HERMAS/MONUMENTOS
29 nov. 1904 - 06 dez. 1907 - 11 e 13 dez. 1913 - 22 out. 1914 - 01 dez. 1916 -1 8  out. 1918 -
10 dez. 1920._____________________________________________________________________

HIDRAÚLICA GUAYBENSE
24 ago. 1920.

HOMENS ILUSTRES
11 e 13 dez. 1913.

HOMEOPATIA
09 dez. 1913

HOSPITAL (Criança /  Gratuito / Etc.)
20 nov. 1906 - 02 dez. 1910 - 09 dez. 1913 - 21 nov. 1916 - 31 out., 18 nov. 1919.

HOSPÍCIO / HOSPITAL SÃO PEDRO
10 e 17 nov. 1910._________________________________________________________________

HOSPITAL ALEMÃO
05 nov. 1914.



HOTEL
04 e 11 nov. 1901 - 07 dez. 1907 - 16 e 20 nov .,04e07  dez. 1917.

IGREJA DAS DORES - COMISSÃO DE OBRAS
21 nov., 01 dez. 1902 - 27 out. 1920.

IGREJA EPISCOPAL / METODISTA
09 e 11 dez. 1912._________________________________________________________________

IGREJA MENINO DEUS - COMISSÃO DE OBRAS
04 nov. 1904._____________________________________________________________________

IGREJA METODISTA CENTRAL
23 e 27 nov. 1917._________________________________________________________________

IGREJA N. SRA. DO CARMO
04 nov. 1904._____________________________________________________________________

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21 dez. 1916._____________________________________________________________________

IMÓVEIS (Urbano / Compra)
05 dez. 1905 - 11 dez. 1913 -12  e 14 dez. 1916-09 nov., 04 e 14 dez. 1917-29  out., 05 nov.
1918 - 31 out., 14 nov. 1919 - 14 dez.________________________________________________

IMPORTADOS
10 dez. 1920.

IMPOSTO ALFAIATARIA / CASAS DE ESPETÁCULOS / EXPORTAÇÃO
26 nov. 1908 - 25 nov. 1909-21 dez. 1916.___________________________________________

IMPOSTO ALFANDEGÁRIOS
10 dez. 1920._____________________________________________________________________

IMPOSTO ALUGUEL /  BARBEARIA / BOOCKMAKER / BOTEQUIM / COMÉRCIO / IN
DÚSTRIA E PROFISSÕES
09 nov. 1903 - 08,21 e 27 nov. 1905 - 26 out., 09 nov. 1906 - 19 e 26 nov., 04 dez. 1908 - 28 
out., 11 e 25 nov. 1909 - 20 out., 09 dez. 1910 - 16,23 e 30 nov., 07 e 11 dez. 1911 - 08 e 22 
nov. 1912 - 29 out., 19 nov. 1914 - 28 out., 11 nov. 1915 - 25 out., 03 nov. 1916 -19  out., 16,
20,23 ,27  e 30 nov., 07 dez. 1917 - 12 e 22 nov. 1918.__________________________________

IMPOSTO ATRASADO
18 e 25 nov. 1901 -18  nov. 1904 - 21 nov.,05 e 11 dez. 1905 - 13 e 16 nov. 1906 - 11 e 18 nov.,
07 dez. 1907 - 19 e 26 nov., 04 e 11 dez. 1908 - 28 out., 11,18 e 25 nov., 02 e 06 dez. 1909 - 03,
10 e 24 nov., 01 e 09 dez. 1910-26 out., 16,23 e 30 nov., 07 dez. 1911 - 08 e 22 nov. 1912-25 
out., 03 e 10 nov. 1916.______

IMPOSTO BANCOS / POLICIAMENTO
13 e 16 nov. 1906 - 06 dez. 1907 - 21 e 28 out., 25 nov. 1909 - 20 out. 1910 - 22 nov. 1912 - 03 
e 09 dez. 1913 - 14 nov. 1916 - 16 e 20 nov. 1917 - 24 ago. 1920.
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IMPOSTO CALÇAMENTO / EMPEDRAMENTO
21 nov., 05 dez. 1905 - 26 o u t 09 e 16 nov. 1906 - 04,08,18 e 22 nov. 1907 -12,19 e 26 nov., 04,09 
e 10 dez. 1908-11 e 18 nov. 1909-03 nov. 1910-23 e 27 nov. 1917-05 nov. 1918-14 nov. 1919.

IMPOSTO CANCELAMENTO /  ISENÇÃO / VENDAS /  COBRANÇA / Etc. 
2 8 o u t.,0 4 ,ll,1 8 e 2 5 n o v .,0 2 d e z . 1901 - 17,27 e 28 nov., 01 dez. 1902-20 out., 12e27  nov.
1903 27 e 29 o u t.,04,11,18 e 29 nov. 1904 - 03 e 27 nov.,05 e 11 dez. 19Ó 5-13 e 28 nov., 12 
dez. 1906- 11,18 e 22 nov., 06 dez. 1907-01 ago.,29out„ 12,19 e 26 nov., 04 e 11 dez. 1908 
-11 e 18 nov. 1909- 20 o u t.,01 dez. 1910-16 e 30 nov. 1911 -0 8 e 2 2  nov.,02 dez. 1912 -29  
out., 05,20 e 26 nov.,01,03,09,11 e 13 dez. 1913 - 22 e29  out., 05,19 e2 6  nov., 03,07 e 14 
dez. 1914 - 21 out., 11 e 18 nov., 02 e 13 dez. 1915 - 03 nov., 12 e 14 dez. 1916 -1 9  out., 13,
16,20,27 e 30 nov., 04,07 e 11 dez. 1917 -11 e 28 nov. 1919 -1 0 ,1 2  e 26 nov. 1920.

IMPOSTO COMÉRCIO AOS DOMJNGOS / APÓS 22 HORAS
26 out. 1906 - 18 e 22 nov. 1907 -02  dez. 1908-05 nov. 1914 - 21 out. 1915-01  dez. 1916. 

IMPOSTO CONSTRUÇÃO
27 nov. 1905 - 13 e 16 nov. 1906 - 18 nov.,07 dez. 1907 - 01 ago.,05 nov. 1908 - 08 e 22 nov.,
09 e 11 dez. 1912 -05  dez. 1913-26  nov., 14 dez. 1914 - 07 e 28 nov., 01 dez. 1916-19  out.,
06,16 e2 0  nov.,07 e 14 dez. - 29 nov. 1918 -12 ,17  e23 nov. 1920.

IMPOSTO INCÊNDIO
14 dez. 1920.

IMPOSTO REDUÇÃO / DIMINUIÇÃO / PARCELAMENTO / RESTITUIÇÃO
18 nov., 02 dez. 1901 - 09 e 12 nov. 1903 - 11 e 21 nov. 1905 - 20 out. 1910-05  nov., 03 e 10
dez. 1914 - 07 dez. 1915 - 07 e 10 nov. 1916 - 03 e 17 nov. 1920.________________________

IMPOSTO SOBRE GADO
28 out., 11 nov. 1909 - 23 nov. 1911.

IMPOSTO TERRENO / MERCEARIA / ESTILICÍCIO / MUNICIPAL /  ATRACAÇÃO / PRE
DIAL / FARMÁCIA /  OLARIA / FRIGORÍFICO/ FÁBRICA / JOGO DE BILHAR / CAIS / 
ESTALAGEM/ INSTALAÇÃO DE ESGOTO
04,11 e 1801 nov.,02 dez. 1901 - 09 nov., 01 dez. 1903 - 29 nov. 1904 - 08 e 27 nov. 1905 -
07 dez. 1907 - 26 nov. 1908 - 21 out., 25 nov., 02 dez. 1909 - 03 nov., 09 e 24 nov. 1910 - 30 
nov. 1911 - 26 nov., 11 dez. 1912 - 29 out., 20 nov. 1913 - 29 out., 05,19 e 26 nov., 14 dez.
1914-21 out., 11 nov.,07e 13dez .l9 1 5 -2 5 o u t.,0 3 ,0 7 ,2 5 e2 8 n o v . 1916-26 out., 09 nov.,
07 dez. 1917 -10  e 12 dez. 1918 -15 ,17 ,20  e31 ou t.,04,11,14,18,21 e 28 nov.,02 dez. 1919
- 27 out., 03,23 e 26 nov. 1920.

INAUGURAÇÃO
03 nov. 1920.

INDÚSTRIA
28 o u t.,04 nov. 1915 - 25 out. 1916 - 1 7 ou t.,04e  18 nov. 1919.

INDUSTRIALISTA / INDUSTRIAL
03 dez. 1914 - 28 out., 04 nov. 1915 - out., 11 e 18 nov. 1919.
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INDÚSTRIA PASTORIL
29 nov. 1904.

INDÚSTRIA E PROFISSÕES (Imposto)
16 e 20 nov. 1917._________________________________________________________________

INSPETORES
26 nov. 1912.

INSTITUIÇÃO "OBRAS DE SANTA ISABEL" - Vide Associação Obras de Santa Isabel 
INSTITUIÇÃO "PÃO DOS POBRES"
02 e0 9 d ez . 1909-01,09 e 13 dez. 1910-16 e 30 nov. 1911-26 nov. 1912 -18  dez. 1916 - 20 
nov., 07 dez. 1917.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO / CARIDADE
11 nov. 1915 - 17 nov. 1916.

INSTITUTO ANATÔMICO DA FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
28 nov.,01 dez. 1913-19  nov. 1914 - 17 e 21 nov. 1916-30  out.,27  nov., 04 dez. 1917-22 
nov. 1918 - 01 e 14 dez. 1920.

INSTITUTO DE BELAS ARTES
25jul. 1914- 14 nov. 1919._________________________________________________________

INSTITUTO CORAÇÃO DE MARIA
22 out. 1914-21  out. 1915.________________________________________________________

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GRATUITA
04 nov. 1915.

INSTITUTO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
06 nov. 1917 - 12 dez. 1918.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO SUL
12 e 17 nov., 14 dez. 1920._________________________________________________________

INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE PORTO ALEGRE
09 e 11 dez. 1912-29  out., 20,26 e 28 nov. 1913-05 nov., 03 e 10 dez. 1914 - 02 e 13 dez.
1915-10  nov., 18 dez. 1916-26  out.,27 e 30 nov.,04 dez. 1917 - 14dez. 1920.

INSTITUTO PAROBÉ DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE
12 dez. 1920._____________________________________________________________________

INSTITUTO PROFISSIONAL DR. PAROBÉ
10 dez. 1920._____________________________________________________________________

INSTRUÇÃO
20 out. 1920.

INVÁLIDO
11 dez. 1913.
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IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
19 out. 1917.____________________|_________________________________________________

IRMANDADE N. SRA. DOS NAVEGANTES
06 e 07 dez. 1907._______________ _________________________________________________

IRMÃS DE SANTA CATARINA (Enfermeiras) - Vide Congregação das Irm ãs da Ordem de 
Santa Catarina j

JARDIM DA INFÂNCIA
13 dez. 1913-07  dez. 1920._____________

JARDIM INFANTIL ESPÍRITO SANTO
04 dez. 1917-02  dez. 1919.________________________________________________________

JARDIM ZOOLOGICO
13 e 30 nov.,04 e 07 dez. 1917.

