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APRESENTAÇÃO



Os porto-alegrenses que tiverem acesso ao volume n° XV do Catálogo das Atas da 

Câmara M unicipal de Porto Alegre, trabalho realizado com eficiência pelos profissionais 
do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, constatarão que o processo de 
m odernização da Cidade, iniciado nos anos anteriores, continua impulsionado rum o ao 
futuro. Tendo à frente o Intendente José M ontaury de Leitão Aguiar, Porto Alegre, como 
as dem ais cidades do Brasil, sofre as m udanças decorrentes da transição de um a econo
mia mercantil escravista (característica dos prim eiros anos da República), para um a 
economia am parada no trabalho assalariado de modelo capitalista.

As cidades brasileiras nesse período vêem aum entar sua população, dividida pelo 
proletariado por um  lado (a Prim eira Greve Geral em Porto Alegre foi deflagrada em 
1906) e a burguesia com ercial/industrial de outro, dividindo os espaços urbanos.

O Governo Municipal se depara na ocasião com novos problem as a solucionar: é 
preciso adequar esses espaços e criar ações efetivas, principalm ente no cam po da saúde 
pública e da higiene; instalar serviços de água potável e de esgotos, pavim entar ruas, 
construir m oradias salubres, proporcionando aos porto-alegrenses melhores condições 
de vida. Para tanto se deve m odernizar a infra-estrutura urbana e instrum entalizar o 
aparato adm inistrativo/financeiro da municipalidade.

As m udanças mais em blem áticas do período 1915/1930 em Porto Alegre foram 
traçadas pelo "Plano Maciel", ou "Plano Geral de Melhoramentos", criado especialmente 
em função do discurso à época, onde a urbanização era sinônim o de higiene e beleza. 
Grandes avenidas, alargam ento de ruas e criação de parques e jardins, espelhados no 
modelo parisiense da cidade m oderna, foram as bases para que Porto Alegre se transfi
gurasse, nas duas prim eiras décadas do século XX, já na adm inistração de Otávio Ro
cha. É im portante ressaltar que o Plano Maciel ainda serviu como modelo para os Pla
nos Diretores que lhe sucederam .

Além das m elhorias viárias no espaço físico, a Faculdade de Medicina ganha um 
prédio maior, em 1924, na rua Sarmento Leite. A Biblioteca Pública instala-se em sede 
própria na Rua Riachuelo. Nesse mesmo ano, alarga-se a rua General Paranhos, em 
brião da atual Av. Borges de Medeiros. Porto Alegre passa a abrigar um a im portante ins
tituição de ensino, o Instituto Parobé,criado em 1928, objetivando a formação de traba
lhadores especializados para o parque industrial que se fortalecia na Cidade. 0  rádio 
passa a ter um a em issora local, a "Rádio Sociedade Rio-Grandense". A industrialização 
da Cidade faz aum entar o Cais do Porto, construção realizada entre 1914 e 1921 e inau
gura, em 1926 o Aeroporto de São João.

Os fatos históricos destacados nos Anais, garim pados nas fontes prim árias que d o 
cum entam  a história de nossa Porto Alegre, preservadas no Arquivo Histórico Munici
pal, cum pre com o decreto n° 6974 de 22 de setembro de 1979, assinado pelo então 
Prefeito Guilherm e Socias Villela e que "institui a publicação anual, destinada a divulgar
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o acervo docum ental e instrum entos de trabalho adequados à pesquisa da H istória da 
cidade" e que em 1983, sob a adm inistração do Prefeito João Antonio Dib fez circular na 
Cidade seu prim eiro volume. Desde 1998, a Câmara M unicipal de Porto Alegre, cum prin
do o objetivo traçado de aproxim ação da com unidade ao Parlam ento, da divulgação da 
história e da cultura de Porto Alegre, perm itiu a continuidade do projeto.

A publicação do presente volume encerra a profícua parceria entre a Câmara M uni
cipal de Porto Alegre e o Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, que possibi
litou, através da publicação dos Anais, a difusão dos fatos históricos, produzidos pelo 
Legislativo Municipal no decorrer dos tempos, através do trabalho dos hom ens que re
presentaram  a população porto-alegrense na tom ada de decisões e busca de soluções 
para que a Cidade se desenvolvesse oferecendo, cada vez mais, a m elhor qualidade de vida 
a todos os seus cidadãos.

A Secretaria Municipal da Cultura através do Arquivo Histórico alm ejam  que novas 
parcerias sejam  possíveis entre as instituições em questão, tendo como objetivo propor
cionar a todos os interessados o conhecimento profundo sobre a história da Cidade e 
pautados por esta, poder colaborar com desenvolvimento futuro. Que Porto Alegre conti
nue sendo a Capital orgulho de todos os gaúchos.

Miriam Aloisio Avruch
Coordenadora da M em ória Cultural



INTRODUÇÃO



Uma Câmara para uma cidade sublime

A virada do século materializou em Porto Alegre um a nova fisionomia urbana e 
política. Este detalhe é esquecido da m aioria dos estudos históricos: a complexidade da 
vida política pública que emerge no século XX. O testem unho deste fato encontra-se nas 
Atas da Câmara M unicipal de Porto Alegre, agora lançadas, e que m ostram  a atividade dos 
prim eiros anos do novo século.

O X V  Catálogo das Atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (1921-1929), é 
um a parceria do Legislativo municipal com a Secretaria Municipal da Cultura que revela 
que a vida política não cansa de se organizar para o melhor funcionam ento da Cidade. 
Agora, é a vez da ascensão do Partido Republicano, e com ele, a inspiração político-filosó- 
fica positivista, que orienta o pensam ento político local. Porto Alegre é a sala de visitas do 
Estado por um  lado, mas por outro,seu Legislativo Municipal é o espelho da vida política, 
do desejo de progresso e de m odernidade, que colaboram para a consolidação da tardia 
penetração do capitalism o na capital dos pampas.

A publicação revela como era adm inistrada um a cidade que ultrapassava em muito 
os 73 mil habitantes. Pouco para os padrões atuais, mas um  verdadeiro novo universo de 
trabalho para os vereadores que viviam os problem as oriundos do centro da metrópole, 
onde se m isturavam  elite, "desclassificados", freqüentadores de bodegas e prostítubulos, 
com as freqüentes reclamações que originava para os vereadores. Era um a capital ainda 
provinciana, sem dúvida, mas com um  desejo enorm e de m odernidade.

O desejo de m odernidade está claro nas atas redigidas pelos Vereadores. Elas reve
lam um a nova era que floresce sob a batuta dos edis da Capital. Com o fim da escravidão 
e a ascensão do trabalho assalariado, era necessário a criação das condições de em ergên
cia de novas classes com o a burguesia porto-alegrense. Jovens republicanos, muitos 
castilhistas, fazem parte da elite política local. 0  volume atual reúne o resumo dos traba
lhos do Legislativo, reivindicações populares, reivindicações de viajantes, das lojas de co
mércio e das grandes iniciativas da Capital.

A invenção da política m oderna faz-se presente. Os intendentes são indicados pelo 
governo do Estado. É o conflito entre a autonomia municipal, garantida pelas Câmaras de 
Vereadores, e o centralismo do executivo, garantido pela indicação das intendências. As atas 
da Câmara revelam os progressos do período, como a extensão das redes de energia elétrica, 

v os melhoramentos dos serviços de água e esgoto. E revelam os conflitos no trânsito de auto
móveis, os relatos dos bondes elétricos, cinemas, cafés, e os automóveis que tom am  conta 
das ruas da Cidade. Período de progresso que os historiadores não param  de assinalar como 
o da emergência de um a estética do sublime que toma conta da feição da Cidade.

Elói Guimarães
Presidente da Câmara M unicipal de Porto Alegre
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1921
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. 
-Recebem ofício do Intendente encam inhando a Prestação das Contas da Intendência 
referente ao ano de 1920.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Projeto de Orçamento para o exercício 
de 1922 e o Relatório do Município.
- Recebem ofício de um  conselheiro comunicando, que por motivos de força maior, não 
pode participar das sessões do Conselho no corrente ano.
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Coronel Marcos A. de Andrade, Chefe 
da Política Municipal.
-Decidem enviar um  telegram a de felicitações e solidariedade política ao Presidente do 
Estado.
Ass.: Alcides Soares - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - Roberto Stoll
- Henrique Kock - José Bertaso.

20
-Recebem ofício do Intendente Municipal acusando o recebimento do inform e sobre a 
instalação dos trabalhos do Conselho.
-Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina encam inhando um  exemplar do 
Relatório Anual, das Notas e Informações e da Revista dos Cursos da m esm a Instituição. 
-Recebem requerim ento do Centro Republicano Júlio de Castilhos solicitando auxílio fi
nanceiro para a realização dos festejos populares em com em oração à Proclamação da 
República Brasileira.
-Recebem requerim ento de algum as cidadãs solicitando a concessão de um  terreno da 
Intendência em frente à Igreja da Piedade e ao lado de outro que já adquiriram  para a 
construção de um  asilo de m eninas órfãs ou pobres.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa da multa sobre décimas 
atrasadas correspondentes aos seus prédios.
-Recebem requerim ento de um  casal solicitando o pagamento de um a quantia em d i
nheiro a que se julgam com direito como herdeiros de seu filho, um  Agente Municipal 
assassinado em serviço.
-Recebem requerim ento de um a cidadã alegando ter pago despesas de outra pessoa so
licitando a devolução desta quantia e das que pagou devidam ente à Intendência visto 
estar com suas finanças abaladas.
-Recebem requerim ento de um a cidadã alegando que deixou de pagar as décim as refe
rentes aos seus prédios, no segundo sem estre de 1920, por estar ausente da Capital e soli-
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citando o cancelamento da multa respectiva.
- Recebem requerim ento da Madre Priora das Carmelitas Descalças solicitando dispensa 
do pagam ento do imposto sobre construções para o prédio que vão edificar.
-Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando dispensa do pagam ento da dívida 
que contraíram  com a Municipalidade e dos impostos referentes à casa situada na Rua 
Marcílio Dias, n.° 166.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
do seu prédio situado na Rua São Manoel, n.° 37 B.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento da décima de 
sua casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 123.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
ou multas referentes ao prédio situado na Estrada do Mato Grosso, n.° 196.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento do pagamento das 
multas, por atraso, de décimas referentes ao prédio situado na Rua Felipe Camarão, n.° 69. 
-Registram  a participação na inauguração da Exposição das Flores.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Victor da Silva - A rm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

27
-Recebem ofício da Comissão de Reclamações solicitando, por interm édio do Conselho, 
inform ações do Intendente sobre o requerim ento de algum as cidadãs que solicitam a 
concessão de um  terreno pertencente ao Município, localizado em frente à Igreja da Pie
dade, para construírem  um asilo de m eninas órfãs ou pobres.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Orfanato de Nossa Senhora da Piedade solici
tando a devolução da m ulta que pagou pelo atraso do pagam ento de décim as urbanas. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para pagar, parcelado, a dívida que 
tem com a M unicipalidade.
-Recebem requerim ento da Cooperativa de Consumo dos Operários solicitando isenção 
dos im postos a que estão sujeitos seus armazéns.
-Recebem requerim ento da Sociedade Protetora dos Animais solicitando um  auxílio fi
nanceiro.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando para pagar no ano de 1922 a dívida 
que tem com a Municipalidade e a dispensa das multas recebidas.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações afirm ando que o benefício solicitado 
por um  casal vigorou nas Disposições Transitórias da Lei do Orçamento dos anos de 1916 
a 1918 razão pela qual indeferem a solicitação.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a Ci
dadã de isenção de m ultas sobre im postos não pagos por considerarem  que estar ausente 
da Capital não justifica a falta de pagamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de um a Cidadã 
porque, segundo inform ação da Diretoria de Fazenda, a m esm a é proprietária de cinco 
prédios que lhe produzem  um a razoável renda mensal.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci-
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dadã solicitando devolução de pagam entos efetuados pela instalação de esgotos feita no 
prédio localizado na Rua General Canabarro, n.° 18.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido feito pela Madre 
Priora das Carm elitas Descalças.
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações concedendo ao Centro Republicano 
Júlio de Castilhos um  auxílio financeiro para a com em oração da Proclam ação da Re
pública Brasileira.
-Aprovam os pareceres acima apresentados com exceção ao relativo a solicitação da M a
dre Priora das Carmelitas Descalças.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo o valor da quantia a ser 
repassada ao Centro Republicano Júlio de Castilhos.
- Aprovam, por unanim idade, o Parecer acima.
Ass.: Alcides Soares - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - Roberto 
Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