JOALHEIROS / JÓIA
18 nov., 13 dez. 1915.

JORNAL OFICIAL
27 out. 1920.

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
19 out. 1917._____________________________________________________________________

JUNTA APURADORA DAS ELEIÇÕES
11,12,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20  e 21 mar. 1901 - 31 m ar.,01 ,02,03 ,04 ,05 ,06  e 07 abr. 1902
- 20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30  e 31 mar., 01 e 02 abr. 1903 - 08 e 10 out. 1904 - 20,30 e 31 
mar., 01 abr. 1905 - 09 e 20 out. 1908 - 28 e 28 abr. 1909- 14set.,08 out. 1912.

JUROS
25 maio, 22 nov. 1918.

JUSTIÇA PÚBLICA
11 nov. 1919.

LABORATÓRIO ( Física / Química / Homeopático / Produtos Químicos)
21 e28  nov. 1902 - 04 nov. 1909 - 29 out. 1913 -17 nov. 1916-22 nov. 1918 -1 7  out. 1919 -
01 dez. 1920._____________________________________________________________________

LABORATORIO DE MEDICINA LEGAL
10,11 e 14 dez. 1914.

LADRILHAMENTO

12 nov. 1903.

LAJEAMENTO
18 nov. 1904.



LÂMPADA ELÉTRICA
03 dez. 1913.

LEGUMES (Exposição)
19 out. 1917._____________________________________________________________________

LEI
13 dez. 1905 - 02 e 09 set. 1912 - 03 e 11 dez. 1914 - 06 out., 04 dez. 1916 -19  e 23 out. 1917

- 26 nov. 1918 - 04 e 18 nov., 12 dez. 1919.

LEI DO ORÇAMENTO / DESPESAS
25 nov. 1901 -0 5  dez. 1902 - 04 dez. 1903 - 03 out., 07 dez. 1904 - 13 dez. 1907 - 02,04,09 
e 14 dez. 1908 - 10 dez. 1909- 09 e 14 dez. 1910-14 fev.,30 nov., 14 dez. 1911 -14  dez. 1912 
-13  dez. 1913 -15  ou t.,07,11 e 13 dez. 1914-09,20 e 23 nov. 1917 -13  dez. 1918 -11 nov.,
15 dez. 1919 -27  ago. 1920.
04 e 11 dez. 1917.

LEILOEIRO
11 nov. 1901 - 09 e 12 nov. 1903.

LEILÕES
15 nov. 1911.

LEI MUNICIPAL 
11 nov. 1919.

LEI ORGÂNICA (Projeto de Reforma)
04 ago. 1916.

LEITARIA 
19 out. 1917.

LEITE (Fábrica /  Tambos)
01 dez. 1902 - 24 nov., 09 dez. 1910.

LICEU DE AGRONOMIA E VETERINÁRIA (Pelotas)
11 e 18 nov. 1901.

LIGA BENEFICENTE DOS PINTORES
28 nov., 02 dez. 1919.

LIGA DA RESISTÊNCIA NACIONAL
17 out. 1918._____________________________________________________________________

LIGA DOS ATIRADORES DO RIO GRANDE DO SUL
05,20 e 26 nov. 1913.______________________________________________________________

LIGA MARÍTIMA BRASILEIRA
27 out., 10,17 e 24 nov. 1910.
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LIGA NÁUTICA RIOGRANDENSE
28 out., 13 dez. 1915-07  nov., 18 dez. 1916 -19  out.,23 nov.,07 dez. 1917 - 03,06 e 12 dez.
1918-12  dez. 1919 - 23 nov.,01 e0 7  dez. 1920.______________■ _________________

LIGAS ANTIALCOÓLICAS
11 dez. 1908.___________________________________________________________ _________

LIMITES URBANOS
08 nov. 1912.______________________________________________________

LINHAS DE TIRO
28 out. 1915-01 dez. 1916-19 out., 04 dez. 1917 - 25 out. 1918 -11 e 21 nov. 1919 - 03 e 12 
nov. 1920.

LIVRO (Impressão de)
08 nov. 1905 - 04 e 11 nov. 1909 - 26 out. 1917.

LOCATARIAS (os)
21 out. 1915 -1 4  nov. 1919.

LOTERIAS (Agentes de)
18 e 25 nov. 1901 - 03 nov. 1905.

LUCROS FINANCEIROS
29 nov. 1904.

LUTO OFICIAL
25 out. 1903.

MADRE SUPERIORA
22 nov. 1910.___________ _________________________________________________________

MAGISTÉRIO
26 nov. 1918.

MARCENARIA
19 out., 13 nov. 1917.

MARCHANTES
28 out., 11,18 e 25 nov. 1909.

MATER FECUNDA (Quadro)
25 e 27 jul. 1914._________________________________________________________________ _

MATRIZ DE SÃO PEDRO (Igreja)
11 e 14 dez. 1917 -29  out. 1918.____________________________________________________

MÉDICA HOMEOPATA
25 out. 1916.

MÉDICOS FORMADOS
18 dez. 1916.
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MEIOS DE TRANSPORTES
07 dez. 1920.

MEMÓRIA
23 out. 1920._____________________________________________________________________

MENINOS POBRES
08 nov. 1905.

MENORES
1 9 e2 7  nov., 11 dez. 1917.

MERCADINHO
19 out. 1917._____________________________________________________________________

MERCADO PÚBLICO
12 nov. 1903 - 29 ago.,02 e09  set. 1912 - 28 nov., 05 dez. 1913 - 25 e 27 jul. 1914.

MERCEARIA
26 nov. 1908.

MESA ADMINISTRATIVA (da Venerável Ordem Terceira / da N. Sra. das Dores / Conse

lho) -Vide Igreja das Dores
11 e 18 nov., 06 e 07 dez. 1907 - 15 out. 1909 - 15 out. 1910 -15  out. 1913 -15  out. 1914 -15 
out. 1917 -1 5  out. 1918.

MISSA
19 nov. 1917.

MESA DIRETORA (Conselho)
16 e 31 out. 1919.

MESA ELEITORAIS
31 jan.,01 fev. 1901 -08fev., 10 nov. 1902-07 fev. 1903 - 17 set. 1904 - 18 fev.,03 nov. 1905
- 08 e 10 nov. 1907 - 02 e 08 set., 10 nov. 1912 - 08 set. 1916 - 08 set. 1920.

MESÁRIOS
10 nov. 1902 - 13 jul. 1908 - 19 mar. 1909 - 18 set. 1916 -1 8  set. 1920.__________________

MINISTRO DO EXTERIOR
20 out. 1915._____________________________________________________________________

MOAGEM TRIGO
21 o u t.,07 e 13 dez. 1915.

MOINHOS RIOGRANDENSE
21 out. 1915-15  out. 1919.________________________________________________________

MONOPLANO BLERIOT
22 nov. 1911.
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MONTEPIOS
10 dez. 1907.

MONUMENTOS - Vide HERMAS 
MUNICIPALIDADE
12nov. 1903 -2 6  nov. 1908-26  nov.,03 dez. 1913 -10  dez. 1914-04  ago. 1916-19 ,23  e 26 
o u t.,0 4 ,11 e 22 dez. 1917 - 29 nov. 1918 -1 1 ,1 4  e 28 nov. 1919-27  o u t.,0 3 ,10,12,17,23,
26 nov., 10,13 e 14 dez. 1920.

MUNICÍPIO
29 ago., 02 e 08 set., 08,11,22 e 26 nov., 14 dez. 1912 - 19e23 jun., 01,05,09 e 11 dez. 1913
- 25 jul., 22 o u t.,0 3 e  14 dez. 1914-07  e 13 dez. 1915 - 03,04 e 06 ago., 21 nov., 01 e 11 dez.
1916- 19out.,30  nov., 04,07 e 11 dez. 1917-22 nov., 13 dez. 1918-04 ,18  e 28 nov.,02,12 
e 15 dez. 1 9 1 9 -27  ago., 08vset., 03,10,12 e 26 nov., 01,13 e 15 dez. 1920._______________

MULTAS
25 nov. 1901 -1 6  nov. 1906 - 18 nov. 1907 - 26 nov.,04 dez. 1908 - 25 nov., 02 dez. 1909 - 03 
e0 5  dez. 1913 - 22 ou t.,07  e 10 dez. 1914-21 out., 11 nov., 07 dez. 1915 - 25 o u t.,0 3 e 2 8  
nov., 11 e 12 dez. 1916 -23  out., 06,23,27 e 30 nov., 04 e 07 dez. 1917-26 nov. e 10 dez. 1918
- 20 e 31 o u t. ,0 4 ,11 e 18 nov., 02,09 e 12 dez. 1919 -17  nov., 01,07 e 13 dez. 1920.

NATAL DAS CRIANÇAS POBRES - Vide Festa de natal das Crianças Pobres
NAVEGAÇÃO
18 nov. 1907.

NEGOCIANTES
22 nov. 1907._____________________________________________________________________

NEGRA (Criança)
05 nov. 1913._____________________________________________________________________

"NOTAS E INFORMAÇÕES" - Revista da Faculdade de Medicina
18 out. 1 9 1 8 -27  out. 1920.________________________________________________________

"O RIO GRANDE ESPORTIVO" - Livro
26 out. 1917._____________________________________________________________________

OBRA HISTÓRICA (Publicação)
03 nov. 1905 - 04 nov. 1913 - 07 dez. 1917.

OBRAS PÚBLICAS (Secretaria de)
19 out. 1917._____________________________________________________________________

OBRAS DE SANTA ISABEL - Vide Associação Obras de Santa Isabel 

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
13 nov. 1906._____________________________________________________________________

OFICINA DE DOCES
17 out. 1919.
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OLARIA
25 nov.,02 dez. 1909 - 22 nov. 1912.

ÓPERA "REI GALAOR"
09 e 13 dez. 1913.

OPERÁRIOS
29 ago. 1912 - 09 dez. 1913 - 04 e 11 dez. 1917._______________________________________

ORÇAMENTO MUNICIPAL
18 e 25 nov. 1901 - 21 e 28 nov. 1902 - 14 dez. 1906 - 22 nov. 1907 - 09 e 11 dez. 1912 - 19 
jun .,26nov. 1913 - 25 jul., 03 dez. 1914 -13 dez. 1915 - 23 nov., 04 dez. 1917 - 22 nov. 1918 
-1 0  dez. 1920.____________________________________________________________________

ORDEM DE SANTA CATARINA - Vide Congregação das Irm ãs da Ordem de Santa Catarina 
ORDENADOS (Intendente / Vice-intendente)
10 e 27 nov., 01 e 04 dez. 1903 - l i e  14 dez. 1911.

ORFANATO N. SRA. DA PIEDADE
03 e 08 nov. 1905 - 09 e 11 dez. 1912 - 07,10,17 e 28 nov. 1916 - 18 out., 05 e 22 nov. 1918
- 27 out., 10 nov. 1920.

ORFANOTRÓFIO SANTO ANTÔNIO
23 nov. 1920._____________________________________________________________________

ÓRFÃOS
19 out. 1917.

PADARIA UNIVERSAL
02 dez. 1919._____________________________________________________________________

PADRES
27 out., 03 nov. 1920.

PADROEIRA
06 dez. 1907.

PALÁCIO MUNICIPAL
23 ago. 1920.

PÃO (Venda de)
02 dez. 1919._____________________________________________________________________

PÁREO MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL
12 dez. 1918._____________________________________________________________________

PÁREOS/PRÊMIOS
08 e 22 nov. 1907 - 21 e 28 ou t.,04 e 18 nov. 1909- 17 nov. 1910 - 26 nov. 1912 - 25 nov.,07 
dez. 1915-07  nov. 1916 - 06,23 e 27 nov.,07 dez. 1917-12 nov.,03 e 06 dez. 1918 -14  nov.
1919 - 03 e 23 nov. 1920.
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PARÓQUIA N. SRA. DAS DORES - Vide Igreja
22 nov. 1912._____________________________________________________________________

PARTEIRA - Vide Casa de Parto
09 nov. 1903.

PARTIDO DOMINANTE
18 out. 1918._____________________________________________________________________

PARTIDO REPUBLICANO FEDERALISTA
22 dez. 1916 -24  ago. 1920._______________________________

PARTIDO REPUBLICANO RIOGRANDENSE
06 nov. 1902 - 25 out. 1903 - 06 nov. 1906 - 18 out. 1918.______________________________

PASSAGEIROS
22 nov. 1912 - 03,10 nov., 07 dez. 1920.__________________________

PASSAGENS (Condução)
04 e 11 dez. 1917.

PÁSSAROS (Exposição de)
19 out. 1917._____________________________________________________________________

PATRONATO JOVENS DESAMPARADAS / BOM PASTOR
17 nov., 10 dez. 1920.

PATRIARCA
23 out. 1920._____________________________________________________________________

PATRIMÔNIO
28 out. 1915 - 21 nov. 1916 - 10 dez. 1918._________________________________

PAZ (Tratado de)
15 out. 1919. ______________________________________________________________

PENSÃO COMERCIAL
17 nov. 1907.

PLATIBANDAS (Telhados)
22 nov. 1912 - 07 e 10 dez. 1914.

POBRES/ POBREZA
28 out., 04 nov., 02 dez. 1901 - 01 dez. 1902 - 27 out. 1904 - 12 nov. 1908 - 09 dez. 1910 - 05 
dez. 1913 - 01 dez. 1916 - 04 nov. 1919 -1 2  nov., 01,10 e 13 dez. 1920.

PODER PÚBLICO
26 nov. 1918._____________________________________________________________________

POLÍCIA ADMINISTRATIVA
11 e 26 nov. 1912 - 02 dez. 1915 - 31 out., 02 dez. 1919 -1 7  nov. 1920.
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POLÍCIA CIENTÍFICA
10,11 e 14 dez. 1914.

POLICIAMENTO
09 e 12 nov. 1903 - 29 nov. 1904 - 13 e 16 nov. 1906 - 06 dez. 1907 - 21 e 28 out.,25 nov. 1909
- 20 out., 10 nov. 1910 - 22 nov. 1912 - 14 nov., 21 dez. 1916 - 16 e 20 nov. 1917.

POLICLÍNICA DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO À CRIANCA DA ESCOLA MÉDICO-CI- 
RÚRGICA
04 nov., 13 dez. 1915-06  nov., 04 dez. 1917.

POLICLÍNICAS GRATUITAS
31 out. 1919._______________________________________ ______________________________

PORTO ALEGRE (Centenário de) - Vide Toponímico 
0 2 e 0 5  dez. 1919.

PRAÇAS PÚBLICAS
06 dez. 1907 - 11 e 13 dez. 1913 - 01 dez. 1916._______________________________________

PRADO
11 dez. 1905 - 14 nov. 1919.________________________________________________________

PRADO RIOGRANDENSE
19 e 26 nov. 1908.

PREÇOS (Tabela)
10 e 12 nov. 1920._________________________________________________________________

PRESIDENTE (Conselho /  Comissões /  Estado / República / Etc.)
15 e 28 out. 1901 - 08 fev.,31 m ar.,01,02,03,04,05 e 07 abr., 15 out. 1902 - 23 jul., 15 out. 1903 
-27  set., 15 e 22 out. 1904- 17 out.,03 nov. 1905 - 15 out., 12 e 14 dez. 1906- 18 e 29 out., 04 
e 08 nov. 1907 - 15 e 29 out. 1908-21 out. 1909 -07 jan . 1910 -16  out., 03 nov. 1911 -15 e 21 
out., 10 nov. 1912-10 mar., 15 out. 1913-29 out. 1914-03 jul., 15 e 21 out. 1916-21 e 28 out.
1915 -15  e 25 out. 1916 -19 out., 13,20 e 30 nov. 1917 -15 e 18 out., 22 e 26 nov. 1918-15,20 
e 31 out., 11,14 e 21 nov., 02 e 15 dez. 1919 -15,23 e 27 out., 12,17 e 23 nov. 1920.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (do Intendente)
21 nov. 1905.

PRISÃO
11 nov. 1919._____________________________________________________________________

PROCESSO ELEITORAL
29 ago.,02 set. 1912 - 04 ago. 1916.

PROCESSO JUDICIÁRIO
07 dez. 1907._____________________________________________________________________

PROCURADOR (Firmas Comerciais / Etc.)
05 nov. 1914 - 23 out. 1917 - 29 out. 1918,27 out. 1920.
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PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
23 out. 1920.

PROFESSOR (a)
11 dez. 1913 - 25 jul. 1914 - 04 nov. 1915.___________________________________________

PROFISSÃO
04 nov. 1901 - 09 nov. 1903 - 18 nov. 1904- 16 nov. 1911 - 28 out. 1915 - 25 out. 1916.

PROJETO DE RECLASSIFICAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE CARGOS DA SECRETA
RIA DO GOVERNO
11 dez. 1917._____________________________________________________________________

PROJETO DE REORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁ
RIOS DA INTENDÊNCIA
30 nov., 11 dez. 1917.

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO
12 dez. 1919._____________ _______________________________________________________

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
26 nov. 1904-30  nov. 1917.________________________________________________________

PRÓPRIO MUNICIPAL
14 nov. 1919.

POPULAÇÃO
27 ago. 1920._____________________________________________________________________

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
04 e 11 nov. 1901 -13  e 17 nov. 1902-06 nov. 1906-04 e 11 nov.-29  out., 05 e 12 nov. 1908
- 21 e 28 out., 04 e 11 nov. 1909 - 03 e 10 nov. 1910 - 26 out., 09 nov. 1911-28 out., 04 nov. 
1912 - 05 nov. 1913 -1 9  nov. 1914 - 03,07,10 e 17 nov. 1916 - 19out.,06 e 13 nov. 1917 - 28 
out. 1919 - 23 e 27 out., 03,10,12 e 17 nov. 1920._____________________________________

PROJETO DE. LEI
18 e25  nov., 02 dez. 1901 -1 7  e 28 nov., 01 dez. 1902 - 20 e 27 nov., 01 dez. 1903 - 03 out.
1904 - 05,09 e 11 dez. 1905 - 27 e 28 nov. 1906 - 06,07 e 10 dez. 1907 - 01 e 04 ago. 1908 -
25 nov., 02 e 06 dez. 1909-09 dez. 1910- 23 e 30 nov., 11 e 14 dez. 1911 - 29 ago., 08,11,22 
e29 nov., 02,09 e 11 dez. 1912-28 nov., 03 dez. 1913-27 jul.,07 e 10 dez. 1914-03 ,04  e 06 
ago., 12,14,18 e 21 dez. 1916 - 06,09 e 23 nov., 04,07 e 11 dez. 1917-10 dez. 1918 -18  nov.,
12 e 15 dez. 1919 -2 7  ago. 1920.____________________________________________________

PROJETO DE ORÇAMENTO
18 e 21 out., 04,11 e 18 nov. 1901 - 20,23,27 e 06 out., 06,17 e 28 nov., 01 dez. 1902 - 19 e
20 out., 17 nov. 1903 - 22 e 25 out., 29 nov., 03 dez. 1904 - 30 out., 05 e 09 dez. 1905 - 22 out.,
16,20 e 23 nov. 1906 - 29 out., 06,07 e 10 dez. 1907 - 26 out., 02,10 e 11 dez. 1908 - 15 e 21 
out., 25 nov., 06 e 09 dez. 1909 - 15 out., 12 e 13 dez. 1910 -1 4  fev., 19 out., 07,09 e 11 dez. 
1911-21 out., 08,26 e 29 nov., 02,06,09 e 11 dez. 1912-22 out., 01,05,09 e 11 dez. 1913 -
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15 e 22 o u t. ,0 5 ,19 e 26 nov. 1914 - 21 e 28 o u t.,0 4 ,18 e 25 nov.,07 dez. 1915-25  out.,01,
11,12,14,18,21 e 22 dez. 1916 -15  e 30 out.,06,09 e 13 nov., 14 dez. 1917-15  out., 10 e 13 
dez. 1918 - 02,09 e 12 dez. 1919 - 23 out., 26 nov., 01 ,04 ,07 ,13 ,14  e 15 dez. 1920.

PROVEDOR
06 nov. 1917-27  out. 1920.

PUBLICAÇÃO
07 dez. 1917.

QUADRO A ÓLEO
20 nov. 1906 - 25 e 27 jul. 1914 - 28 out. 1919._______________________________________

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
24 nov. 1909.

QUÍMICA (Gabinete de)
21 nov. 19116 - 30 nov. 1917.

REBOCADOR
04 e 11 nov. 1901.

RECEPÇÃO OFICIAL
21 out. 1915._____________________________________________________________________

RECEITA URBANA
09 dez. 1919-04  dez. 1920.________________________________________________________

REGIMENTO INTERNO (Conselho)
15 out. 1901 -0 3  nov. 1916.________________________________________________________

REFORMA ELEITORAL (Lei)
03 e 04 ago. 1916.

REGULAMENTAÇÃO - PROFISSÕES, INDUSTRIA E COMERCIO
18 nov. 1908.

RELATÓRIO (Intendente)
19 e 21 out., 11 nov. 1901 - 20,23 e 27 out. 1902 - 19 e 20 out. 1903 - 22 e 25 out. 1904 - 30 
out. 1905 - 22 out. 1906 - 29 out. 1907 - 26 out. 1908 - 15 out. 1909 - 15 out. 1910 - 21 out. 
1912 - 22 out. 1913 -15  out. 1914 - 21 out. 1915 - 25 out.,01 dez. 1916 -15  e 19 out. 1918 -
15 e 20 out. 1919 - 23 e27 out. 1920.________________________________________________

RELÓGIO / RELOJOARIA
19 nov.,01 dez. 1902 - 07 dez. 1911.