NOVEMBRO

03
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando perm issão para alterar um a propa
ganda pintada em um  dos muros da Praça Gen. Marques.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando auxílio financeiro para a Exposição 
de Flores que se realizará em 1922.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
sobre a casa situada na Travessa do Carmo, n.° 04.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando a suspensão do pagam ento dos im 
postos do seu prédio situado na Rua Venezianos, n.° 02.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Socieda
de Riograndense Protetora dos Animais, tendo em vista que compete à Polícia fiscalizar 
as infrações que asseguram  a proteção dos anim ais nas Posturas Municipais.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Coope
rativa de Consumo dos Operários, por não ter comprovado ser pessoa jurídica e tampouco 
justificado a razão pela qual seria merecedora do favor solicitado ao Município.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação da Diretora do 
Orfanato Nossa Senhora da Piedade em virtude do fato de que os donativos feitos pela 
M unicipalidade advém das sobras do Orçamento.
-Aprovam os pareceres acim a apresentados.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - A rm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

10
-Recebem ofício do Intendente enviando ao Conselho as inform ações solicitadas pela 
Comissão de Reclamações sobre o requerim ento de algum as cidadãs.
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-Recebem convite do Centro Republicano Júlio de Castilhos para assistirem  a regatas co
m em orativas à data da Proclamação da República.
-Recebem requerim ento da Empresa Coutinho & Raul Lagomarsino solicitando redução 
do imposto a que está sujeita.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando um  auxílio mensal.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de im postos e 
o cancelamento da dívida que tem com a Intendência referente a sua casa situada na Rua 
General Salustiano, n.° 40.
-Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica solicitando a m anutenção das ver
bas destinadas à conservação de seus laboratórios e ao atendim entos dos pobres.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo a solicitação de um  Cidadão 
por não ter comprovado o seu estado de pobreza e invalidez para o trabalho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando um a cidadã pobre pagar o 
débito que tem com a Municipalidade em prestações semestrais.
-Recebem Parecer m andando suspender o pagam ento da décim a da casa de um a anciã 
pobre e inválida, situada na Travessa do Carmo, n.° 04, como já ocorreu no ano de 1920. 
-Aprovam os pareceres acim a citados.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - Armando 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

17
-Recebem requerim entos dos Auxiliares da Inspetoria de Veículos solicitando aum ento 
de vencimentos.
- Recebem requerimentos da Comunidade Evangélica Luterana solicitando licença para a ins
talação de um encanamento hidráulico a partir do chafariz existente na Avenida Eduardo.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as da 
sua casa situada na Rua Lima e Silva, n.° 35, até o exercício de 1922.
-Recebem requerim ento da Empresa Contino & Raul Lazomarsino solicitando redução 
do imposto a que estão sujeitos.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da multa por 
atraso de décim as das suas casas situadas nas ruas Barros Cassai, n.° 53 D, 53 E e 55 e 
Nova York, n.° 42 e 44.
-Recebem requerim ento do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul solicitando 
aum ento do auxílio que recebe da Municipalidade.
-Encam inham  ao Intendente Municipal os requerim entos da Com unidade Evangélica 
Luterana e dos Auxiliares da Inspetoria de Veículos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações afirm ando que o Conselho pode autori
zar a venda de um terreno do Município situado na Rua D. Leonor para um  grupo de 
senhoras construírem  um asilo de m eninas órfãs ou pobres.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento expondo que o Projeto de Orçamento do 
Município para o exercício de 1922 deve ser subm etido à discussão e aprovação do Con
selho Municipal para ser convertido em lei.com as alterações que forem sugeridas duran
te o plenário.
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-Aprovam, por unanim idade, os pareceres acima referidos.
-Comunicam que a Mesa Administrativa do Conselho Municipal participou da recepção 
oferecida pelo Presidente do Estado em comemoração à data da Proclamação da República. 
-C om unicam  que do is Conselheiros represen taram  o Conselho M unicipal nas festas 
prom ovidas pela A ssociação Protetora do Turf em com em oração  à data da P rocla
m ação da República.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - Arm ando 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

24
- Recebem requerim ento da Companhia Fabril Porto-alegrense solicitando licença para 
construir um  bueiro em terreno de sua propriedade.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção das m ultas que incorreu por 
não ter pago, no prazo, as décim as de sua casa situada na Rua Bento Gonçalves, n.° 09. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã e de outros solicitando dispensa do pagamento 
de décim as da casa situada na Rua João Alfredo, n.° 14.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as correspondentes ao segundo sem estre do ano em curso e no ano de 1922.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento das multas que rece
beu por não ter pago, no prazo, as décim as dos prédios situados na Rua São Luiz, n.° 18,
20 e 22 e o parcelam ento da sua dívida.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa das m ultas que recebeu, por 
atraso no pagam ento de décim as do prédio situado na Rua Benjamin Constant, n.° 380. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
mas das casas situadas nas ruas Coronel Bordini, n.° 48 e 50 e Marques do Herval, n.° 59. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa da dívida que tem com a 
Intendência e da décim a do casebre situado na Rua Florianópolis, n.° 03.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as do 
prédio situado na Rua Luiz Afonso, n.° 185.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da décima 
da casa situada na Rua Esperança, n.° 110.
-Recebem requerim ento do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul solici
tando um  auxílio financeiro.
-Aprovam, por unanim idade, o Projeto de Lei que aprova as Contas da Intendência M uni
cipal do exercício de 1920.
-Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento Municipal para o ano de 1922 
que é aprovado, por unanim idade, até o Parágrafo quarto da Receita Urbana.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - A rm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

28
-R ecebem  ofício  do In te n d e n te  M un ic ipa l, a c o m p a n h ad o  de d o c u m e n ta ç ã o  
com probatória, solicitando que sejam modificadas as condições do em préstim o autori-
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zado pela Lei n.° 66, de 23.06.1913, a fim de que possa atender, sob novas condições, 
áreas não contem pladas com saneam ento e viação na Capital.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações reiterando que o Conselho Municipal 
não pode dispensar o pagamento de décimas de pessoas que não estejam incluídas no 
Parágrafo Único do Art. 1.° da Lei n.° 29/11/1893, portanto indeferem os requerim entos 
de sete cidadãs que solicitaram  tal exceção.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento da Comis
são da Exposição de Flores em Porto Alegre tendo em vista a notícia, divulgada pela im 
prensa ,de que a m esm a obteve um lucro líquido considerável no citado evento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações apresentando um Projeto de Lei que au
toriza o Intendente Municipal a obter um em préstim o externo com o objetivo de aplicar 
em  obras de saneam ento, calçamento, ilum inação e alargamento de ruas revogando, ao 
mesm o tem po,a Lei n.° 66, de 23.06.1913.
- Aprovam, por unanim idade, os pareceres acima citados.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - Arm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

DEZEMBRO

05
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando um auxí
lio financeiro.
-Recebem requerim ento das Companhias de Seguros de Vida Sul América, Equitativa, 
Caixa Geral das Famílias e Garantia Amazônia solicitando o pagam ento do que lhes deve 
a M unicipalidade.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da décima 
da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 246.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa da m ulta que recebeu por 
não ter pago, no prazo, as décim as das casas situadas nas avenidas Sergipe, n.° 2 e 2 A e 
Vitória n.° 7 A e o parcelamento de sua dívida.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa dos im postos municipais a 
que esta sujeita a farm ácia que possui na Rua do Parque, n.° 27.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando a suspensão do pagam ento da déci
ma correspondente a parte que possui na casa situada na Rua Riachuelo, n.° 157.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa da décim a de sua casa situ
ada na Rua Miguel Teixeira, n.° 14.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para suspender a cobrança de déci
m as da sua casa situada na Rua Felipe Camarão, n.° 46.
-Recebem  requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelam ento das m ultas e juros 
que recebeu por não ter pago, no prazo, as décim as e instalação de esgoto das suas 
casas situadas nas ruas Vasco Alves, n.° 43 e General Paranhos, n.° 57 e o parcelam ento 
de sua dívida.
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-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua General Salustiano, n.° 40.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento da dívida 
proveniente de décim as da casa situada na Rua 15 de Novembro, n.° 31.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União O perária "13 de Janeiro" solici
tando dispensa do pagam ento de décimas do seu prédio situado na Rua Cabral, n.° 12.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Venezianos, n.° 2.
-Recebem  pareceres da Comissão de Reclamações concedendo pequenos auxílios fi
nanceiros ao Institu to  H istórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e à Sociedade Da
mas de Caridade.
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações atendendo às solicitações do Instituto 
de Belas Artes do Rio Grande do Sul e da Escola Médico-cirúrgica.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã pobre e inválida que não ocupa o prédio do qual pede favores à Municipalidade. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã que alegando ser tutora de um a m enor solicita dispensa da multa que recebeu por 
não ter pago, no devido prazo, os impostos dos prédios de propriedade da citada menor 
situados nas ruas Barros Cassai, n.° 53 D, 53 E e 55 e Nova York, n° 42 e 44.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o requerim ento de um a ci
dadã por falta de justificativa à sua solicitação.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as solicitações de três cida
dãs por falta de prova de suas alegações.
-Recebem  Parecer da Comissão de Reclamações concedendo autorização para um  ci
dadão pagar a dívida que tem com a M unicipalidade no próxim o exercício com as res
pectivas m ultas.
-Aprovam, por unanim idade, os pareceres acima citados.
-Retom am  a leitura do Projeto de Orçamento do Município para o exercício de 1922 e 
apresentam  algum as em endas aos parágrafos referentes às m atrículas de condutores de 
carros de praça ou choferes, aos seguros de vida, às tavernas, botequins e casa de pastos e 
propõem , ainda, em endas aos parágrafos referentes às casas e estabelecimentos bancári
os nacionais e ou estrangeiros.
-Aprovam , em prim eira e segunda discussões, os parágrafos e as em endas acim a refe
ridos.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - A rm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

09
-Recebem ofício do Intendente enviando as informações solicitadas pela Comissão de 
Reclamações sobre a petição da Companhia União Fabril Porto-alegrense.
- Recebem requerim ento do Provedor da Santa Casa de M isericórdia solicitando dispensa 
do Im posto de estilicídio dos prédios da mesma Instituição.
- Recebem requerim ento da Empresa Hugo Sperb & Cia. solicitando dispensa do imposto
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de construção de um  teatro, situado na Rua Azenha esquina com a Venâncio Aires, e 
dem ais im postos a que está sujeita por tempo indeterm inado.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da dívida 
que tem com a Municipalidade.
-Recebem requerim ento de um grupo de cidadãos solicitando auxílio para a Exposição 
de Frutas na Vila Nova.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dispensando um  cidadão do pagam ento 
das m ultas que recebeu desde que pague a dívida que tem com a Municipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações favorável a que a Sociedade Beneficente 
União Operária "13 de Janeiro" não seja enquadrada na Lei n.° 10 de 29.10.1893 deferin
do assim  seu requerim ento.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações indeferindo os requerim entos de duas 
cidadãs por não provarem e nem justificarem o que alegam.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo um  auxílio financeiro à Fa
culdade de Medicina de Porto Alegre.
-Recebem ofício da Comissão de Reclamações solicitando que o Intendente Municipal 
envie esclarecimentos ao Conselho sobre a questão movida pelas com panhias de seguros 
de vida contra a Municipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão do Orçamento concedendo um  auxílio financeiro à Esco
la M édico-cirúrgica de Porto Alegre.
- Recebem parecer da Comissão do Orçamento favorável à concessão de um  auxílio finan
ceiro ao Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul.
- Recebem parecer da comissão do Orçamento favorável à concessão de um  auxílio finan
ceiro à Sociedade Damas de Caridade de Porto Alegre.
-Recebem parecer da comissão do Orçamento liberando um  auxílio financeiro ao Insti
tuto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
-Retificam o requerim ento da Santa Casa de Misericórdia no trecho que d iz :" dispensa 
do imposto de estilicídio", passando a ser "prorrogação de prazo".
- Aprovam, por unanim idade, todos os Pareceres das Comissões de Reclamações e Orça
m ento acim a referidos.
- Reiniciam a leitura do Projeto de Orçamento da Receita e da Despesa do Município para 
o exercício de 1922 propondo várias emendas.
-Propõem  em enda ao Art. 4.° das Disposições Transitórias sobre o estabelecimento de 
prêm ios ao floricultor que apresentar a melhor coleção de rosas na Exposição de Flores 
da Capital.
- Propõem acréscimo ao Parágrafo 6.° do Art. 4.° das Disposições Transitórias isentando 
de impostos até trin ta autos-taxím etros (táxis) que circularem neste Município. 
-Propõem  modificações ao Art. 6.°, das Disposições Perm anentes referentes às conces
sões de auxílio financeiros ao Instituto de Belas Artes, ao Instituto Pasteur, à Policlínica 
do Instituto de Proteção à Infância da Escola Médico-Cirúrgica, ao Jardim de Infância, 
anexo a Escola de D. Maria dos Santos e à Instituição "Obras de Santa Isabel".
- Propõem a inclusão, nas Disposições Permanentes, da cobrança das taxas de expediente 
ou estatística que foi regulam entada pelo Governo do Estado, sendo, sua arrecadação,
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destinada à conservação das estradas e outros m elhoram entos nos Distritos Rurais. 
-Propõem  que nas Disposições Transitórias seja acrescentado um  6.° artigo criando um 
selo m unicipal para todos os papéis e docum entos que tram itarem  pelas repartições do 
Município e pelo Conselho Municipal.
-Propõem  que pelas Disposições Permanentes o Intendente fique autorizado a cobrar, 
sob a forma de um  selo adesivo, um  imposto de no máximo 10% sobre o valor das en tra
das para qualquer centro de diversões, incluindo o Teatro São Pedro e que o produto deste 
imposto seja aplicado em instituições de caridade e assistência pública.
-Aprovam,em prim eira e segunda discussão,as propostas e emendas acima apresentadas. 
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Orçamento da Receita e da Despesa do 
Município de Porto Alegre para 1922.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Victor da Silva - A rm ando da 
Silva - Roberto Stoll - Henrique Kock - José Bertaso.