REMO - Vide Esporte 
01 e 9 dez. 1910/

RENDA (Fonte de)
20 out. 1914.
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RENDAANUAL
04 dez. 1917.

RENÚNCIA (Vice-presidente / Conselheiro)
22 out. 1904 - 08 e 22 dez. 1916 - 15 out.,04 dez. 1917._______________

REPÚBLICA DO BRASIL
29 out. 1919.____________________________________________________

RESERVISTA
21 out. 1915.____________________________________________________

RESOLUÇÃO 
06ago. 1916.

RESTAURANTE
18 nov. 1907 - 26 nov. 1908 - 21 out., 11 nov. 1915.

RESTOS MORTAIS
25 nov., 18 dez. 1916 - 24 ago. 1920.

RETRATO
06 nov. 1902.

REVISTA DOS CURSOS da Faculdade de Medicina
18 out. 1 9 1 8 -27  out. 1920._______________________________________

REVISTA DOS MUNICÍPIOS
16 nov. 1911 -1 8  out. 1918._________________________________ .

RIACHUELO (Encouraçado)
27 out., 10 nov. 1910.

RIO GRANDE DO SUL ESPORTIVO - Obra
07 dez. 1917.____________________________________________________

ROMARIA (Túm ulo)
19 out. 1911- 22 out. 1913-22  out. 1914 - 21 out. 1915-18 nov. 1918. 

SACERDOTE
07 e 14 dez. 1917 - 22 nov. 1918 - 27 out. 1920.______________________

SALA DE CIRURGIA
11 dez. 1913.____________________________________________________

SALÃO DE HONRA / NOBRE
06 nov. 1902 - 28 nov., 05 e 18 dez. 1916-24  ago., 12 nov., 14 dez. 1920. 

SALÁRIO (Revisão de)
23 nov. 1906 - 06 e 07 dez. 1907 - 02 dez. 1919-14  dez. 1920.

SALÕES (ALUGUEL)
16,23 e 30 nov. 1911.
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SANATÓRIO (Tuberculosas)
17 nov., 10 dez. 1920.

SANEAMENTO
27 set. 1904- 10 dez. 1920.________________________________________________________

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
09,13 e 16 nov. 1906 - 01 ago. 1908 - 22 nov. 1912 - 05 nov .,09 ,11 e 13 dez. 1913 - 07 e 10 
dez. 1914 - 14,17 e 28 nov. 1916 - 06 nov., 04 dez. 1917-29 out.,22 nov., 10 e 12 dez. 1918
- 20 out., 09 dez. 1919 - 27 out., 03 nov. 1920.

SÃO PEDRO (Matriz)
11 e 14 dez. 1917 - 29 out. 1918.

SAÚDE
26 maio 1918 - 15 dez. 1919 - 23 nov. 1920.

SEÇÃO ELEITORAL
lOjan. 1901 - 10 jan .,08e 10 fev.,08 abr. 1902 - lOjan. 1903 - 10 jan .,05  abr. 1904- 19 jan. 
1905- 10 jan. 1906- 13 set. 1908-08 set. 1912.______________________________________

SEÇÃO DA FAZENDA 
11 e 12 dez. 1916-26  out., 14 dez. 1917.

SEÇÃO DA POLÍCIA
15 out. 1919.

SECOS E MOLHADOS (Casa de)
22 nov. 1907 - 26 nov. 1908.

SECRETARIA (o) DA FAZENDA
21 out. 1914 - 26 e 30 out. 1917 - 23 out. 1920._______________________________________

SECRETARIA DO GOVERNO
11 dez. 1917._____________________________________________________________________

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS
23 out. 1920._____________________________________________________________________

SECRETÁRIO (Conselho / Comissões / Etc.)
15 out. 1901-15 out., 21 nov. 1902 - 15 out. 1903 - 15 e 22 out. 1904 - 17 out., 03 nov. 1905 
-15  out. 1906 - 18 out. 1907 - 24jun., 15 out., 05 nov. 1908 - 27 out. 1910 -1 6  out., 16 nov.
1911 -15 out. 1912-05 dez. 1913-15 e 21 out. 1915-15 out. 1916-19 out., 30 nov.,04 e 15 

dez. 1917 - 20 out. 1919 - 27 ago., 20 e 23 out. 1920.

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO INTERIOR E EXTERIOR
27 jun. 1908 - 10 mar. 1913 - 21 out. 1915 -1 8  out. 1918 - 23 out. 1920._________________

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
19 out. 1917.
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SEDE SOCIAL
27 nov.,07 dez. 1917 -1 4  nov. 1916 - 23 out. 1920.

SEMINÁRIO
07 dez. 1915._____________________________________________________________________

SENADO
07 fev.,20,2 1 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30  e 31 mar., 01 e0 2  abr. 1913.

SENADOR
2 1 ,23 ,24 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,3 0  e 31 mar.,01 e02  abr. 1903- 15 e 21 out. 1915.______________

SERRARIA
04 dez. 1908.

SERVIÇO DE BONDES (Tração Elétrica)
13 nov. 1906.

SERVIÇO DE POLICIAMENTO URBANO
19 jun . 1913.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO
04 ago. 1916.

SERVIÇOS INDUSTRIAIS E DE FISCALIZAÇÃO
2 5 e 2 7 ju l. 1914._____________________________________________ ____________________

SERVIÇOS MUNICIPAIS
20 nov. 1906-01  e 21 dez. 1916.___________________________________________________

SINDICATO AGRÍCOLA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
22 e 29 nov., 02 dez. 1912.

SINDICATO UNIÃO POPULAR DE PORTO ALEGRE
07 nov., 01 e0 5  dez. 1916.

SÍNODO ALEMÃO EVANGÉLICO LUTERANO /  COMUNIDADE / SEMINÁRIO
07 e 13 dez. 1915._________________________________________________________________

SOCIEDADE AGRÍCOLA MUNICIPAL (Festa da Uva)
10,17 e 24 nov. 1910 -1 6  e 30 nov. 1911 - 05,26 e 28 nov. 1913.

SOCIEDADE ALMIRANTE BARROSO - Vide Clube de Regatas

SOCIEDADE AMPARO MÜTUO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
28 out., 13 dez. 1915.______________________________________________________________

SOCIEDADE ANÔNIMA COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LTDA."A CONSTRU
TORA PREDIAL"
06 e 13 nov. 1917.

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA ALEMÃ
21 nov. 1919.



SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ DEUTSCHER HILFSVEREIN
29 nov. 1904 - 21 e 28 out.,04 nov.,02 e06  dez. 1909 - 11 dez. 1913 - 25 nov.,07 dez. 1915
- 10 nov., 18 e 22 dez. 1916 -11 nov. 1919.

SOCIEDADE BENEFICENTE BUERGER CLUB
22 e 29 out. 1914.___________________________________

SOCIEDADE BENEFICENTE LUZ E ORDEM 
11 e 18 nov. 1909.

SOCIEDADE BENEFICENTE PROVIDÊNCIA - Vide Associação 
SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA BRASILEIRA UNIÃO
01 dez. 1910 - 03 e 24 nov., 05 dez. 1916.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA PRINCESA HELENA DE MONTENEGRO
09,13 e 16 nov. 1906.

SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO E PROGRESSO
29 out., 05 nov. 1913 -1 8  nov. 1915.

SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO MUNICIPAL
22 e 29 nov.,02 dez. 1912._________________________________________________________

SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO OPERÁRIA "13 DE JANEIRO"
28 out., 05 nov. 1914-21 out., 04 nov. 1915 -10  e 17 nov. 1916 - 23 e 27 nov. 1917-22 nov.,
10 dez. 1918 - 21 e 25 nov. 1919 - 23 e 26 nov. 1920.___________________________________

SOCIEDADES BENEFICENTES
11 dez. 1912._____________________________________________________________________

SOCIEDADE BLITZ
21 e 28 out. 1909._________________________________________________________________

SOCIEDADE BRASILEIRA UNIÃO
25 out. 1916._____________________________________________________________________

SOCIEDADE CARNAVALESCA VENEZIANOS / ESMERALDA / GONDOLEIRO / TENEN
TES DO DIABO
26 nov., 03,05 e 09 dez. 1913 - 21 nov., 18 dez. 1916 -19  out. 1917.

SOCIEDADE DE DANÇA FLORESTA AURORA
09 e 12 nov. 1903.

SOCIEDADE DE REMO E TIRO BRASILEIRO DE PORTO ALEGRE
10,17 e 24 nov. 1910._____________________________________________________________

SOCIEDADE DE SOCORROS MÚTUOS
29 nov. 1912._____________________________________________________________________

SOCIEDADE DRAMÁTICA INSTRUÇÃO FAMILIAR
16,27 e 28 nov. 1906 - 24 nov., 01 e 09 dez. 1910.
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SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE - Vide Sociedade Instrução e Caridade
25 out., 10 nov. 1916 -1 9  out., 04 dez. 1917.

SOCIEDADE ESPÍRITA DIAS DA CRUZ
29 out. 1915 - 10 e 17 nov. 1916 - 13 e 27 nov. 1917 - 03 e 12 dez. 1918 -1 4  e 18 nov. 1919.

SOCIEDADE ESPORTIVA DERBY CLUB
20 nov. 1906.

SOCIEDADE ESPORTIVA JOCKEY CLUB
28 nov. 1904.

SOCIEDADE ESPORTIVA PROTETORA DO TURF - Vide Associação__________________

SOCIEDADE ESPORTIVA UNIÃO VELOCIPÉDICA
08 nov. 1905- 16 nov. 1906.

SOCIEDADE FLORESTA AURORA
11 e 18 nov. 1907 - 20 out., 10 nov. 1910.

SOCIEDADE FREUNDSCHAFT - Vide Clube Náutico________________________________

SOCIEDADE GEMEIUNÜTZIGER-VEREIN - Vide Associação___________

SOCIEDADE GERMÂNIA
03 e 09 dez. 1913 - 23 nov., 14 dez. 1920.

SOCIEDADE GONDOLEIROS - Vide Soc. Carnavalescas
10 dez. 1918-27  ago. 1920.________________________________________________________

SOCIEDADE INSTRUÇÃO E CARIDADE - Vide Sociedade Educação e Caridade
07 e 2 1 nov. 1916 - 19 out. 1917.

SOCIEDADE JORNALÍSTICA KODAK
13 dez. 1918._____________________________________________________________________

SOCIEDADE LEOPOLDINA
16 nov. 1911.__________________________________________

SOCIEDADE LIGA DOS ATIRADORES RIOGRANDENSES
01 e 09 dez. 1910.___________________________________________________________.

SOCIEDADE LITERÁRIA E BENEFICENTE HUMBERTO I
09 e 12 nov. 1903.

SOCIEDADE LITERÁRIA CARITATIVA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
29 nov. 1918.

SOCIEDADE MÉDICA RIOGRANDENSE
26 out. 1911. _________________________________________________________________

SOCIEDADE MUTUÁRIA ECONOMISADORA PAULISTA
20 out., 10 nov. 1910.
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SOCIEDADE MUTUÁRIA PREVIDENCIA 
20out., lOnov. 1910.

SOCIEDADE NACIONAL DE SEGUROS MÚTUOS SOBRE A VIDA "GARANTIA DA AMA
ZÔNIA'
22 nov.,02 dez. 1901.______________________________________________________________

SOCIEDADE POLACA BENFICENTE ZGODA 
21 e27nov . 1905.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
04 ago.,21 e2 4  nov. 1916.

SOCIEDADE PREDIAL "MÚTUA IDEAL"
21 out.,04  nov. 1915.

SOCIEDADE PRINCESA HELENA DE MONTENEGRO
30 nov. 1911.

SOCIEDADE PROTETORA DO TURF - Vide Associação Protetora do Turf

SOCIEDADE PROTEÇÃO OPERÁRIA / ASSOCIAÇÃO - Vide Atheneo
10,11 e 14 dez. 1914.______________________________________________________________

SOCIEDADE RIOGRANDENSE PROTETORA DOS ANIMAIS - Vide Associação

SOCIEDADE RUDER VEREIN CLUB PORTO ALEGRE
22 nov. 1912 - 03 e 09 dez. 1913.

SOCIEDADES BENEFICENTES
26 nov. 1920.

SOCIEDADE UNIÃO E PROGRESSO
05 nov. 1908 - 13 dez. 1915.

SOCORRO MÉDICO
22 nov. 1918.

SOLENIDADE CÍVICA
22 out. 1904.

SUBINTENDENTE
20 out. 1902 - 11 e 14 dez. 1911 - 23 jun. 1913 - 25 maio 1918 - 12 e 15 dez. 1919. 

SUBVENÇÃO ANUAL
08 nov. 1905 -08  dez. 1912 - 19jun. 1913 - 04 e 18 nov. 1915 - 03,21 e2 4  nov., 18 dez. 1916
- 23 o u t.,06,20 e 27 nov. 1917 - 26 nov. 1918 -1 4  nov. 1919 - 03,12 e 17 nov. 1920.

SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA
19 out. 1917._____________________________________________________________________

SUPLENTES (M esários)
10 nov. 1902 - 10 nov. 1907 - 13 set. 1908 - 19 mar. 1909 - 18 set. 1920.
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
23 out. 1920.

SUPRIMENTO (de Agua)
29 jul. 1914.

TABELA DE PREÇO
10 e 12 nov. 1920.

TAVERNAS / BOTEQUINS / CASAS DE PASTO
02 e0 4  dez. 1908._________________________________________________________________

TAXAS
28 nov. 1902 - 09 dez. 1910-26 nov. 1912 - 21 e 28 nov. 1916-30 out.,23 nov. 1917-04 nov.
1919- 10,17,23 e 26 nov. 1920.____________________________________________________

TAXA DE ESGOTO
21 out.,04  e 11 nov. 1915 -1 0  e 17 nov. 1920.

TAXI
12 nov. 1920._____________________________________________________________________

TAXÍMETROS
10 nov. 1920.

TEATRO COLISEU
10,12 e 17 nov. 1920.

TEATRO MUNICIPAL
29 ago. 1912.
TEATRO POLITEAMA / ELDORADO
30 nov. 1907- 11 dez. 1908.________________________________________________________

THEATRO SÃO PEDRO
29 nov. 1904.

TEMPLOS RELIGIOSOS
21 nov. 1902 - 21 nov. 1912 - 27 nov. 1917 -18  e 31 out. 1919.

TERRENOS
18 e 25 nov. 1901 - 01 dez. 1903 - 29 nov. 1904 - 28 nov. 1906 - 18 e 22 nov. 1907 - 19 nov. 
1908-21 e 28 out., 04 e 11 nov., 02 e 06 dez. - 1909-08 nov. 1912 - 22 out., 26 e 28 nov. 1913
- 03 e 14 dez. 1914 - 21 out., 04 e 11 nov. 1915 - 24 nov., 18 dez. 1916 - 09 ,20 ,23  e 27 nov.,
04,07 e 11 dez. 1917 -1 1 ,1 4  e 21 nov. 1919 -10 ,12  e 17 nov. 1920._____________________

TESOUREIRO
01 ago. 1908.

TESOURO DO MUNICÍPIO
30 nov. 1917.
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TESOURO NACIONAL 
24out. 1917.

TIME URUGUAIO
05 nov. 1913.

TINTURARIA
09 dez. 1913._____________________________________________________________________

TIRO DE GUERRA BRASILEIRO (n.° 4 / n.° 318 / de Porto Alegre)
11 dez. 1911 - 5,20,26 nov. 1913 - 29 out., 03 e 14 dez. 1914-21 out. 13 dez. 1915-10  nov.,
08 dez. 1916-13 e 27 nov., 04,07 e 11 dez. 1917- 26 nov., 10 e 12 dez. 1918-11,21 e 28 nov.,
02 dez. 1919._____________________________________________________________________

TIRO NACIONAL (Associação do / Sociedade)
25 e 20 nov. 1906 - 08 e 22 nov. 1907.

TORRE (Igreja)
21 nov., 01 dez. 1902.

TRABALHO
16 nov. 1911.

TRANSPORTE (Cargas / Passageiros)
22 nov. 1912-03  nov., 07 dez. 1920.

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
26 nov. 1912.

TRAPICHE MUNICIPAL
07 e 11 dez. 1917.

TRIGO
21 out., 07 e 13 dez. 1915.

TUBERCULOSE (as)
01 ago. 1908 - 17 nov., 10 dez. 1920.

TÚMULO
22 out. 1904 - 19 out. 1911 - 22 out. 1913-21 out. 1915.______________________________

TUTOR (Menor)
05 dez. 1905 - 09 dez. 1908-01 dez. 1916-19  out., 20 e 27 nov. 1917.__________________

UNIÃO VELOCIPÉDICA ESPORTIVA (SOCIEDADE)
11 e 18 nov. 1901 - 03 nov. 1905 - 20 nov. 1906 - 06,07 e 10 dez. 1907.

UNIFORME (Polícia)
11 nov. 1912._____________________________________________________________________

USINA DE BENEFICIAMENTO E IMUNIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
11 nov. 1919.
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USINA MUNICIPAL
03 e 05 dez. 1913.

UTILIDADE PÚBLICA
08 nov. 1912 - 14 e 18 dez. 1916.

VALORES MONETÁRIOS
12 dez. 1918- 13 dez. 1920.________________________________________________________

VAPOR BRASIL
18 nov. 1907._______

VAPOR ENCANTADO
04 e 11 nov. 1901.

VAPORES (Agentes / Etc.)
12 nov. 1903 - 05 nov. 1914.

VAPOR FRIGORÍFICO SALACIA
20 out., 10 nov. 1910.______________________________________________________________

VELHICE
26 out. 1901.__________________________________________ __________________________

VENCIMENTOS (Salário)
27 nov., 05 dez. 1905 - 10 e 13 dez. 1907 - 07 dez. 1915 - 06 ago. 1916 -12  dez. 1919 - 24 e 27 
ago., 04,07 e 13 dez. 1920.

VERBA
21 nov. 1905 - 22 nov. 1907 - 29 out., 12 nov. 1908 - 25 out., 03 nov. 1916 - 26 out., 20 nov.
1917-01 e 14 dez. 1920.__________________________________________________________

VERSAILLES (Tratado de Paz)
31 out. 1919._____________________________________________________________________

VIAÇÃO FÉRREA DO ESTADO
27 out. 1920._____________________________________________________________________

VICE-PRESIDENTE (Conselho /  República)
15 out. 1901 - 08 fev.,31 mar., 01,02,03,04,05,06, e 07 abr., 15 out. 1902 - 07 fev.,20,21,23,
24,25 ,26 ,27 ,28 ,30  e 31 mar., 01 e02  abr.,23 jul., 15 out. 1903 - 15 out. 1904- 17 out. 1905
- 15 out. 1906 - 18 out. 1907 - 24 jun ., 15 out. 1908 - 07 jan. 1910 - 16 out. 1911 - 15 out.
1912 - 10 mar. 1913 - 03 jul., 15 e 21 out. 1915 -15  e 25 out. 1916 - 23 out. 1917 - 15 out. 
1918 - 02 ja n .,28 out., 09 dez. 1919 -15  e 23 out. 1920.

VIGÁRIO
22 nov. 1912.

VINHOS NACIONAIS
20 out. 1919.
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VÍTIMAS
10 dez. 1920.

VIÚVA
02 dez. 1915 - 13 dez. 1918 - 12 dez. 1919.

VOTOS (Eleições / Apuração)
01 ago. 1908 - 02 out. 1916-02  out. 1920.

VULTOS RIOGRANDENSES
04 nov. 1915-01 dez. 1916.
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ÍNDICE TOPONÍMICO

CHÁCARAS

TAVARES
12 nov. 1920.

CIDADES____________________________________________________________

PORTO ALEGRE
22 mar., lO jun. 1901 - lO jun. 1902- lOjun. 1903 - lOjun. 1904 - 08 e 27 nov. 1905 -04,11,
18 e 25 nov., 02 e 06 dez. 1909 - 10 nov. 1910-18 nov.,02 dez. 1915 -1 0  e 13 dez. 1918-02 
e 05 dez. 1919-24  ago., 14 dez. 1920.

CONTINENTES______________________________________________________

EUROPA
13 dez. 1913.

DISTRITOS__________________________________________________________

SÃO JOSÉ
20 e 31 out. 1919.

ESTADOS___________________________________________________________

RIO GRANDE DO SUL
03,08 e 21 nov. 1905 - 26 nov. 1914 - 03 jul., 28 out. 1 9 1 5 -14  dez. 1917-22  nov., 13 dez.
1918- 12 nov. 1920.

RIO DE JANEIRO
27 nov. 1903 - 19 out. 1917.

SÃO PAULO
20 out. 1910 - 21 out., 04 nov. 1915 - 27 out. 1920.

ESTRADAS_______________________ __________________________________

MATO GROSSO
19 nov. 1908 - 30 nov. 1911 - 04 e 11 nov. 1919.

PEDREIRA
18 E 25 nov. 1901.

FREGUESIAS________________________________________________________

PEDRAS BRANCAS
25 out. 1916.
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MORRO/ LUGAR

BARRA (do Estado)
12 nov. 1903.

CRISTAL
21 out., 04 nov. 1915-01  dez. 1920.

MAIRE DU SENLIS
10 dez. 1920.

MUNICÍPIOS__________________

ALEGRETE 
19 out. 1917.

ANTONIO PRADO
19 out. 1917.

ARROIO GRANDE
19 out. 1917.

BOM JESUS 
19 out. 1917.

CONCEIÇÃO DO ARROIO
19 out. 1917.

DORES DE CAMAQUÃ
08 nov.,02 dez. 1912 -1 9  e 23 jun. 1913.

ENCRUZILHADA
19 out. 1917.

ENCANTADO 
19 out. 1917.

ITAQUI
07 dez. 1920.

JÚLIO DE CASTILHOS
19 out. 1917.

LAGOA VERMELHA
19 out. 1917.
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LAJEADO
19 out. 1917.

PALMEIRAS
19 out. 1917.