13
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento da dívida 
que tem com a M unicipalidade.
-Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando um  auxílio financeiro. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo as petições de duas cidadãs 
consideradas, por testem unhos, extremamente pobres concedendo porém, permissão para 
pagarem suas dívidas em parcelas.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo a isenção dos im postos de 
construção solicitada pela Empresa Hugo Sperb & Cia. e indeferindo a dispensa dos de
mais im postos pois o ram o de negócio que irá explorar não é o prim eiro e nem  o único 
em Porto Alegre.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações negando os pedido de dispensa dos pa
gam entos de décim as que fizeram três cidadãos, face à Lei n.° 10 de novembro de 1893 e 
de resoluções anteriores do Conselho.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações autorizando um a cidadã e suas irm ãs a 
pagarem em parcelas sua dívida com a Municipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações afirm ando que o Conselho pode autori
zar a Com panhia União Fabril Porto-alegrense a construir um  bueiro no valo pertencente 
à M unicipalidade sob a orientação e fiscalização da 5.“ Diretoria.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações dizendo que o Conselho pode dispensar 
as multas de um a cidadã desde que a mesma pague im ediatam ente sua dívida com a 
M unicipalidade. ,

- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações aconselhando a suspensão, até o final do 
exercício de 1922, do pagam ento de décimas das propriedades de quatro cidadãos. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações indeferindo o pedido de duas cidadãs 
porque não m oram  no prédio em questão.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações propondo que o Conselho entregue um 
pequeno auxílio financeiro para a Exposição de Frutas e Uvas produzidas na Vila Nova. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações opinando que o Conselho deve prorro-
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gar, até o fim do exercício de 1922, o prazo que foi concedido à Santa Casa para concluir as 
modificações nas fachadas dos seus prédios que estão sujeitos ao im posto de estilicídio. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concordando em atender, em parte, ao 
pedido da Liga Náutica Riograndense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações determ inando que o pagam ento da dívi
da de um a cidadã com a Municipalidade seja suspensa até o fim do exercício de 1922 em 
razão das dificuldades financeiras da requerente.
-Aprovam , por unanim idade, todos os pareceres da Com issão de Reclamações acima 
c itad o s  e en c am in h am  à C om issão  de O rçam ento  as p e tiçõ es  de Liga N áutica 
R iograndense e dos agricultores da Vila Nova para que determ ine o valor dos respecti
vos auxílios financeiros.
-Recebem pareceres da Comissão de Orçamento fixando os valores financeiros a serem 
repassados à Liga Náutica Riograndense, à Exposição de Frutas da Vila Nova e à Faculda
de de Medicina de Porto Alegre.
- Colocam em segunda discussão o Projeto de Orçamento da Receita e Despesa do M uni
cípio para o exercício de 1922 e o aprovam juntam ente com as em endas anteriorm ente 
aprovadas.
- Decidem ir à residência do Intendente Municipal cum prim entá-lo pelo seu aniversário. 
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - A rm ando Silva - Roberto Stoll
- Henrique Kock - José Bertaso.

14
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações entendendo as dificuldades financeiras 
em que se encontram  duas cidadãs e sugerindo que am bas paguem  parceladam ente a 
dívida que têm com a M unicipalidade, não lhes abonando as m ultas que receberam. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações concedendo perm issão para um a Cida
dã pagar a sua dívida sem as respectivas multas desde que o pagam ento seja feito im edi
atam ente à Municipalidade.
-Aprovam, por unanim idade, os pareceres da Comissão de Reclamações acima referidos.
- Aprovam, em definitivo, o Projeto de Orçamento da Receita e Despesa do Município para 
o exercício de 1922 e o rem etem  à Comissão de Reclamações e Redação para ser redigido. 
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - A rm ando Silva - Roberto Stoll
- Henrique Kock - José Bertaso.

15
Procedem à leitura da redação final do Projeto de Orçamento da Receita e Despesa do 
Município para o exercício de 1922 e o aprovam para ser convertido em lei.
Ass.: Alcides Flores - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - A rm ando Silva - Roberto Stoll
- Henrique Kock - José Bertaso.



1922
MAIO

15
-Recebem e analisam  o Projeto de Reforma da Constituição, de iniciativa do Presidente 
de Estado, na parte referente à Organização Judiciária.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações e Redação o Projeto de Reforma da Constitui
ção para que em ita parecer sobre o mesmo.
Ass.: Alcides Soares - Fernando Castro - Eleuthério Araújo - Roberto Stoll - Arm ando da 
Silva - José Bertaso - Victor da Silva - Firm iano Nunes.

18
-Procedem  à leitura do Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o Projeto 
de Reforma da Constituição, apresentado pelo Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado, na par
te relativa à Organização Judiciária.
-Aprovam o Parecer acima citado.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - José Bertaso - Roberto Stoll - 
A rm ando Silva - Henrique Kock - Firmiano Nunes - Victor da Silva.

OUTUBRO

15
-Sessão suspensa.

16
- Elegem o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho.
-Elegem os m em bros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e Redação. 
-Expressam  congratulações à Nação Brasileira pelo Prim eiro Centenário da Indepen
dência Política.
-Expressam  Votos de Pesar pelo falecim ento dos Coronéis Benjamin Flores e Eurípedes 
M ostardeiro  e ao M ajor M iguel W eingãrtner que fizeram  p a r te  do Conselho em 
legislaturas anteriores.
-Recebem  ofício do Intendente M unicipal encam inhando o Relatório referente ao ú lti
mo período adm inistra tivo  e o Projeto de O rçam ento da Receita e Despesa para o exer
cício de 1923.
-Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina encam inhando um  exemplar da 
Revista dos Cursos.
-Iniciam  a leitura do Relatório do Intendente Municipal, presente à sessão e destacam  a 
passagem do Centenário da Cidade de Porto Alegre e os dados do últim o Recenseamento.
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-Decidem enviar um  telegram a ao Presidente de Estado congratulando-o pela sua adm i
nistração e reeleição.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - 
Victor da Silva.

23
- Recebem ofício do Intendente encam inhando ó Balanço dem onstrativo das Contas da 
Intendência, relativas ao exercício financeiro de 1921,a fim de serem examinadas e julgadas 
pelo Conselho.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição das Flores convidando para assistir 
a sua inauguração.
- Recebem requerimento de um a cidadã, proprietária da casa situada na Rua Visconde do Rio 
Branco, n.° 99, solicitando dispensa da multa imposta pelo pagamento de décimas com atraso.
- Recebem requerim ento do Clube de Regatas Vasco da Gama solicitando isenção do paga
mento do imposto de construção sobre um pavilhão na Rua Voluntários da Pátria, n.° 236. 
-Procedem  à leitura do Relatório encam inhado pelo Intendente.
-Decidem participar das homenagens que o Partido Republicano estará promovendo em 
hom enagem  ao 19.° aniversário de m orte do Dr. Júlio de Castilhos.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - 
Victor da Silva.

30
- Recebem circular da Associação Riograndense de Im prensa com unicando a eleição da 
nova Diretoria.
- Recebem requerim ento de um a cidadã, proprietária da casa situada na Travessa do Carmo, 
n.° 04, solicitando a suspensão da cobrança de décim as atrasadas do referido imóvel.
- Recebem requerim ento de um a cidadã pedindo isenção do pagam ento de décim as atra
sadas da sua casa situada na Rua Ernesto Fontoura, n.° 112.
- Recebem requerim ento das proprietárias da casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 
166 solicitando prazo de seis meses para o pagamento de décim as atrasadas e a isenção 
do pagam ento das m ultas respectivas.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de taxas de 
água e esgoto da sua casa situada na Rua José do Patrocínio, n.° 237.
- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as da sua casa situada na Rua Venezianos, n.° 34.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Travessa da Harmonia, n.° 28.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção, por cinco anos, do paga
m ento de im postos sobre a indústria da cultura do linho e criação do bicho da seda, que 
pretende desenvolver no Estado.
-Recebem requerim ento da Associação Comercial dos Varejistas de Secos e Molhados 
solicitando a criação de um  imposto especial para as casas comerciais que quiserem m anter 
suas portas abertas aos domingos.
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-Recebem requerim ento da Associação Riograndense Protetora dos Animais solicitando 
a perm anência do auxílio financeiro que lhe tem sido concedido para a sua manutenção. 
-Recebem requerim ento da Diretoria do Orfanato de Nossa Senhora da Piedade solici
tando aum ento do auxílio financeiro que recebe anualmente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo a solicitação de uma 
cidadã, que possui um a única casa, de isenção das multas que recebeu, desde que pague 
integralm ente o valor de décim as em atraso.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo isenção de paga
mento de im postos sobre área de construção para o Clube de Regatas Vasco da Gama. 
-Aprovam os pareceres acim a referidos.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll.

NOVEMBRO

06
- Acusam o recebimento de um a carta do Sr. João Pompílio de Almeida Filho agradecendo 
as homenagens prestadas ao falecido Sr. Benjamin Flores.
- Recebem requerim ento do Clube Militar de Oficiais da Guarda Nacional solicitando au
xílio financeiro para a m anutenção de sua linha de tiro.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente Operária "13 de Janeiro" solicitando 
dispensa do pagam ento de décim as e outros impostos no decorrer do próxim o exercício.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
de parte da casa que possui na Rua Riachuelo, n.° 157.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a redução de taxas e a suspensão do 
pagamentos, no exercício de 1923, dos im postos de décim as urbanas do seu prédio situa
do na Rua General Salustiano, n.° 40.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de multas 
de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Bento Gonçalves, n.° 52.
- Recebem requerim ento da Escola M édica-cirúrgica de Porto Alegre solicitando a m anu
tenção do auxílio financeiro que recebe para a conservação de seus laboratórios e atendi
mento aos pobres.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Gen. Lima e Silva, n.° 17.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua União, n.° 6.
-Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando isenção do pagam ento das presta
ções restantes da dívida sobre décim a em atraso.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento das multas 
que recebeu provenientes de décim as atrasadas e o parcelamento da dívida. 
-Encam inham  à Comissão de Reclamações e Redação, para parecer, todos os requeri
mentos acim a citados.
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-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo, por cinco anos, 
isenção de im postos municipais para um cidadão instalar um a indústria da cultura do 
linho e criação do bicho da seda no Estado.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação estabelecendo, a pedido da 
Associação Comercial dos Varejistas de Secos e Molhados, um imposto anual para a casa 
de negócio de secos e m olhados que funcionar aos domingos, independente de quaisquer 
outros im postos a que esteja sujeita pelas leis municipais.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando do pagam ento de 
todos os im postos m unicipais a casa onde m ora a viúva do Dr.João de Barros Cassai, 
devido ao seu estado de pobreza.
- Continuam  a leitura do Relatório e Projeto de Orçamento encam inhados pelo Intendente 
Municipal.
-A provam ,por unanim idade, os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apre
sentados anteriorm ente.
-Enviam  à Comissão de Orçamento o Parecer referente ao pedido da Associação Comer
cial dos Varejistas de Secos e Molhados deste Município.
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock
- Roberto Stoll - Victor da Silva.

10
- Recebem circular dos representantes da Empresa Construtora de Santos convidando para 
a inauguração do Quartel do 8o Batalhão de Caçadores que construíram  na Cidade de São 
Leopoldo.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que tendo em vista 
o estado de pobreza em que se encontram alguns cidadãos resolvem autorizar o Intendente 
a m andar suspender a cobrança de décimas atrasadas e das que forem vencendo até o fim 
do exercício de 1924.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando seis cidadãs de 
pagarem as multas provenientes de décimas atrasadas das suas propriedades com a condi
ção de saldarem seus débitos de acordo com o prazo estipulado pelo Intendente Municipal. 
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acima citados.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - 
Victor da Silva.