PELOTAS
11 e 18 nov. 1901.

RIO GRANDE
29 nov. 1904 - 19 out. 1917.

RIO PARDO
19 out. 1917.

SANTA CRUZ 
19 out. 1917.

SANTA MARIA DA BOCA DO MONTE
19 nov. 1917.

SANTANA DO LIVRAMENTO
19 out. 1917.

SANTA VITÓRIA
19 out. 1917.

SANTIAGO DO BOQUEIRÃO
19 out. 1917.

SANTO ÂNGELO
19 out. 1917.

SÃO BORJA
19 out. 1917.

SÃO FRANCISCO
19 out. 1917.

SÃO JERÔNIMO
19 out. 1917.

SÃO LEOPOLDO
19 out. 1917.



SÃO MIGUEL
19 out. 1917.

SÃO SEPÉ
19 out. 1917.

TAQUARA
06 nov. 1906.

TAQUARI
11 dez. 1911 - 19 out. 1917.

TAPES
22 nov. 1912.

TRIUNFO
19 out. 1917.

VENÂNCIO AIRES
19 out. 1917.

PAÍSES________________________________________________________

BRASIL
26 nov. 1914.

PONTAS_____________________________________________________________

DIONÍSIO
25 nov., 02 dez. 1909.

P R A Ç A S _________________________________________________________

FLORÊNCIO (Sen.)
16 nov. 1917.

RUAS / TRAVESSAS / BECOS / AVENIDAS / ARRAIAL___________________

ANDRADAS (Rua)
11 e 18 nov. 1901 - 08 nov. 1905 - 26 nov. 1908 - 25 nov. 1909 - 29 out. 1914 - 25 out. 1916 
-1 9  out., 23 nov., 07 dez. 1917 - 20 e 31 out., 04 e 14 nov. 1919.

ANDRADE NEVES (Rua)
26 nov. 1908 - 11 e 25 nov., 06 dez. 1909 - 02 dez. 1915.
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ARLINDO (Rua /  Travessa)
09 e 16 nov. 1906 - 06 e 07 dez. 1907 - 23 nov. 1911 - 26 nov. 1914-25 nov., 07 dez. 1915 - 03 
nov. 1916.

AURÉLIA (D.) (Beco /  Travessa)
11 nov. 1907 - 18 nov. 1909 - 05 nov. 1918.

AURORA (Rua)
09 dez. 1913.

AVAÍ(Rua)
2 9 o u t.,0 4 e  1 8 nov. 1904- 1 6 nov. 1906- 26 nov., 11 dez. 1908 - 2 8 ou t.,02dez. 1909- 03 
nov. 1910 -1 9  e 26 nov. 1914-21 out. 1915 - 07 e 17 nov., 12 dez. 1916-19  o u t.,0 9 ,13,23,
27 nov.,04 e 07 dez. 1917 - 18 nov. 1919,23 e 26 nov. 1920.

AZEVEDO (Com endador) (Travessa)
05 nov. 1913 - 21 out. 11 nov. 1915 - 25 out. 1916 - 27 nov. 1917.

AZENHA (Rua)
05 nov. 1913 - 26 nov. 1914 -11 e 18 nov. 1915 -10  nov., 11 dez. 1916 -13 nov. 1917 -14  e 18 
nov. 1919.

BAHIA (Avenida)
16 nov. 1906.

BANCO DO COMÉRCIO (Rua)
01 dez. 1920.

BARONESA (Rua)
28 nov., 01 dez. 1912.

BELO (Cel.) (Rua)
13 dez. 1913.

BENJAMIN CONSTANT (Rua)
20 nov. 1906 - 11 nov. 1909 - 07 e 11 dez 1917 -11 e 21 nov. 1919.

BENTO GONÇALVES (Rua)
28 out., 18 nov. 1909 - 16 nov. 1911 - 01 dez. 1913 - 20 out., 14 nov. 1919.

BENTO MARTINS (Rua)
18 nov. 1907 - 21 out., 07 dez. 1915 - 24 nov. 1916 -1 4  nov. 1919.
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BERLIM (Avenida)
24 nov. 1913 - 20 out., 12 dez. 1919.

BOA VISTA (Rua)
09 e 13 nov. 1917 - 20 out. 1919.

BOM FIM (Avenida /  Campo)
23 e2 7  nov., 04 dez. 1917.

BORDINI (Cel.) (Rua)
06 e 07 dez. 1907 - 26 nov. 1908- 18 nov. 1909- 19 nov. 1914 - 25 out., 08 dez. 1916 - 26 e 30 
out., 20 e2 7  nov. 1917 -11 e 14 nov. 1919-03 nov., 01 dez. 1920.

BOTAFOGO (Rua)
11 dez. 1908 - 18 nov. 1909 - 24 nov. 1910 - 30 nov. 1911 - 22 nov. 1912 - 20 e 24 nov. 1913 
-1 3 ,1 6  e 23 nov. 1917.

CABRAL (Rua)
05 nov. 1914 - 21 out. 1915 -1 0  nov. 1916 - 23,27 nov., 07 dez. 1917 - 22 e 29 nov. 1918 - 21 
nov., 09 e 12 dez. 1919 - 23 nov. 1920.

CALDWELL (Gen.) (Rua)
09 nov. 1903 - 27 nov. 1905 - 22 nov. 1907 - 02 dez. 1909 - 14 dez. 1914 - 21 out. 1915 - 03 
nov. 1916.

CÂNCIO GOMES (Rua)
02 dez. 1920.

CÂMARA (Gen.) (Rua)
18 nov. 1907 - 26 nov. 1908.

CARMO (Travessa)
11 nov. 1907 - 12 nov. 1908 - 18 nov. 1909 - 23 nov. 1911 - 22 nov. 1912 - 03 dez. 1913 - 26 
nov. 1914-21 out., 11 nov. 1915 -10  nov. 1916 -23  e 27 nov. 1917 -11 nov. 1919 - 23 nov.,
10 dez. 1920.

CARVALHO (Cel.) (Rua)
21 e 28 out., 02 e 06 dez. 1909.

CASEMIRO DE ABREU (Rua)
18 nov. 1915 -1 7  nov. 1920.

CASTRO ALVES (Rua)
16 nov. 1906-22  nov. 1912.
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14 DE JULHO (Rua)
20nov. 1913 -03 ,07  e 10 dez. 1914-11 nov.,07dez. 1915-10 e 14 nov. 1916 -13  e 16 nov.,
11 dez. 1917- 13 dez. 1918.

CHICAGO (Avenida)
05 dez. 1905- 12 nov. 1908 - 11 nov. 1909 - 26 out. 1911.

CONCEIÇÃO (Rua)
11 nov. 1905 - 01 ago., 12 nov. 1908.

CONCÓRDIA (Rua)
02 dez. 1901-11 nov. 1907 - 19 e 26 nov., 04 dez. 1908 - 28 out., 18 nov. 1909 - 03 e 10 nov. 
1910 -1 6  nov. 1911 - 22 nov. 1912-29  out., 05 e 20 nov. 1913-23  out., 06 nov. 1917.

CRISTOVÃO COLOMBO (Rua)
22 nov. 1907 - 26 nov. 1908 - 25 nov. 1909 - 21 out., 11 nov. 915 - 17 out. 1919.

17 DE JUNHO (Rua)
21 out. 1919.

DEMÉTRIO RIBEIRO (Rua)
29 out. 1904 - 11 e 27 nov. 1905 - 09 nov. 1906 - 08 e 11 nov. 1907 - 12 e 26 nov., 04 dez. 1908 
-11 ,18  e 25 nov. 1909- 10 nov. 1910-16 nov. 1911 -22 nov. 1912 -03 dez. 1913-07 e 10 dez.
1914 -11 e 25 nov.,07 e 13 dez. 1915 - 25 out., 17 nov., 11 dez. 1916 - 06,09 e 13 nov. 1917.

2 DE FEVEREIRO (Rua)
12 dez. 1919.

DUQUE DE CAXIAS (Rua)
18 nov. 1904 - 13 e 20 nov. 1906- 26 nov. 1908 - 18 nov. 1909- 03 e 24 nov. 1910 -26  out., 16 
nov. 1911 - 22 nov. 1912 - 05 nov. 1913 - 07 e 10 dez. 1914 - 21 out., 11 nov. 1915 - 25 out.,
03 e 10 nov. 1916 -19  e 23 ou t.,06,09 e 13 nov. 1917 - 03 dez. 1918 - 28 e 31 o u t.,04,11 e 14 
nov. 1919 - 27 out., 10,12,23 e 26 nov., 01,10 e 14 dez. 1920.

EDUARDO (Avenida)
27 nov. 1905.

ERNESTO DA FONTOURA (Rua)
10 nov. 1910.

ESPERANÇA (Rua)
11 nov. 1905 - 24 nov. 1910-23  nov. 1920.
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ESPIRITO SANTO (Rua)
22 nov. 1912 - 09 e 13 nov. 1917 - 28 nov. 1919.

FARRAPOS (Avenida)
30 nov. 1911.

FELIZARDO FARIA (Rua)
28 nov. 1916.

FÉLIX DA CUNHA (Rua)
11 maio 1905 - 19 out. 1917 - 05 nov. 1918 -1 2  dez. 1919 -1 0  nov. 1920.

FERNANDES VIEIRA (Rua)
04 e 09 dez. 1908 - 07 dez. 1911 - 09 dez. 1913 - 01 dez. 1916.

FERNANDO MACHADO (Rua)
28 nov.,01 dez. 1902 - 01 dez. 1903 - 08 nov.,05 dez. 1905 - 26 out., 16 nov. 1911 - 22 nov.
1912 - 20 e 26 nov., 13 dez. 1913 - 05 nov.,07 e 10 dez. 1914 -11 e 25 nov. 1915 - 03 e 10 nov. 
1916 - 26 e 0 out. 1917 - 05 nov. 1918 - 27 out., 17 nov. 1920.

FIGUEIRA (Rua)
08 nov. 1905-01  dez. 1910.

FELIPE CAMARÃO (Rua)
14 nov. 1919.

FLORESTA (Rua)
14 dez. 1914.

FLORES (Dr.) (Rua)
09 nov. 1906 - 11 nov. 1907.

FLORES (Rua das)
20 out., 10 nov. 1910.

FLORIANO (M al.) (Rua)
01 dez. 1903 - 07 dez. 1911 - 24 nov. 1913-21 out., 02 dez. 1915 - 23 out., 20 nov. 1917.

FLORIDA (Rua)
29 out. 1914.

FRANCISCO FERRER (Rua)
17 nov. 1920.
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GARIBALDI (Rua/Praça/M unicípio)
20,26 e 28 nov. 1913 -05  e 11 dez. 1914 -11 e 25 nov.,07dez. 1915-21 nov. 1916 -19  out.,
09 e 13 nov. 1917.

GENUÍNO (Cel.) (Rua)
01 dez. 1903 - 21 nov. 1905 - 11 nov. 1907 - 26 nov. 1908 -11 nov., 02 e 06 dez. 1909-09 dez. 
1910 - 22 nov. 1912 - 19 e 26 nov. 1914 - 21 out., 18 nov. 1915 - 03,14 e 21 nov. 1916 - 30 
out., 30 nov., 04 e 07 dez. 1917 - 28 nov. 1919.

GERMANO (Cel.) (Rua)
18 nov. 1915.

GLÓRIA (Arraial /  Arrabalde)
10 e 24 nov., 09 dez. 1910 - 31 out. 1919.

GONÇALO DE CARVALHO (Rua)
13 dez. 1913.

GONÇALVES DIAS (Rua)
22nov. 1912 - 21 out., 11 nov. 1915-0 5 ,0 9 e  12dez. 1919.

GENOVA (Rua)
07 dez. 1917.

GRAVATAÍ (Barão /  Baronesa) (Rua)
29 out. 1904 - 28 nov. 1906 - 26 out. 1911 - 22 nov. 1912 - 14 dez. 1914 - 05 dez. 1916 - 19 
out. 1917.

HENRIQUE DIAS (Rua)
01 e0 3  dez. 1913 - 11 nov., 07 e 13 dez. 1915 - 10 nov., 01 dez. 1916.

HOFFMANN (Rua)
21 out. 1915.

INDEPENDÊNCIA (Rua)
16 nov. 1906 - 11 dez. 1908.

JERÔNIMO COELHO (Rua)
18 nov. 1909 - 11 dez. 1916 - 23 nov. 1917.

JOÃO ALFREDO (Rua)
28 nov. 1906- 18 e 22 nov. 1907- 12 e 26 nov. 1908 - 11 nov. 1915 - 14 nov., 01 dez. 1916 -
30 nov.,04 dez. 1917 - 28 out., 11 e 12 nov. 1919 - 27 out., 10,12 e 17 nov.,01 dez. 1920.
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JOÃO IGNÁCIO (Dr.) (Rua)
16nov. 1911.

JOÃO MANOEL (Rua)
11 nov. 1907 - 05 nov. 1913 - 28 nov. 1919.

JOÃO TELLES (Rua)
14 dez. 1906 - 26 nov. 1914 -11 nov., 07 dez. 1915 -1 9  nov. 1917.

JOSÉ DE ALENCAR (Rua)
11 e 18 nov. 1907 - 19 nov.,04,09 e 10 dez. 1908 - 11 nov. 1909 - 03 nov. 1910 - 22 nov. 1912
- 05 nov. 1913 - 19 e 26 nov. 1914 -13  nov. 1917 - 31 out. 1919.

JOSÉ DO PATROCÍNIO (Rua)
29 out., 20 nov. 1913-21 out., 11 e 25 nov. 1915-03 nov. 1916 - 09 ,13,16,27 e 30 nov. 1917 
-13  dez. 1918 - 31 out. 1919. .

JOSÉ INÁCIO (Vigário) (Rua)
18 nov. 1904 - 18 nov. 1907 - 04 dez. 1908 - 02 dez. 1909 - 21 out. 1915.

LARGA (Rua)
17 nov. 1902 - 11 nov. 1905 - 09 nov. 1906 - 11 nov. 1907 - 03 nov. 1910 - 25 nov., 07 dez. 
1915.

LAURINDO (Rua)
06,09 e 13 nov. 1917 - 17 out. 1919 - 12 out. 1920.

LIBERDADE (Rua)
05 nov. 1908 - 07 e 12 dez. 1917 - 09 e 12 dez. 1919.

LIMA e SILVA (Gen.) (Rua)
24 nov. 1910 - 16 nov. 1911 - 26 e 28 nov. 1913 - 23 ou t., 09 e 13 nov. 1917 - 23 e 26 
nov. 1920.

LIVRAMENTO (Rua)
11 dez. 1916.

LOBO DA COSTA (Rua)
22 out., 26 e 28 nov. 1913.

LOPO GONÇALVES (Rua)
11 nov. 1907 - 26 out. 1911-12  nov., 03 dez. 1914-30 nov., 04 dez. 1917-03  dez. 1918 -14  
e 25 nov. 1919-03  nov. 1920.
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LUIZ AFONSO (Rua)
08 nov. 1907 - 12 nov., 04 dez. 1908 - 02 dez. 1909 - 10 nov. 1910 - 26 nov. 1911 - 05 nov.
1913 - 26 nov. 1914 - 02 dez. 1915 - 04 e 11 nov., 02 dez. 1919.

MADRI (Avenida /  Rua)
11 nov. 1907 - 10 nov. 1910.

MANDUCA RODRIGUES (Rua)
21 out. 1915.

MARCÍLIO DIAS (Rua)
05 nov. 1908 - 26 out. 1911 - 22 nov. 1912 - 20 nov. 1913 - 14 dez. 1914.

MANOEL LIMA E SILVA (Rua)
06 nov. 1917.

MARYLAND (Rua)
18 nov. 1904- 18 NOV. 1909.

MARIANTE (Rua)
21 out., 11 nov. 1915 - 29 nov. 1918.

MARQUÊS (Rua)
18 nov. 1919.

MARQUÊS DO HERVAL (Rua)
25 nov. 1901 -2 6  out. 1911 -08  dez. 1916-26 e 30 out. 1917-11 e 14 nov. 1919- 03 nov.,01 
dez. 1920.

MARTINS DE LIMA (Praça)
21 e 27 nov. 1905 - 13 nov. 1906 - 08 nov., 06 e 07 dez. 1907 - 12 nov. 1908 - 11 nov. 1909. 

MENINO DEUS (Igreja /  Praça)
04 nov. 1904- 18 nov. 1909-26 nov. 1914-25 nov.,0 7 dez. 1915-09 e 13 nov. 1917-31 out.,
28 nov. 1919.

MISERICÓRDIA (Rua)
05 nov. 1913-12  dez. 1919.

MINAS GERAIS (Avenida)
05 nov. 1914.

MISSÕES (Avenida)
19 out. 1917.



MOINHOS DE VENTO (Arraial)
25 nov. 1901 - 29 nov. 1904 - 21 nov. 1905.

MONSENHOR VERAS (Rua)
28 nov. 1906 - 30 nov. 1911 - 21 out. 1915 -1 6  e 20 nov. 1917.

MONTAURY (Rua)
11 nov. 1905.

NAPOLITANA (Rua)
10 nov. 1910.

NAVEGANTES (Arraial)
28 nov. 1906 - 08 nov. 1912-12  nov. 1920.

NETO (Gen.) (Rua)
26 nov. 1908.

NOVA YORK (Rua)
11 nov. 1915.

NUNES MACHADO (Rua)
19 out., 13 nov. 1917.

OSÓRIO (Gen.) (Praça)
01 dez. 1903.

PACÍFICO (Rua)
26 out. 1911 - 14 nov. 1919.

PANTALEÃO TELES (Major) (Rua)
09 nov., 01 dez. 1903 - 09 e 16 nov. 1906 - 12 nov. 1908 - 11 nov. 1909 - 31 out. 1919. 

PARANHOS (Gen.) (Rua)
05 nov. 1908 - 01 dez. 1913-29  out., 10 dez. 1914-10 nov., 14 dez. 1916 - 26 e 30 o u t.,09 e
13 nov. 1917 -01 dez. 1920.

PARÁ (Avenida)
05 nov. 1913.

PARQUE (Rua)
06 e 07 dez. 1907 - 30 nov. 1911 - 30 nov. 1917 - 04 e 28 nov. 1919.
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PARTENON (Bairro)
17 nov. 1902.

PASSO (Senhor dos) (Rua)
13 dez. 1913 - 25 nov. 1915 -1 0  nov. 1916 -11 nov. 1919.

PASSO DA AREIA (Bairro)
09 nov. 1903.

PASSO FUNDO (Avenida)
12 dez. 1916.

PÁTRIA (Avenida)
07 dez. 1915.

PEDRAS BRANCAS (Distrito de)
11 nov. 197 - 04 dez. 1908 - 25 out. 1916 - 22 nov. 1918 - 03 nov. 1920. 

PELOTAS
11 e 18 nov. 1901 -1 7  nov. 1902 - 09 e 12 nov. 1903 - 19 out. 1917.

PEREIRA FRANCO (Rua)
14 dez. 1906.

PESQUEIRO (Travessa)
24 nov., 08 dez. 1916.

PINTO BANDEIRA (Praça)
11 nov. 1905.

PRAIA DE BELAS (Rua)
08 nov. 1912.

PRIMEIRO MARÇO (Rua /  Travessa)
09 nov. 1903 - 18 nov. 1904 - 27 nov. 1905 - 10 nov. 1910 -1 9  out. 1917.

PRÍNCIPE (Rua do)
27 nov. 1917-23  nov. 1920.

15 DE NOVEMBRO (Praça)
04 nov. 1907 - 14 nov. 1919.

RAMIRO BARCELLOS (Rua)
04 dez. 1908 - 01 dez. 1913 - 07 dez. 1915 -1 9  out. 1917 - 11 e 14 nov. 1919.



REDENÇÃO (Cam po / Avenida)
11 nov. 1905-05 nov.,04dez. 1908 - 04 e 11 nov. 1909- 16 e 23 nov. 1911 -2 2 e ’29nov.-1912
- 21 out., 18 nov. 1915 -1 4  nov. 1916 -1 9  out. 1917.

REPÚBLICA (Rua)
08 fev., 31 mar., 01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06  e 07 abr. 1902 - 07 fev., 20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30  
e 31 mar., 01 e0 2  abr. 1903 - 12 e 14 dez. 1906- 28 out., 18 nov. 1909 - 10 e 24 nov., 09 dez. 
1910 - 26 out. 1911 - 08 e 22 nov. 1912 - 05 nov., 09 dez. 1913-14  dez. 1914 -11 nov. 1915
- 25 out. 1916 - 06 ,09,13 e 16 nov., 04 e 07 dez. 1917 -1 0  dez. 1918 -1 4  nov. 1919.

RIACHUELO (Rua)
18 nov. 1904-20 nov. 1906- 12 e 26 nov. 1908-11 e 18 nov.,06 dez 1909-09 dez. 1910-29 out.,
26 nov. 1914-21 out., 11 nov., 07 dez. 1915-25 out.,03,17e24nov., 11 dez. 1916-19 out., 09 e
13 nov., 04 dez. 1917 -17,28 e 31 out., 14 nov. 1919-27out.,03e23 nov., 13 dez. 1920.

RIO BRANCO (Visconde) (Rua)
04 dez. 1908 - 10 nov. 1916 - 2 7 e 3 0  nov. 1917 -1 4  nov. 1919 -1 7  nov. 1920.

SÁ BRITO (Rua)
27 out. 1920.

SALUSTIANO (Gen.) (Rua)
26 out. 1911 -05  nov. 1913-21 out., 11 nov. 1915 - 27 e 30 nov. 1917-28 nov. 1919-03 e 12 
nov., 13 dez. 1920.

SANS SOUCI (Rua)
07 dez. 1907 - 26 out. 1911 -1 7  out. 1919.

SANTA SOFIA (Rua)
08 dez. 1916.