14
-Sessão solene em com em oração ao Primeiro Centenário da Elevação de Porto Alegre à 
categoria de Cidade.
Ass.: A. A. Borges de Medeiros (Presidente do Estado) e mais cento e oito presentes.

21
- Recebem telegram as do Cônsul da República do Uruguai e do D iretor do Banco Fran- 
cês-Italiano com felicitações pela passagem do Prim eiro Centenário de Elevação de Porto 
Alegre a Cidade.
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-Recebem ofício do Clube M ilitar de Oficiais da Guarda Nacional dirigindo ao Conselho 
as m esm as saudações pela Elevação de Porto Alegre a Cidade.
- Recebem ofício do Presidente da Associação Protetora do Turf encam inhando o progra
ma das corridas que se realizarão, no dia 14 do corrente, em com em oração às Elevação de 
Porto Alegre a Cidade e a Proclamação da República.
-Registram  um a cópia do telegram a que o conselho dirigiu, no dia 19 do corrente, ao 
Presidente do Estado felicitando-o pelo seu aniversário.
-Recebem ofício da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre encam inhando o Balanço 
dos laboratórios da Congregação.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento de décimas atra
sadas das suas casas situadas na Rua Sete de Setembro, n.° 28,30 e 32, nas Pedras Brancas. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Avenida Viena, n.° 07.
- Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União e Progresso solicitando isenção 
do pagam ento de décim as de sua sede situada na Rua Casemiro de Abreu, n.° 59. 
-Recebem requerim ento da Sociedade de Beneficência Brasileira União pedindo dispen
sa do pagam ento dos im postos atrasados e dos que irão expirar do seu prédio situado na 
Rua Duque de Caxias.
- Recebem requerim ento do Provedor da Santa Casa de M isericórdia solicitando dispensa 
do pagam ento do im posto de construção para o pavilhão que vai constru ir destinado aos 
doentes de moléstias contagiosas.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
das suas casas situadas nas ruas Coronel Bordini, n.° 48 e 50 Marques do Herval, n.° 59.
- Recebem requerim ento de duas cidadãs proprietárias do prédio situado na Rua Marcílio 
Dias, n.° 166, solicitando isenção do pagamento das décim as atrasadas até o prim eiro 
sem estre do corrente ano.
-Recebem requerim ento da Diretora do Colégio Americano solicitando dispensa do p a
gam ento do im posto de construção para o anexo que pretende constru ir junto ao prédio 
da Rua da Independência, n.° 70.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagamento de impostos, por 
cinco anos, da sua fábrica de vidros e adornos situada na Rua Voluntários da Pátria, n.° 677. 
-Recebem requerim ento do proprietário da revista mensal M áscara solicitando auxílio 
financeiro para d im inuir as despesas que terá de fazer com um núm ero especial exclusi
vam ente dedicado ao Rio Grande do Sul e sua Capital para com em orar o Centenário da 
Independência do Brasil.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das décimas 
atrasadas de sua casa situada na Rua Voluntários da Pátria, n.° 167.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas de sua casa situada na Avenida Veneza, n.° 17.
-Encam inham  para a Comissão de Reclamações e Redação todos os requerim entos aci
ma citados.
-Procedem  à leitura do Parecer e do Projeto de Lei da Comissão de Contas que aprova as 
Contas da Receita e Despesa da Intendência Municipal no ano de 1921.
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- Recebem um  requerim ento do Centro Republicano Júlio de Castilhos solicitando auxílio 
financeiro para as comemorações do Prim eiro Centenário da Elevação de Porto Alegre a 
Cidade e da Proclamação da República.
-Term inam  a leitura do Relatório do Intendente e do Projeto de Orçamento para 1923. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll.

DEZEMBRO

01
-Recebem  requerim en to  do V ice-presidente do Clube Caixeiral so licitando  dispensa 
do pagam ento  das m ultas provenientes de décim as a trasadas e a d im inu ição  do total 
de sua dívida.
-R ecebem  requerim en to  de um a cidadã ped indo  dispensa do pagam ento  das m ultas 
provenientes de décim as a trasadas da sua casa situada na Rua Felipe Cam arão, n.° 
46, a fim de p oder sa ldar o débito  que tem  p ara  com a In tendência.
-Recebem  requerim en to  de um  cidadão pedindo perdão da d ív ida proveniente de 
décim as a trasad as do seu chalé de m adeira situado na Rua Pacífico, n.° 02 e a isen
ção do pagam ento  de décim as enquan to  estiver doente.
-R ecebem  requerim en to  de um a cidadã solicitando d ispensa  do pagam ento  de déci
m as a trasad as, desde 1914, da sua casa situada na Rua Barão do A m azonas, n.° 57. 
-R ecebem  requerim en to  do Secretário do Foot-ball Clube Porto Alegre ped indo  d is 
pensa do pagam ento  do im posto de construção  de um  pavilhão que está constru indo  
na sua praça de despo rto  localizada na Rua José de Alencar, n.° 132.
- Recebem requerim ento  do Presidente dos colégios Evangélico e D eutscher Hilfsverien 
ped indo  isenção do pagam ento  de décim as u rbanas das suas sedes situadas respec
tivam ente nas ruas S enhor dos Passos, n.° 46 A e São Rafael, n.° 54.
- Recebem requerim en to  de um a cidadã solicitando d ispensa do pagam ento  das m ul
tas de décim as a tra sad as da sua casa situada na Rua Barros Cassai, n.° 110. 
-Recebem  requerim ento  de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento  das m ul
tas de décim as a tra sad as das casas situadas na Rua Gen. C anabarro , n.° 10 e 10 A a 
fim de po d er sa ld ar sua d ívida.
-E ncam inham  os requerim entos acim a m encionados à Com issão de Reclam ações e 
Redação para parecer.
-R ecebem  Parecer da Com issão de Orçam ento favorável ao Projeto de O rçam ento da 
Receita e D espesa deste M unicípio para o exercício de 1923 e o encam inham  para 
d iscussão  e aprovação do Conselho para ser convertido em lei.
-Aprovam  o Parecer da Com issão de O rçam ento acim a referido e m arcam  a prim eira 
d iscussão  do Projeto de Orçam ento para o exercício de 1923.
-A provam , em  p rim eira  e segunda d iscussões, o Projeto de Lei que aprova as Contas 
da Receita e Despesa da In tendência correspondentes ao exercício de 1921.
Ass.: A lcides Soares - E leu thério  A raújo - José B ertaso  - H enrique Kock - R oberto 
Stoll.
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- Recebem requerim ento da Associação das Mães Cristãs solicitando um  auxílio financei
ro com o objetivo de investir, ainda este ano, na aquisição de um  prédio destinado à casa 
hospitalar "0  Berço", para obrigar parturientes pobres.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando,por mais quinze anos, a prorrogação 
da isenção dos im postos relativos ao Grande Hotel de sua propriedade.
-Recebem requerim ento do Vigário do Arrabalde de Teresópolis solicitando isenção do 
imposto de construção para o edifício que vai construir na Praça D. M aria Luiza destina
do a um  colégio.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
da sua casa situada na Rua Venâncio Aires, n.° 60 até o fim do exercício de 1923. 
-Encam inham  à Com issão de Reclamações e Redação os requerim entos acim a para 
parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando um  Cidadão do 
pagam ento das m ultas de décim as atrasadas desde que salde o seu débito.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo ao Foot-Ball Clu
be Porto Alegre a isenção solicitada.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acima citados.
-Colocam em prim eira discussão o Projeto de Orçamento da Receita e da Despesa do 
Município para o exercício de 1923 e apresentam  em endas aos Parágrafos relativos a 
M atrículas de Condutores, Registros de Transferências de Veículos e Marcas e Expedição 
de Licença para Caçar.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - 
Victor da Silva.

07
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando um a cidadã do p a
gam ento de décim as correspondentes aos exercícios de 1914 a 1921, de seu casebre situ
ado na Rua Barão do Amazonas, n.° 37 em virtude de seu estado de pobreza.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando um a cidadã po 
bre de pagar m ultas atrasadas com a condição do pagam ento imediato de seu débito. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação suspendendo a cobrança de 
décim as das casas de duas cidadãs por estarem em precárias condições de vida. 
-Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações e Redação apresentados nessa sessão. 
-Colocam em  discussão e aprovam as em endas ao Orçam ento de 1923 apresentadas na 
sessão anterior.
- Continuam a leitura do Art. 1.° do Projeto de Orçamento a partir do Parágrafo 4o - Com
panhias Privilegiadas até o Parágrafo 9.°.
-Apresentam  e aprovam novas em endas ao Projeto de Orçamento para 1923 nos seguin
tes Parágrafos: 7o - Conservação de Ruas e Estradas, 9o - Construção dentro dos Limites 
Urbanos, 5o - Comércio Localizado (por espécie), 6o Comércio Volante e Ambulante. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll.
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-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de multas 
provenientes de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua São Paulo.
-Recebem requerim ento do Diretor Técnico do Centro Cultural Artístico do Rio Grande 
do Sul solicitando auxílio financeiro para o mesmo.
- Recebem requerim ento dos herdeiros de um cidadão solicitando dispensa do pagam en
to de décimas atrasadas das casas dos herdeiros menores situadas na Rua General Andrade 
Neves, n.° 38 e 40.
-Recebem requerim ento do Vice-Presidente do Centro Católico do Rio Grande do Sul, 
solicitando auxílio financeiro para o Natal das Crianças Pobres.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas de um  chalé de propriedade de suas sobrinhas menores situado na Rua Lobo 
da Costa, n.° 117.
-Recebem requerim ento do Presidente do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul 
solicitando a continuação do seu auxílio financeiro, no próxim o ano.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Comitê da Exposição das Uvas de Teresópolis, 
solicitando auxílio financeiro para o evento e para a construção de um a sede na Praça D. 
M aria Luiza.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas e multas do casebre que possui e mora na Rua Vasco da Gama, n.° 57. 
-Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando dispensa do paga
mento de todos os im postos dos prédios dessa Sociedade Esportiva.
-Recebem requerim ento de um cidadão, inventariante dos bens do seu falecido sogro, 
solicitando dispensa do pagamento de multas de décim as atrasadas dos imóveis da refe
rida herança.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas do seu prédio situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 103.
- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando aum ento 
do auxílio financeiro que recebe da Municipalidade alegando as onerosas instalações de 
seus laboratórios no novo prédio.
- Recebem m em oriais da Polícia Administrativa e dos enferm eiros da Assistência Pública 
Municipal solicitando a intervenção do Conselho em suas reivindicações de aum ento de 
seus ordenados.
-Encam inham  as petições e m emoriais acima citados para a Comissão de Reclamações e 
Redação para parecer.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação considerando justas as justifi
cativas apresentadas pelo Clube Caixeiral e suspendendo o pagam ento das multas acu
m uladas desde que liquidem im ediatam ente a dívida em questão.
-Continuam  a leitura do Art. Io do Projeto de Orçamento para o exercício de 1923. 
-Propõem  em endas aos seguintes Parágrafos: 5o - Comércio Localizado, envolvendo 
Tavernas ou Casas de Secos e Molhados; 14o - Aferição no Valor dos Pesos das Balanças de 
Quinze e Cinqüenta Quilos; 15o - Imóveis Urbanos, no que se refere a Cortiços, Estalagens 
e Porões situados dentro do Perímetro formado pelas ruas Ramiro Barcelos, Campo da
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Redenção, Venâncio Aires e o Litoral, além de acrescentarem no mesm o Parágrafo as Ca
sas com Esgoto nas Calçadas.
- Aprovam, por unanim idade, o Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o 
Clube Caixeiral e o referente às em endas ao Projeto de Orçamento para 1923.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