SÃO JOSÉ (Arraial /  D istrito)
09 nov. 1906 - 18 nov. 1909 - 06 nov. 1917 - 20 e 31 out. 1919.

SÃO FRANCISCO (Rua)
07 dez. 1917 - 25 nov. 1919.

SANTANA (R u a /S ertão )
26 nov., 04 dez. 1908 - 25 nov., 07 dez. 1915 - 25 out. 1916.

SANTA TEREZA (Ponta)
21 out. 1915.
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SANTO ANTÔNIO (Rua)
13 dez. 1913 - 10 dez. 1914 - 21 out., 11 nov. 1915 - 24 nov. 1916.

SÃO FRANCISCO (Rua)
17 nov. 1920.

SÃO JOÃO (Rua)
26 nov. 1908 - 12 nov. 1914 -11 nov. 1915.

SÃO JOAQUIM (Rua)
31 out. 1919.

SÃO JORGE (Rua)
27 out. 1920.

SÃO LUIZ (Rua)
20 nov. 1903 - 19 out., 07 dez. 1917 - 25 nov. 1919 -1 7  nov. 1920.

SÃO MANOEL (Rua)
27 nov. 1905 - 05 nov. 1913 - 11 dez. 1914 - 25 out., 03 nov. 1916 - 16 nov. 1917 - 10 dez.
1918-09  dez. 1919.

SÃO PEDRO (Rua)
27 nov. 1905 - 14 nov. 1916.

SÃO RAFAEL (Rua)
13 dez. 1913-11,18 e 25 nov.1915- 1 0 n o v .l9 1 6 -19 out. 1917-11 n o v .1 9 1 9 -17 e 23 nov.,
04 dez. 1920.

SERTÓRIO (Rua)
05 nov. 1913 - 07 dez. 1915 - 25 out. 1916.

SETE DE ABRIL (Rua)
21 out. 1915.

SETE DE SETEMBRO (Rua)
08 e 22 nov. 1907 - 03 nov. 1910.

TEREZA (D.) (Rua)
28 nov. 1916 - 30 nov. 1917.

TAVARES (Rua)
11 nov. 1915.
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TERESÓPOLIS (Avenida /  Arrabalde /  Arraial)
02 dez. 1909 - 16 nov. 1911 - 22 nov., 02 dez. 1912- 19 e 26 nov. 1914-25 nov. 1915 r .17 nov.
1916 - 06,16 e 20 nov. 1917 - 03 nov. 1920.

THOMAZ FLORES (Rua)

27 nov.,01 dez. 1903 - 11 dez. 1913 - 26 nov., 07 e lOdez. 1914 - 03 nov. 1916 -11 nov. 1919. 

TIMÓTEO (Rua)
18 nov. 1909 - 22 nov. 1912 - 26 nov. 1914.

TIRADENTES (Rua)
09 dez. 1908.

TIJUCA (Rua)
22 nov. 1912.

TRAVASSOS (Com endador) (Rua)
19 out.,27  nov. 1917.

13 DE MAIO (Rua)
05 dez. 1905 - 08 nov. 1907 - 12,19 e 26 nov., 04 e 09 dez. 1908 - 18 nov. 1909 - 26 out.,07  
dez. 1911 - 22 nov. 1912 - 03 nov. 1916.

TRISTEZA (Arrabaldes /  E stação )
05 nov. 1914 - 21 out., 11 nov. 1915-03  nov. 1916 - 27 e 30 nov. 1917.

TRIUNFO (Barão d o) (Rua) . ;
27 nov. 1917.

UNIÃO (Rua)
13 nov. 1906 - 09 nov. 1907 - 19 nov. 1908 - 11 nov. 1909 - 07 dez. 1915.

VASCO DA GAMA (Rua)
05 nov. 1908. .

VASCO ALVES (Rua)
18 nov. 1907 - 01 dez. 1920.

VENÂNCIO AIRES (Rua)
05 dez. 1905 - 09 e 13 nov. 1906 - 08 nov. 1907 - 26 nov. 1908 - 02 dez. 1909 - 03 e 24 nov. 
1910 -1 6  nov. 1911 - 24,26 e 28 nov. 1913 - 02 dez. 1915 -18  nov. 1919.
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VENEZIANOS (Rua)
11 nov. 1907 - 26 nov. 1908 - 24 nov. 1910 - 22 nov. 1912 - 05 nov., 03 dez. 1913 - 11 dez. 
1914-04  e 11 nov. 1919.

VENEZA (Avenida)
09 dez. 1919.

VICENTE (Cel.) (Rua)
09 dez. 1908.

VIEIRA DE CASTRO (Rua)
25 out. 1916.

VILELLA TAVARES (Rua)
28 out. 1909 -26  out. 1911.

VIENA (Avenida)
20 e 27 nov. 1917.

20 DE SETEMBRO (Rua)
26 nov.,01 dez. 1913 - 03 nov. 1916 - 23 nov. 1920.

28 DE SETEMBRO (Rua)
09 nov. 1906 - 12 e 26 nov. 1908 - 16 nov. 1911 - 26 nov. 1913.

2 6 (Rua)
05 nov. 1908.

24 MAIO (Rua)
11 dez. 1911.

VITORINO (Gen.) (Rua)
04 dez. 1908- 16 nov. 1911 -2 0 e 2 4  nov. 1913- 19 e 26 nov. 1914- 11 nov. 1915- 18 dez.
1916-20  nov. 1917.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (Rua)
04 nov. 1901-17  nov. 1920.

TRIUNFO (Barão do)
19 e 30 out., 20 nov. 1917 - 11 e 28 nov. 1919.
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NOMINATA DOS VEREADORES (1901-1920)

Adolpho Silva (Adolpho Ignácio Silva)
Adroaldo Franco (Adroaldo Franco)
Affonso Ribeiro (Affonso M artins Ribeiro)
Agostinho Lourenço 
Alberto Bins (Alberto Bins)
Albino Coutinho (Albino José Ferreira Coutinho)
Alcides Soares (Alcides Flores Soares)
Alves da Silva (Antonio Joaquim Alves da Silva)
Américo Moreira
Andrade (Marcos Avelino Andrade)
A ndrade Neves Neto (José Joaquim de Andrade Neves Neto) (Dr.) 
Antenor Am orim  (Antenor Barcelos de Amorim)
Antonio Fernandes (Antonio de Moraes Fernandes)
Araujo (José Manoel d'Araujo)
A rm ando da Silva (Arm ando Adolpho Barcellos da Silva)
A rthur Severo (Arthur Severo Fialho)
Azevedo (Luiz Francisco Azevedo)
Becker (Carlos Julio Becker)
Benjamin Flores (Benjamin Flores)
Brochier (João Baptista Brochier)
Cândido Pacheco (Cândido Pacheco de Moraes Castro)
Carlos Fontoura (Carlos Fontoura)
Chaves Barcellos Filho (Antonio Chaves Barcellos Filho) 
Christiano Fischer (Christiano Felippe Fischer)
Correia (Antonio Pinto de Araujo Correia)
Couto e Silva (João Baptista Couto e Silva)
Dexheimer (Frederico Dexheimer)
Dexheimer Sobrinho (Frederico Dexheimer Sobrinho)
Du Pasquier (Eugenio Du Pasquier)
Edm undo A rnt (Edm undo Arnt)
Eduardo Hasslocher (Eduardo Hasslocher)
Eleuthério Araujo (Eleuthério de Castro Araujo)
Emygdio Outeiro ( Emygdio de Lima Outeiro)
Englert (Luiz Englert)
Ernesto Jaeger (Ernesto Theobaldo Jaeger)
Eurípedes M ostardeiro (Eurípedes Mostardeiro)
Evaristo dos Santos (Evaristo Lopes dos Santos)
Feijó (Manoel Feijó)
Feldm ann Filho (Carlos Feldmann Filho)
Fernando Castro (Fernando de Freitas e Castro)
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Ferreira de Azevedo (Felisberto Barcellos Ferreira de Azevedo) (Dr.) 
Figueiredo Júnior (Herm enegildo de Barros Figueiredo Júnior) 
Firm iano Nunes (Firm iano Osório Nunes)
Firmo de Almeida (Firm o Joaquim Leite de Almeida)
Floriano Nunes Dias (Floriano Nunes Dias)
Francisco Bastos (Francisco Alves Bastos)
Francisco Gesta (Francisco dos Santos Gesta)
Francisco Moraes (Francisco Antonio de Oliveira Moraes)
Franklin Ferrugem (Franklin Gonçalves Lopes Ferrugem)
Generoso Vieira
Godinho (A rthur Gabriel Godinho)
Gomes da Silva (Frederico Augusto Gomes da Silva)
Gomes de Carvalho (Luis Gomes de Carvalho)
Henrique Aydos (João Henrique Aydos)
Henrique Kock (Henrique Augusto Kock)
Ilha da Fontoura (Joaquim  Ilha da Fontoura)
João de Almeida (João Pompílio de Almeida)
João Meneghetti (João M eneghetti)
João Schmitt (João Augusto Schmitt)
João Soares (João Ignácio Soares)
João Wiltgen (João Christiano Wiltgen)
Joaquim Ribeiro (Joaquim  Antonio Ribeiro) (Dr.)
José Bertaso (José Bertaso)
José Eustacio (José Eustacio Rodrigues de Sousa)
José Soares (José Affonso Soares)
L indoberto Vitello (Lindoberto Silvestre Rache Vitello)
Luiz Guaragna (Luiz Guaragna)
M agalhães (Dionysio Gomes de Magalhães)
Marcos de A ndrade (Marcos Alencastro de Andrade)
M ariante (Antonio M ariante)
Mario Pinto (M ario Pereia Pinto)
Mendes Ribeiro (Camillo José Mendes Ribeiro)
Miguel Branco (Miguel Rodrigues Branco)
Miguel W eingärtner (Miguel W eingärtner)
Moreira da Silva (João M oreira da Silva)
M ostardeiro Filho (Antonio M ostardeiro Filho)
Nicolas Ely (Nicolas Ely)
Oswaldo Linck (Oswaldo Frederico Linck)
Ovídio Silveira M artins (Ovídio Silveira M artins)
Pereira da Silva (Antonio Joaquim Pereira da Silva)
Pereira Gomes (Antônio José Pereira Gomes)
Petersen Júnior (Germ ano Petersen Júnior)
Pinheiro Machado
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Pinto Gomes (Antonio Pinto Gomes)
Protásio Alves 
Raphael Escobar
Roberto Stoll (Roberto Mathias Stoll)
Rocha (José Rodrigues da Rocha)
Salvador Ayres (Salvador Ayres)
Saturnino Lima 
Schmitt (Felippe Schmitt)
Sezefredo Machado (Sezefredo de Souza Machado) 
Sousa (Domingos M artins Pereira e Sousa) 
Theodoro Rocha (Theodoro Rocha)
Theodoro Wielitz (Theodoro Wielitz)
Vicente Monteggia (Vicente Monteggia)
Victor da Silva (Victor Henrique da Silva)
Viégas (Julio Maximo Viégas)
Xavier da Costa (Francisco Xavier da Costa
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