15
-Recebem requerim ento das Companhias de Seguros de Vida Sul América e outras pe
dindo a restituição da im portância dos impostos pagos indevidam ente.
- Recebem requerim ento de um  Desembargador solicitando ao Conselho autorização para 
que o Intendente m ande cobrar a dívida que recai sobre os prédios de propriedade de sua 
esposa situados na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.° 133 e 196.
-Encam inham  os requerim entos acima citados para parecer da Comissão de Reclama
ções e Redação.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação aum entando o valor do auxí
lio financeiro anual que é dado pelo Município à Faculdade de Medicina de Porto Alegre. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concordando em auxiliar a 
publicação de um  jornal cujo objetivo é a propaganda do Rio Grande do Sul fora do Esta
do, especialm ente na Capital Federal onde se realiza um a exposição internacional. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo um auxílio fi
nanceiro para o Comitê da Exposição de Uvas de Teresópolis.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo um auxílio fi
nanceiro ao Centro Católico do Rio Grande do Sul para o Natal das Crianças Pobres. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação m antendo o mesm o auxílio 
concedido anualm ente ao Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando a Santa Casa de 
M isericórdia do imposto sobre área de construção.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que os prédios que 
formam a Liga Náutica Riograndense devem ser isentos do pagam ento de décim as desde 
que dos mesm os não obtenha renda ficando, entretanto, sujeitos ao pagam ento do im 
posto da água, esgoto e policiamento.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com referência ao m emorial 
da Polícia Adm inistrativa que qualquer aum ento de despesas exige o respectivo aum ento 
da receita e esta só poderá crescer através do lançam ento de novos im postos o que no 
m om ento é inconveniente frente a dolorosa crise que o País atravessa.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente a 
aplicar um a parte dos saldos extraídos da arrecadação dos impostos sobre casas de diver
sões na melhoria do ordenado dos médicos e pessoal da Assistência Pública Municipal. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação enfatizando que o Conselho 
não pode isentar do pagam ento de décimas os prédios alugados que são fonte de renda de 
seus proprietários e dos que são habitados pelos mesmos, tendo em vista que esse im pos
to é o único com que conta a Municipalidade para atender suas despesas e as dessa Capi-
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tal justificando assim  o indeferimento a petição de diversos contribuintes.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acima citados. 
-Aprovam ,em  prim eira discussão o Projeto de Lei do Orçamento da Receita e Despesa do 
Município pãfa o exercício de 1923.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

19
- Recebem requerim ento do Vice-Provedor da Santa Casa de Misericórdia solicitando isen
ção do pagam ento do im posto de estilicídio.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das multas 
de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua General Caldwell, n.° 132 e com prom e- 
tendo-se saldar a sua dívida.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das multas 
provenientes de décim as atrasadas da sua casa situada na Avenida São Paulo, n.° 44 e 
com prom etendo-se a pagar sua dívida.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas e respectivas m ultas da sua casa situada na Rua Vasco da Gama, n.° 91. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as e 
m ultas das suas casas situadas na Travessa do Carmo, n.° 08 e do Cortiço n.° 06, alegando 
estar com os imóveis hipotecados para pagamento de dívidas do seu falecido marido.
- Recebem requerim ento  da Devoção do Bom Fim, solicitando d ispensa do pagam ento 
de ju ros provenientes do calçam ento feito pelo M unicípio em frente ao tem plo d a 
quela Devoção.
-Recebem um a resolução da Comissão de Orçamento decidindo d istribu ir entre os três 
escriturários da Secretaria do Conselho e ao funcionário que presta serviços de contínuo 
um a verba anual que foi consignada na Lei de Orçamento para o cargo de contínuo que 
não foi preenchido.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento de pleno acordo com a Comissão de Recla
mações e Redação, autorizando o Intendente a m andar auxiliar financeiram ente os re
querentes abaixo relacionados: Comitê da Exposição das Uvas de Teresópolis, Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre, Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul e a publicação 
de um jornal de propaganda do Rio Grande do Sul.
-Aprovam a Resolução e o Parecer da Comissão de Orçamento.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - A rm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

22
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de multas de 
décim as atrasadas de sua casa situada na Rua Riachuelo, n.° 109.
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações e Redação d ispensando  duas cidadãs 
dos pagam entos das m ultas atrasadas, desde que as m esm as saldem  suas d ívidas no 
prazo de dez dias.
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- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando, até o fim do exercí
cio de 1924, a Santa Casa de Misericórdia do imposto de estilicídio.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente a 
dispensar o Clube de Regatas Guaíba do imposto sobre área de construção.
-R ecebem  Parecer da Com issão de Reclam ações e Redação au torizando  o In tendente 
a d ispensar o V igário do A rrabalde de Teresópolis do pagam ento  do im posto  sobre 
área de construção .
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo um  auxílio fi
nanceiro à Associação das Mães Cristãs, desde que na arrecadação dos im postos do ano 
de 1923 houver sobras do Orçamento respectivo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que se um a cidadã 
pagar no prazo de dez dias seus impostos haverá dispensa das respectivas multas. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo auxílio financei
ro ao Centro Republicano Júlio de Castilhos.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente a 
conceder a isenção do pagam ento de décimas a um Cidadão, pelo espaço de dois anos, 
excluindo as taxas de água, esgoto e policiamento.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente a 
isentar o Colégio Americano do imposto de construção.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando a concessão de 
auxílio financeiro para: as enferm eiras da Ordem de Santa Catarina; ao Diretor-gerente 
do magazine m ensal A M áscara; à Liga Náutica Riograndense; ao Clube Militar de Ofici
ais da Guarda Nacional e ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o Intendente a 
resolver a questão com as Companhia de Seguro Sul América e outras de acordo com os 
interesses da M unicipalidade.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo para um a cidadã 
um abatim ento de 50% no valor de multas provenientes de décim as atrasadas, desde que 
pague dentro do prazo de dez dias o valor integral de seu débito com a M unicipalidade.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acima mencionados. 
-Aprovam um a proposta aum entando os auxílios financeiros das seguintes instituições: 
Asilo da M endicidade, Asilo de Santa Tereza, Orfanato da Nossa Senhora da Piedade, Ins
tituto Oswaldo Cruz e Santa Casa de Misericórdia.
- Aprovam, em segunda e terceira discussões, o Projeto de Orçamento da Receita e Despe
sa do Município para o exercício de 1923.
-Transcrevem, de acordo com o Artigo 7o, Parágrafo primeiro, da Lei n° 4, de 27 de de
zembro de 1921 as Disposições referentes a cobrança do imposto do Selo Municipal. 
Ass.: Alcides Soares - Firm iano Nunes - Eleuthério Araújo - Armando da Silva - José Bertaso
- Henrique Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

23
- Procedem à leitura e aprovam a redação final do Projeto de Orçamento da Receita e Des
pesa do Município para o exercício de 1923.

35



-M andam  extra ir um a cópia do Projeto já convertido em Lei o qual será enviado ao 
Intendente Municipal para os devidos efeitos.
Ass.: Alcides Soares - F irm iano Nunes - Eleuthério Araujo - José Bertaso - Henrique Kock 
Roberto Stoll - Victor da Silva.



1923
JULHO

24
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.Firmiano Osório Nunes, Vice-presi
dente do Conselho Municipal.
-Recebem ofício-circular do Diretor-Geral da Secretaria do Interior com unicando a no 
meação do Dr. Protásio Antônio Alves para o cargo de Vice-presidente do Estado.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

OUTUBRO

15
- Elegem a Mesa Adm inistrativa do Conselho para o ano de 1923, assim como as respecti
vas comissões.
-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando o Relatório referente ao exercício de
1922 e o Projeto de Orçamento da Receita e Despesa para o exercício de 1924.
-M andam  com unicar ao Presidente do Estado e ao Intendente Municipal o início dos 
trabalhos do Conselho Municipal.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Arm ando da Silva - José Bertaso - Henrique 
Kock - Roberto Stoll.

22
-Nom eiam o novo Secretário do Conselho devido à desistência do titular.
-Recebem ofício do Diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre cum prim entando 
o Conselho Municipal, oferecendo um a fotografia do edifício recentem ente construído 
para a Instituição e encam inhando exemplares do Relatório do exercício anterior, das 
Notas e Inform ações e da Revista dos Cursos.
- Recebem ofício do Dr. João Rache Vitello e outros com unicando que com a denom inação 
"Pelas m ães e pelas Crianças" um a comissão de cidadãos tom ou para si a tarefa de p ro
mover a fundação de um a m aternidade e de um  pavilhão para enferm aria de crianças, 
anexo à Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem ofício do Secretário do Clube de Regatas Guaíba convidando o Conselho para a 
com em oração do seu 31.° aniversário.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua propriedade situada na Rua Barão de Gravataí, n.° 54.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas, desde 1917, da sua casa situada na Estrada do Mato Grosso, n.° 226.
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- Recebem  requerim en to  de um a cidadã solicitando isenção de dez d ias do p agam en
to de m ultas p rovenien tes de décim as a tra sad as das suas casas s itu ad a s  na Rua 
M ostardeiro, n.° 14 e 14 A ,alegando ter estado fora da Cidade na época do respectivo 
pagam ento.
-Recebem requerim ento da Presidente da Associação "Damas de Caridade" solicitando 
isenção do pagam ento dos im postos da sua chácara situada no Arrabalde de Teresópolis, 
onde pretende constru ir um  recolhimento.
-Escolhem  os presidentes das  Com issões de O rçam ento, Contas e de Reclam ações e 
Redação.
- Procedem à leitura do Relatório do Intendente.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - José Bertaso - Augusto Kock
- Roberto S to ll.

29
-Recebem requerim ento da Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários Públicos Esta
duais e Municipais do Rio Grande do Sul solicitando auxílio financeiro para o próximo 
exercício.
- Recebem requerim ento das proprietárias da casa da casa situada na Rua João Alfredo, 
n° 224,solicitando isenção de m ultas de décimas atrasadas e o parcelam ento da dívida. 
-Recebem  requerim ento  de um a cidadã, curadora de um  cidadão interditado, solici
tando  isenção do pagam ento das m ultas atrasadas provenientes de décim as da casa 
situada na Rua da Azenha, n.° 206.
- Recebem  requerim en to  de duas cidadãs, ó rfãs, so licitando a suspensão  da cobrança 
de déc im as a tra sa d a s  da casa de p rop riedade das m esm as s itu ad a  n a  Rua da Aze
nha, n.° 343.
- Recebem requerim ento da Sociedade Riograndense Protetora dos Anim ais solicitando 
um  auxílio anual para a sua manutenção.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
-Recebem requerim ento da Santa Casa de M isericórdia solicitando dispensa do paga
mento de im postos de todos os prédios de propriedade daquela Instituição.
-Recebem requerim ento de vários proprietários de barbearias solicitando a criação de 
um a taxa para abertura do seu tipo de comércio aos domingos revertendo a referida taxa 
aos Cofres do Município.
-Recebem requerim ento  do Institu to  de Belas A rtes do Rio G rande do Sul solicitando 
d ispensa do pagam ento de décim as atrasadas do seu prédio situado na Rua Senhor dos 
Passos, n.° 58.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento das multas 
de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Cabral, n.° 23.
-Encam inham  à Com issão de Reclamações e Redação os docum entos acim a citados 
para parecer.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso -Henrique Kock - Roberto Stoll.
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NOVEMBRO

05
-Recebem requerim ento da Associação Comercial dos Varejistas solicitando que o im 
posto criado em 1922 para as casas de secos e molhados que abrirem  aos domingos, seja 
elevado para cinco contos de réis e pago de um a só vez, inclusive nos casos de reincidên
cia, atingindo tam bém  mercados e outros estabelecimentos que venderem gêneros dife
rentes aos da espécie de seu comércio.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a isenção do pagam ento de décim as 
atrasadas e no corrente ano da sua casa situada na Rua Pacífico, n.° 25.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagamento de décimas atra
sadas e a suspensão no corrente ano da sua casa situada na Rua Saldanha Marinho, n.° 36.
- Recebem requerim ento da Sociedade Anônima W hite M artins solicitando um  prazo de 
três anos de dispensa do pagam ento dos impostos da fábrica de oxigênio que fundaram  
nesta Cidade.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa de impostos, por dez anos, 
para o Teatro Coliseu.
- Recebem requerim ento do Diretor do Ginásio Anchieta solicitando a dim inuição do p a
gam ento de décim as da referida Instituição.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 48.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de multas 
provenientes de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua João Alfredo, n.° 218. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando suspensão da cobrança de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Lopo Gonçalves, n.° 51.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a suspensão da cobrança de décim as 
da parte que possui da casa situada na Rua Riachuelo,n.° 157.
-Recebem requerim ento do Diretor da Escola M édico-cirúrgica de Porto Alegre solici
tando a m anutenção da verba que o Conselho lhe concede anualm ente.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de multas 
provenientes de décim as atrasadas da sua casa situada na Avenida Belém, n.° 28 
-Recebem requerim ento do pai de um  Agente assassinado em  serviço solicitando um 
auxílio financeiro em função do seu estado de pobreza.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Sociedade Beneficente União e Progresso solici
tando auxílio anual e a dispensa do pagamento de décim as atrasadas e futuras.
-Enviam  à Com issão de Reclamações e Redação os requerim entos acim a citados para 
parecer. <■
-Continuam  a leitura do Relatório e do Projeto de Orçamento para o exercício de 1924 e o 
enviam à Comissão de Orçam ento para parecer.
- Expressam um  Voto de Pesar pelo falecimento do pintor da 4.“ Diretoria da Intendência 
Municipal.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.
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-Recebem  ofício do In tenden te M unicipal enviando para  a apreciação do Conselho o 
Balanço e a D em onstração  das Contas da In tendência referentes ao exercício finan
ceiro de 1922.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décim as 
da sua casa situada na Rua São Manoel, n.° 35.
-Recebem requerim ento do proprietário de um a fábrica de louças de barro solicitando a 
dim inuição do im posto de policiamento da referida fábrica situada na Rua Gonçalves 
D ias,n .°60.
-Recebem requerim ento do Sindicato Agrícola Riograndense solicitando auxílio finan
ceiro para o próxim o exercício.
- Recebem requerim ento de cidadão solicitando isenção do pagam ento de décim as da 
sua casa situada na Rua Pantaleão Telles, n.° 115.
- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as 
da sua casa situada na Rua D. Tereza, n.° 57.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagamento de décimas atra
sadas das suas casas situadas na Rua Sete de Setembro, n.° 28,30 e 32, nas Pedras Brancas.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas e isenção da cobrança de décimas da sua casa situada na Rua São Carlos, n.° 17 
até que seu estado financeiro perm ita o cum prim ento deste dever.
-Encam inham  os requerim entos acima mencionados à Comissão de Reclamações e Re
dação para parecer.
- Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento encam inhando o Projeto de Orçamento do 
exercício de 1924 para discussão e aprovação para ser convertido em lei.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - Victor da S ilva.

26
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as do 
prim eiro sem estre do corrente ano da sua casa situada na Rua Gonçalves Dias, n.° 32. 
-Recebem requerim ento da um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
até o fim do exercício de 1924, do chalé que possui na Rua Lobo da Costa, n.° 70.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Contas aprovando as Contas da Receita e das 
Despesas feitas pela Intendência no exercício de 1922.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei da Comissão de Contas aprovando as 
Contas feitas pela Intendência no exercício de 1922.
Ass.: Alcides Soares - Fernando Castro - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto S toll.

29
- Recebem requerimento da Sociedade dos Pequenos Varejistas de Porto Alegre solicitando a 
revogação do Item 35, do Parágrafo 5.°, do Art. 1,° da Lei de Orçamento do corrente exercício.
- Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente H arm onia solicitando isenção do pa
gam ento de décim as do seu prédio situado na Rua Jerônimo Coelho, n.° 4.

12
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- Recebem m em orial dos m oradores da Rua das Flores, nas Pedras Brancas, solicitando a 
suspensão da cobrança de décimas dessa Rua, enquanto a mesma servir para o trânsito 
de gado das charqueadas e do Matadouro.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das multas 
provenientes do atraso  de décim as de sua casa situada na Rua Souza Reis, n.° 2 A. 
-Recebem requerim ento  da Sociedade Beneficente O perária "13 Janeiro" solicitando 
dispensa do pagam ento de décim as, no próxim o exercício, da sua casa situada na Rua 
Cabral, n.° 12.
-Recebem requerim ento do Clube Caixeiral Porto-alegrense solicitando dispensa do p a
gam ento de décim as de parte do prédio que está construindo na Rua dos Andradas. 
-Encam inham  os requerim entos acima citados para a Comissão de Reclamações e Reda
ção para parecer.
-Aprovam, em segundo discussão, o Projeto de Lei que aprova as Contas da Receita e 
Despesa da Intendência Municipal no exercício de 1922.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Arm ando da Silva - Victor da 
Silva - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto S to ll.

DEZEMBRO

03
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das multas 
provenientes de décim as atrasadas das suas casas situadas na Praça M ontevidéu, n.° 15, 
na Rua 15 de Novembro, n.° 16enaR uaR iachuelo ,n .°  146 e 148 e com prom etendo-se a 
saldar a dívida no próxim o exercício.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 100.
- Recebem requerim ento do Diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitan
do aum ento do valor e a m anutenção na Lei do Orçamento do próxim o exercício o auxílio 
financeiro que lhe é concedido anualmente.
- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando a suspensão da cobrança de décimas 
atrasadas da sua casa na Rua Mato Grosso, n.° 261. ,

-Recebem requerim ento solicitando dispensa do pagamento de m ultas de décim as a tra 
sadas da sua casa situada na Rua Vinte de Setembro, n.° 50.
-Encam inham  os requerim entos acima citados para receberem parecer da Comissão de 
Reclamações e Redação.
-Procedem  à prim eira discussão do Projeto de Orçamento para o próxim o exercício. 
-Apresentam  algum as em endas ao Projeto de Lei Orçam entária para o ano de 1924, nos 
seguintes itens: Companhia Telefônica, Companhia de Bondes, garagem, cocheira, comércio 
de m adeira, taquara, tijolo, laje e dos engraxate.
-Aprovam as em endas acima citadas.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Arm ando da Silva - Victor da 
Silva - José Bertaso - Henrique Kock - Roberto S toll.
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-R ecebem  requerim en to  de um  cidadão solicitando d ispensa do pagam ento  de m ul
tas de décim as a tra sad as das suas casas situadas na Rua B aronesa do  G ravataí, n.° 
6 7 ,6 8 ,6 9 , 70 e 72.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de m ultas de 
décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Santana, n.° 98.
- Recebem requerim ento da Superiora das Irm ãs Enfermeiras da Ordem de Santa Catarina 
solicitando subvenção para o ano de 1924.
-Encam inham  os requerim entos acima citados à Comissão de Reclamações e Redação 
para parecer.
- Reiniciam a prim eira discussão do Projeto Orçam entário para 1924 e apresentam  novas 
em endas nos seguintes parágrafos: Com panhias ou em presas anunciantes em letreiros, 
ruas ou muros; por Comércio instalado em quartos de hotel ou casas particulares.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - José Bertaso - H enrique Kock
- Roberto Stoll.

10
- Recebem requerim ento do Encarregado do Centro Católico solicitando um  auxílio fi
nanceiro para o Natal dos Crianças Pobres.
-Encam inham  o requerim ento acima para parecer da Comissão de Reclamações e Reda
ção.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Victor da Silva - José Bertaso
- Henrique Kock - Roberto Stoll.

13
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável às reivindicações 
dos proprietários de barbearias.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação aconselhando o Conselho a 
atender à solicitação da Sociedade Anônim a White M artins.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável à solicitação do Ins
tituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo a solicitação dos 
m oradores da Rua das Flores, nas Pedras Brancas, por ir de encontro a Lei Municipal. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação negando a solicitação feita 
pela Sociedade Beneficente Operária "13 de Janeiro" por ir de encontro a Lei Municipal.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação negando o pedido da Socie
dade Beneficente Harmonia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação entendendo que, pelo veto do 
Conselho ao Parágrafo 5.° da Lei n.° 35 de 7 de janeiro, nada há a deferir na petição da 
Sociedade dos Pequenos Varejistas de Porto Alegre.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação expondo que de acordo com a 
Lei Orgânica do Município a pretensão da Associação "Damas de Caridade" não pode ser 
atendida.

06
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-Recebem outros pareceres da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo as soli
citações de nove requerentes por motivos diversos.
-Recebem ofício do Intendente Municipal com unicando que o Ato n.° 186 prorrogou as 
sessões ordinárias do Conselho até o dia 22 de dezembro do corrente para que possam 
concluir a votação do Orçamento da Receita e Despesa para o exercício de 1924.
- Aprovam os pareceres expedidos anteriormente pela Comissão de Reclamações e Redação. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

17
-Transcrevem o discurso proferido pelo Presidente do Conselho Municipal em hom ena
gem ao restabelecimento da paz no estado do Rio Grande do Sul.
-D ecidem  enviar um  te legram a ao Presidente do Estado cum p rim en tan d o -o  pelo 
restabelecimento da ordem e da paz no Rio Grande do Sul.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll.

18
-Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando o auxílio financeiro 
que recebe anualm ente.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção, por oito anos, do pagamento 
de im postos do edifício que construiu na Rua Voluntários da Pátria.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Travessa Feliz, n.° 5.
-Recebem de um  Conselheiro o Projeto de Lei que cria o Selo Sanitário Municipal com o 
objetivo de custear os auxílios concedidos aos estabelecimentos de instrução em favor da 
infância desam parada.
-Recebem novas em endas ao Projeto de Orçamento para 1924,nos seguintes itens: Licen
ça para fixar letreiros, anúncios, etc.; Terrenos não edificados; Comércio e casa de com ér
cio com botequim  ou bilhar.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei criando o Selo Sanitário.
-Aprovam as em endas ao Projeto de Orçamento de 1924 anteriorm ente citadas.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll.

19
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando o Teatro Coliseu 
apenas do im posto de décim as e m antendo as outras taxas ou tributos pelo espaço de três 
anos a partir de 1924.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação explicando que o a tendim en
to á solicitação para dim inuir a lotação do prédio feita pelo Diretor do Ginásio Anchieta 
não compete ao Conselho mas à Diretoria da Fazenda da Intendência Municipal.
- Recebem de um  Conselheiro o Projeto de Lei que estabelece os vencimentos do Intendente
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Municipal e dos Subintendentes para o próximo quatriênio.
-Recebem de um Conselheiro o Projeto de Lei autorizando o Intendente a organizar os 
meios necessários e oportunos no sentido de evitar a suspensão do serviço de transporte 
de passageiros feito pela Companhia Força e Luz Porto-alegrense, m elhorá-lo e evitar a 
elevação do preço das passagens.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favoráveis às solicitações fei
tas pela Faculdade de Medicina, pelas Irm ãs Enfermeiras da Ordem de Santa Catarina, 
pelo Sindicato Agrícola Riograndense, pela Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários 
Públicos e pela Escola Médico-cirúrgica desde que sejam levadas em consideração as 
dificuldades do momento.
- Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação anteriormente citados. 
-Aprovam, em prim eira discussão, os Projetos de Lei sobre a Com panhia Força e Luz 
Porto-alegrense e o que estabelece os vencimentos do Intendente e Subintendentes para o 
próxim o quatriênio.
- Aprovam, em segunda e últim a discussão, o Projeto de Lei criando o Selo Sanitário. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Henrique Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

20
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo os valores financeiros dos au
xílios a serem entregues à Faculdade de Medicina, ao Centro Católico do Rio Grande do Sul, 
ao Natal dos Pobres, às Enfermeiras de Santa Catarina, ao Sindicato Agrícola do Rio Grande 
do Sul, à Sociedade de Amparo M útuo dos Funcionários Públicos, à Escola Médico-cirúrgi- 
ca, à Associação Damas de Caridade e ao Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. 
-Aprovam o Parecer da Comissão de Orçamento acima citado.
-Continuam  a discutir o Projeto de Orçamento para 1924 e recebem novas em endas aos 
seguintes parágrafos: Barbearias que abrem nos domingos; nas Disposições Transitórias, 
Concessão de gratificações aos Subintendentes, da Prim eira Diretoria pela cobrança dos 
im postos suburbanos, nas Disposições Permanentes e nos auxílios destinados aos esta
belecimentos pios e outros, em especial a Santa Casa de M isericórdia.
- Aprovam as em endas acima citadas com exceção da relativa à Santa Casa de Misericórdia. 
-Aprovam, em segunda discussão, os Projetos de Lei referentes ao Selo Sanitário e aos 
vencimentos do Intendente para o próximo quatriênio.
-Aprovam aum ento do auxílio financeiro para a Santa Casa de M isericórdia pelo Art. 6 
das Disposições Transitórias.
-Aprovam ,em  segunda discussão e com em enda, o Projeto referente à Com panhia Força 
e Luz Porto-alegrense.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Augusto Kock - Roberto Stoll - Victor da Silva.

21
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável ao pedido do Clube 
Caixeiral isentando-o apenas do pagamento da décim a da parte exclusivamente destina-
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da à sede do Clube pelo espaço de três anos.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável à solicitação da Liga 
Náutica Riograndense.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação desfavorável à solicitação de 
um a cidadã de isenção do pagamento de décimas m andando, entretanto, suspender a 
cobrança até 1924.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação atendendo ao pedido de uma 
cidadã desde que a m esm a pague imediatam ente o débito que tem com a M unicipalidade.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dizendo que o Conselho pode 
m andar suspender a cobrança do imposto a que está sujeito o prédio pertencente a uma 
cidadã viúva.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável que o Conselho aten
da, em parte, a solicitação da Associação Comercial dos Varejistas elevando o imposto em 
questão para dois contos de réis.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação salientando que a petição da 
Associação Comercial dos Varejistas está prevista no Parágrafo seis - Comércio volante 
n.° 1 e por isto nada há a deferir.
-Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acim a citados. 
-Aprovam ,em  terceira discussão,o Projeto de Lei com em endas sobre a Com panhia For
ça e Luz Porto-alegrense.
- Aprovam,em segunda e última discussão, o Projeto de Orçamento para o exercício de 1924. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - A rm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.
21 (Conforme o texto original)
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que o Conselho 
pode continuar suspendendo a cobrança dos impostos m unicipais a que está sujeito par
te do prédio localizado na Rua Riachuelo,n.° 157.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação m andando que o Conselho atenda 
o pedido de um a cidadã desde que a mesma cumpra pontualmente o pagamento dos im 
postos a que está sujeito como proprietária do casebre situado na Travessa Feliz, n.° 5.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dizendo que o Conselho pode 
dispensar um a cidadã do pagam ento de im portância correspondente ao prim eiro sem es
tre do corrente ano.
-Recebem a redação final do Projeto de Lei referente à Com panhia Força e Luz Porto- 
alegrense.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento estabelecendo o valor do auxílio financei
ro a ser concedido à Liga Náutica Riograndense.
-Recebem proposta de um  Conselheiro para que o Conselho autorize o Intendente a ad
quirir até a im portância de cinco contos de réis, um quadro da exposição do pintor Libindo 
Ferraz.
-Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações anteriorm ente citados. 
-Aprovam a redação final do Projeto de lei referente à Com panhia Força e Luz Porto- 
alegrense.

45



-Aprovam a redação final do Projeto de Lei do Orçamento para 1924.
-Aprovam a proposta referente ao quadro da exposição do pintor Libindo Ferraz.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - A rm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.

22
-Procedem  à leitura de um a moção, de autoria de um  conselheiro, em solidariedade e 
apoio aos trabalhos desenvolvidos pelo Intendente Municipal durante o corrente ano. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - A rm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.



1924
JANEIRO

07
-Tomam conhecim ento do Projeto de Reforma Parcial da Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul conforme ofício enviado pelo Presidente do Estado e o enviam  à Comissão 
de Reclamações e Redação para parecer.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - Arm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.

08
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação aprovando o Projeto de Refor
ma Parcial da Constituição Estadual nos itens que abrangem os Artigos 9.°, 10.°, 11.° e 
18.°, além dos Parágrafos 3.° e 63.° da referida Constituição.
-Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acima referido.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - Arm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.

SETEMBRO

01
-Tomam conhecim ento do Projeto de Reforma da Lei Eleitoral do Município através da 
docum entação enviada pelo Intendente Municipal e o encam inham  à Comissão de Recla
mações e Redação para parecer.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Henrique Kock - José Bertaso
- Roberto Stoll - Victor da Silva.

02
- Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o Projeto de Reforma da 
Lei Eleitoral do M unicípio assim  como as emendas propostas por dois eleitores.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Roberto Stoll - Henrique K ock.

04
-Recebem ofício do Intendente Municipal convocando o Conselho Municipal para uma 
Reunião Extraordinária com o objetivo de exam inar as Contas da M unicipalidade refe
rente ao exercício de 1923.
-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando as respectivas Contas do exercício de
1923 para exame.
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- Recebem ofício do Intendente Municipal enviando ao Conselho a petição dos Srs. Benno 
Mentz e Júlio Adams solicitando um auxílio financeiro para erigirem , em Novo H am bur
go, um  m onum ento comemorativo ao Primeiro Centenário da Colonização Alemã. 
-Recebem requerim ento da Sociedade Protetora do Turfe solicitando o pagam ento do 
prêm io "Cruzeiro do Sul", instituído pelo Conselho Municipal e anualm ente realizado por 
esta Associação.
-Recebem  requerim ento do Provedor da Santa Casa de M isericórdia solicitando d is
pensa do pagam ento de décim as atrasadas da casa de sua propriedade situada na Rua 
Riachuelo, n.° 356.
-Encam inham  os requerim entos acima citados à Comissão de Reclamações e Redação 
para parecer.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que o auxílio con
cedido anualm ente à Sociedade Protetora do Turf, desde 1918, ainda não foi revogado, 
portanto deve ser mantido.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação instru indo o Conselho a aten
der o pedido da Santa Casa de Misericórdia, porque qualquer benefício reverterá para as 
pessoas desprotegidas que a mesma abriga.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acima citados.
- Propõem e aprovam o aumento da Verba de Representação ao Chefe do Executivo Municipal. 
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - Augusto Kock - Arm ando da 
Silva - José Bertaso - Roberto Stoll.

05
- Recebem Parecer da Comissão de Contas aprovando as Despesas feitas pela Intendência 
Municipal no exercício de 1923.
-Recebem Parecer da Comissão de Contas m andando que seja restituído ao Intendente 
Municipal as quantias provenientes do subsídio que deixou de receber e dos saldos da 
Verba de Representação, não só do exercício de 1923 como dos anteriores.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento opinando que deve ser dado um  auxílio 
financeiro para a construção, em Novo Hamburgo, do m onum ento com emorativo à pas
sagem do Primeiro Centenário da Colonização Alemã.

- Propõe a criação do cargo de Diretor da Secretaria do Conselho Municipal e estabelecem 
as condições em que o mesmo deve ser criado.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, o Parecer e o Projeto de Lei que aprova as Con
tas da Receita e Despesa da Intendência Municipal referente ao exercício financeiro de 1923. 
-Aprovam os pareceres das Comissões de Contas, de Orçam ento e a criação de cargo de 
Diretor da Secretaria do Conselho Municipal.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Roberto Stoll - Henrique Kock.

18
-Procedem  à leitura da indicação dos Mesários Eletivos e Suplentes que deverão consti
tu ir as Mesas Eleitorais do Município na Eleição de 28 de setem bro do corrente ano.
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Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araujo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - José 
Bertaso - Roberto Stoll - Henrique Kock.

OUTUBRO

02
-Realizam a apuração dos votos da Eleição para Intendente, Vice-intendente e Conselhei
ros Municipais para o quatriênio de 15/10/1924 a 15/10/1928.
Ass.: Alcides Soares - Eleuthério Araújo - Fernando Castro - A rm ando da Silva - Henrique 
Kock - José Bertaso - Roberto Stoll - Victor da Silva.

15
-Em possam  os novos Conselheiros Municipais.
- Elegem os m em bros Conselheiros das Comissões de Orçamento, Contas, Reclamações e 
Redação.
- Resolvem enviar um  telegram a ao Sr. Francisco Bento Júnior, eleito Presidente do Conse
lho Municipal, desejando-lhe o pronto restabelecimento.
-Em possam  o Intendente e o Vice-Intendente eleitos para o quatriênio de 1924 a 1928. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro 
Dossena - Affonso da Fonseca - Egídio Hervé - Vigo Collin - João Pinto G uim arães.

25
-Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a comunicação que o Conselho 
Municipal fez da instalação dos seus trabalhos no corrente ano.
-Recebem ofício do ex-Intendente Municipal encam inhando ao Conselho o último Rela
tório de sua gestão adm inistrativa.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 34.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento das multas 
referentes às décim as das suas casas situadas na Rua 17 de Junho, n.° 9 e n.° 11. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando o cancelamento da dívida, que tem 
com a Intendência, referente às décim as atrasadas das suas casas recentemente dem oli
das situadas na Travessa Pesqueiro, n.° 1 e n.° 3.
- Recebem requerim ento de Wilson, Sons & Cia, por seu Procurador, solicitando restituição 
das multas que pagaram  à Intendência quando da arrecadação sobre imóveis urbanos.
- Recebem requerim ento da Diretora da Pia Instituição Pedro Chaves Barcelos solicitando 
um auxílio anual para o Asilo.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento do imposto de 
trigésimo, afirm ando ter feito favores à Intendência na abertura de ruas no valor superior 
a vinte contos de réis.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as da 
sua casa situada na Travessa do Carmo, n.° 4.
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-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do valor do 
calçamento feito na frente de sua casa situada na Rua Independência, n.° 240 alegando ter 
dado à Intendência oito palmos de terra para o alargamento da rua.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção das dívidas de décim as a tra 
sadas da sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 246 afirm ando ser apenas usufru
tuária do referido prédio.
-Recebem requerim ento de um cidadão reconhecendo sua dívida de décim as, esgoto e 
água atrasadas com a Intendência e solicitando ao Conselho um  abatim ento.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das multas, 
de metade da dívida de décim as atrasadas e instalação de esgotos da sua casa situada na 
Travessa do Carmo, n.° 14.
- Recebem requerim ento da Associação Comercial da Bahia encam inhando a subscrição 
que solicitava um auxílio para a estátua de Rui Barbosa, que pretende constru ir na cidade 
de Salvador.
-Recebem requerim entos de alguns cidadãos solicitando a canalização de água e o pro
longamento do cordão da calçada da Avenida União.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para ser interm ediária nas vendas de 
piche e cobre do Gasómetro local m ediante pequena comissão.
-Recebem telegram a do Clube Caixeiral cum prim entando o Conselho pela posse. 
-Escolhem os respectivos presidentes das Comissões de Orçamento, de Contas e Recla
mações e Redação.
-Aprovam a m oção de um  conselheiro em solidariedade ao Presidente do Estado por sua 
eficiente colaboração no movimento revolucionário que ocorreu em São Paulo am eaçan
do a estabilidade do Regime Republicano.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

29
- Recebem ofício do Intendente Municipal pedindo autorização suplem entar para atender 
as despesas gerais e especiais, cujas verbas determ inadas na Lei do Orçam ento vigente 
não foram suficientes.
-Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando ao Conselho o requerim ento 
do Presidente da Sociedade União Comercial dos Varejistas de Porto Alegre solicitando a 
exclusão, na Lei Orçam entária do exercício vindouro, do Parágrafo 5.°, n.° 35 da Lei de 
Orçam ento de 1923.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro" solici
tando dispensa do pagamento de décimas da sua sede social situada na Rua Cabral, n.° 
12, durante o próxim o exercício.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento,pelo espaço 
de dez anos, de todos os impostos que se relacionam a um parque e um  restaurante que 
pretende construir na Vila Nova.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas e isenção das que estão por vencer da sua casa situada na Rua Avaí, n.° 30.
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-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Pacífico, n.° 25.
-Recebem requerim ento do Presidente da Sociedade Riograndense Protetora dos Ani
mais solicitando auxílio financeiro para a Entidade.
-E ncam inham  os requerim en tos acim a citados para a Com issão de Reclam ações e 
Redação.
-Iniciam  a leitura do Relatório do Dr. José M ontauri de Aguiar Leitão,ex-Intendente Mu
nicipal.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

NOVEMBRO

04
-Recebem ofício do Presidente da Liga Náutica Riograndense saudando o Conselho pela 
instalação de seus trabalhos.
- Recebem requerim ento solicitando dispensa do pagam ento de décimas atrasadas da sua 
casa situada na Rua Ernesto Fontoura, n.° 112.
- Recebem requerim ento do Secretário da Associação Comercial dos Varejistas sugerindo, 
ao Conselho m edidas para im pedir que estabelecimentos como bares, m ercadinhos e ou
tros possam  vender aos domingos mercadorias que constituam  a especialidade de a rm a
zéns de secos e m olhados a varejo.
- Recebem requerim ento da Diretoria da Associação de Barbeiros pedindo que seja eleva
do para cinco contos de réis, no próximo exercício, o imposto da Alínea a do n.° 35, Pará
grafo 5.°, do Art. 1.° da Lei de Orçamento.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que se um  cidadão 
saldar im ediata e integralm ente o seu débito de décimas, desde o segundo sem estre de 
1921 até o segundo sem estre de 1924, estará isento de pagaras respectivas multas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamação e Redação entendendo que Wilson, Sons 
& Cia. Ltda. deveria ter se dirigido em tempo hábil ao Intendente, por isso opina pelo 
indeferimento.
-Recebem  Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo a petição de 
um a c idadã po r não  en c o n tra r  ju stifica tiva  no que alega, tendo  em v ista  que a 
M unicipalidade tem sérios com prom issos decorrentes do em préstim o realizado para o 
Serviço de Calçamento.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações expondo que tendo em vista os onerosos 
encargos que atualm ente pesam sobre o Orçamento Municipal, e que a Municipalidade 
m antém  um a Polícia Administrativa à qual compete a fiscalização do cum prim ento das 
Posturas Municipais, assegurando, tam bém , proteção aos anim ais, entende que deve ser 
indeferido o requerim ento da Sociedade Riograndense Protetora dos Animais. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação apresentando à consideração 
do Conselho um  Projeto de Lei que autoriza o Intendente abrir um  crédito suplem entar a
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ser dividido pelas seguintes verbas: Urbana (quatrocentos e oitenta e cinco contos), Su
burbana (cento e quinze contos) e Especial (quinhentos e oitenta e oito contos seiscentos 
e oitenta e sete mil duzentos e quarenta réis).
-Recebem proposta de um  Conselheiro para que, como m edida preventiva, em caso de 
ocorrer qualquer alteração da Ordem Pública neste Município o Intendente fica autoriza
do a distender até a quantia de trezentos contos de réis.
- Procedem à leitura, até o fim, do Relatório do Dr. José M ontaury de Aguiar Leitão. 
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões,o Projeto de Lei e a proposta anteriorm en
te apresentados.
Ass.: E duardo  S arm en to  Leite - Jayme da Costa Pereira - V ictor K essler - Pedro 
D ossena -A ffonso  da Fonseca -E gydio  H ervé-V igo  Collin -João  P into G uim arães.

07
-Recebem ofício do Intendente Municipal solicitando autorização para efetuar as desa
propriações necessárias dos terrenos e prédios da futura Avenida Júlio de Castilhos, entre 
as ruas Marechal Floriano Peixoto e da Conceição.
- Recebem ofício do Intendente Municipal solicitando autorização para atender o requerimen
to do Procurador do Dr. Alfredo Cusano solicitando o pagamento de quarenta exemplares do 
livro II Paese Dell Avenir, adquiridos pela Municipalidade pela quantia de dois contos de réis.
- Enviam os ofícios acima citados para a Comissão de Reclamações e Redação emitir parecer.
- Recebem requerimento de uma cidadã, tutora de três filhos menores, proprietários de algu
mas casas solicitando dispensa do pagamento das multas provenientes de décimas atrasadas. 
-Recebem requerim entos de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas e respectivas m ultas da sua casa situada na Avenida Veneza n.° 15.
-R ecebem  requerim ento  de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento  das m ul
tas provenientes de décim as a trasadas de suas casas situadas na Rua E spírito  Santo, 
n.° 27 e n.° 29.
-Recebem  requerim en to  do Presidente da Sociedade Beneficente Alem ã solicitando 
isenção do pagam ento  de décim as a trasadas e fu turas do p réd io  situado  na Rua São 
Rafael, n.° 54.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dim inuição da décim a urbana em 
que foi lotada sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 84.
-Recebem requerim ento do Vice-presidente em exercício do Instituto de Belas Artes do 
Rio Grande do Sul solicitando que seja conservada na Lei do Orçam ento futura, o auxílio 
de dez contos de réis que lhe tem sido dado em anos anteriores.
-Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
sessão anterior.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena, 
Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

11
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando suspensão da cobrança de décimas 
da parte que possui na casa situada na Rua do Riachuelo, n.° 157.
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-Recebem requerim entos da Diretoria da Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários 
Públicos do Rio Grande do Sul solicitando auxílio anual para a Sociedade.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção da dívida que tem com a 
Municipalidade proveniente do calçamento feito na frente das suas casas na Rua Venezianos 
n.° 54 e n.° 91.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas do 
seu casebre situado na Rua São Manuel, n.° 230.
-Recebem requerim ento da Diretoria da Comunidade Católica São José solicitando isen
ção do pagam ento de décimas, no próximo exercício, do seu prédio situado na Rua São 
Rafael, n.° 29.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Seminário Concórdia solicitando isenção do 
pagam ento de décim as de seus prédios situados na Avenida Maria n.° 158 e n.° 160, ale
gando ser um  estabelecimento de ensino gratuito.
-Recebem requerim ento da Diretoria da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre solici
tando aum ento do auxílio que a Municipalidade lhe concede para m anutenção dos seus 
laboratórios e atendim ento aos pobres.
-Recebem requerim ento do Procurador de um a cidadã solicitando isenção do pagam en
to de multas dos prédios de que é herdeira e a licença para vender duas casas a fim de 
pagar as despesas do inventário.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua Bento Gonçalves, n.° 09.
-Enviam  os requerim entos acima citados à Comissão de Reclamações e Redação para 
parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concordando com os melho
ram entos que o Intendente pretende realizar e convencida das vantagens que serão de
correntes dos m esm os entende que de acordo com o Art. 13, n.° 3 e 13 da Lei Orgânica do 
Município deve ser concedida a autorização solicitada para tal em preendim ento. 
-Aprovam o Parecer da Comissão de Reclamações e Redação relativo à solicitação do 
Intendente Municipal.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena, 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

14
-Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando, para exame do Conselho, um 
requerim ento da Sociedade Literária Religiosa Santa Tereza pedindo para ser poupada do 
pagam ento da quantia proveniente da com pra de um  terreno da Intendência Municipal 
situado na Rua Venâncio Aires e,outro de um cidadão oferecendo à venda um  quadro que 
ilustra o Conselho Municipal da última gestão do Dr. José M ontaury de Aguiar Leitão. 
-Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando ao Conselho um  requerim ento 
que lhe foi dirigido pelo Diretor do Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres solicitando 
aum ento do auxílio que lhe é concedido anualmente.
-Registram  um a observação que para chegar ao conhecimento do Conselho os requeri
m entos devem ser selados pelos seus emitentes.
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-Recebem requerim ento do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul solicitando novo auxílio financeiro para o próxim o exercício.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de multas de 
décim as atrasadas da casa situada na Rua Fernandes Vieira, n.° 30, lotada em nom e da 
sua filha, bem  como o parcelamento de dívida.
-Recebem requerim ento do Vice-presidente da União de Moços Católicos solicitando o 
auxílio que tem recebido em anos anteriores para o Natal das Crianças Pobres. 
-Recebem requerim ento de Jorge Pfeifer & Cia. solicitando que seja excluído da próxima 
Lei Orçam entária o Dispositivo "a", do n.° 6, Parágrafo 5.°, do Art. 1.°, da Lei em vigor. 
-E nv iam  os req u e rim e n to s  ac im a à C om issão de R eclam ações e R edação para 
parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação m antendo o despacho desfa
vorável anterior à Sociedade Beneficente União O perária" 13 de Janeiro", tendo em vista 
que ainda está em vigor a Lei n.° 10, de 29/11/1893.
-Transcrevem Parecer contrário de um conselheiro a respeito do despacho desfavorável 
dado ao requerim ento da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro" que rei
vindica a dispensa do pagam ento de décimas de sua sede.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação entendendo que não devem 
ser deferidos os requerim entos de duas cidadãs tendo por base a cláusula oitava do Con
trato sobre Empréstimo Externo.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que um a Cidadã 
pode ser dispensada do pagam ento das multas com a condição de pagar im ediata e inte
gralm ente o débito sobre décim as até o segundo sem estre do corrente ano.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo os requerim entos 
de duas cidadãs face a cláusula oitava do Contrato de Em préstim o Externo que oneram  as 
rendas da M unicipalidade.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na Sessão an 
terior.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

18
-Recebem requerim ento de um cidadão, dirigido ao Intendente Municipal e por este re
m etido ao Conselho, solicitando o estabelecimento de horário para o fechamento do co
mércio à varejo e a aplicação de medida para d istribuir o trabalho das casas comerciais 
por duas tu rm as de empregados.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento da multa por 
não ter requerido vistoria no chalé de sua propriedade antes de sua ocupação.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando para pagar, sem multa, a dívida que 
tem para com a M unicipalidade proveniente de décim as atrasadas da casa na Rua Gen. 
João Manoel, n.° 03.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Clube Caixeiral solicitando isenção do pagamento 
de todos os im postos do edifício do Clube na parte ocupada pela Sociedade.



-Recebem requerim ento do proprietário do Teatro Coliseu solicitando dispensa do paga
mento do im posto de 5% a que está sujeita a Companhia Velasco que term inou de se 
apresentar no citado teatro.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável a que um a cidadã 
seja dispensada do pagam ento das multas com a condição de que pague integralm ente o 
débito referente às décim as dos exercícios de 1922,1923 e 1924, inclusive, dentro de curto 
prazo e a juízo do Intendente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o requerim ento da Casa 
Bancária Jorge Pfeifer & Cia., com sugestões para a Lei Orçam entária do próxim o exercí
cio, remetendo à apreciação do Intendente pois somente depois de apresentado o Projeto 
do Orçamento é que o Conselho poderá se manifestar.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que, face a cláusu
la oitava do Em préstim o Externo contraído pela Municipalidade e da Lei n.° 10 de 29/11/ 
1893, deve ser indeferido o requerim ento do Seminário Concórdia.
-Colocam em discussão os Pareceres contrário e a favor dos interesses da Sociedade Be
neficente União Operária "13 de Janeiro" e resolvem que deve prevalecer o Parecer da 
Comissão de Reclamações e Redação concedendo à referida Sociedade um  auxílio finan
ceiro para saldar suas décimas.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na ses
são anterior.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

21
-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando ao Conselho um  requerim ento da 
Radio Sociedade Riograndense solicitando auxílio financeiro para instalar nesta Cidade 
um a poderosa estação transm issora.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando redução da lotação de décim as da 
sua casa situada na Rua Fernando Machado, n.° 229.
-Recebem requerim ento do Diretor do Asilo Pella e Betânia pedindo auxílio financeiro 
para aquele Estabelecimento. ,
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento de décimas 
do edifício que construiu na Rua Voluntários da Pátria, n.° 108 e n.° 110.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas do seu chalé localizado na Rua Dona Tereza, n.° 32.
-Recebem requerim ento de alguns cidadãos solicitando a devolução da im portância das 
multas que pagaram  à M unicipalidade referente às décim as atrasadas de seus prédios 
situados na Rua General A ndrade Neves, n.° 38 e n.° 40.
- Recebem requerim ento de Rubbo & Kock solicitando um a lei que obrigue o fechamento 
das casas de fazendas, miudezas, perfum arias, m odas, etc. aos domingos.
- Recebem requerim ento de Rubbo & Kock, solicitando para to rnar obrigatório o horário 
de fechamento das casas comerciais: no verão às 20h e no inverno às 19h.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do pagam ento de m ultas pro-
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venientes de décim as atrasadas e o prazo de um ano para saldar o débito.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na Sessão 
anterior.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena, 
Affonso da Fonseca - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

25
-Recebem ofício do Intendente Municipal, no qual expõe a questão entre a Intendência e 
o proprietário dos prédios das ruas dos Andradas, n.° 144,144 A e Sete de Setembro, n.° 
85,85 A, bem  como a questão com o fisco federal, pela dívida do terreno foreiro ocupado 
por tais prédios além  do que pede autorização para fazer as operações necessárias à aber
tura da Rua Paissandú.
-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando o requerim ento do Vice-presidente 
da Associação União Comercial dos Varejistas tratando do imposto sobre casas comerci
ais abertas aos domingos e pedindo a revogação do Dispositivo Municipal a respeito. 
-Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando o requerim ento do Sindicato 
Agrícola Riograndense solicitando isenção do imposto aplicado aos agricultores que ven
dem  frutas e legumes, em veículos, na frente do Mercado Público.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas do prédio situado na Rua dos Andradas, n.° 589 e n.° 589 A, com prom etendo-se 
a pagar com regularidade as dem ais contribuições.
-Recebem requerim ento da Sociedade Espírita "Investigadores" solicitando dispensa do 
pagam ento de décim as da parte que pretende edificar junto ao prédio da Rua Álvaro Cha
ves, n.° 87 no terreno que foi cedido para o funcionamento da Sociedade.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas da sua casa situada na Rua da Azenha, n.° 201.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas de seus três prédios de madeira situados um na Rua Santa Rita, n.° 87 e os 
outros nos fundos do referido prédio.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento das multas 
atrasadas das suas casas de madeira situadas nas ruas Barão de Gravataí, n.° 79 e n.° 81 e 
Venâncio Aires, n.° 78.
-Encam inham  à Comissão de Reclamações e Redação os ofícios e requerim entos acima 
citados para parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando um cidadão do 
pagamento das multas desde que salde o débito de décimas dentro do prazo de trinta dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação afirm ando que em virtude da 
cláusula oitava do Em préstim o Externo firmado pela M unicipalidade não poderá atender 
a solicitação de um  cidadão com respeito ao débito de décimas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dispensando duas cidadãs dos paga
mentos de multas desde que as mesmas saldem seus débitos de décimas no prazo de trinta dias. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo a solicitação de 
um cidadão quanto ao pagam ento de décimas mas o dispensa do débito relativo a multas.
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-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação acim a citados.
- Colocam em discussão o Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dado à em pre
sa do Teatro Coliseu sobre a dispensa de 5% dos impostos durante a tem porada em que a 
Companhia Velasco se apresentou.
Ass.: Victor Kessler - Jay me da Costa Pereira - Pedro Dossena - Affonso da Fonseca - Egydio 
Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

28
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando para pagar as décim as atrasadas dos 
seus prédios situados na Rua Lopo Gonçalves, n.° 29 e n.° 47 e a dispensa do pagam ento 
das multas.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas e respectivas m ultas do prédio situado na Rua Riachuelo, n.° 2 B.
-Recebem  requerim en to  do Presidente do Sindicato Agrícola R iograndense solici
tando ao C onselho M unicipal que autorize o In tendente a conceder um  auxílio ao 
referido Sindicato.
-Enviam à Comissão de Reclamações e Redação os requerim entos acima citados para 
parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação negando dispensa do paga
mento de décim as para um a cidadã e filhas, mas isentando-as do pagam ento das multas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação segundo o critério e motivos 
expostos em Pareceres anteriores,é favorável que um cidadão pode ser dispensado do paga
mento das multas desde que pague o débito integral de décimas no prazo de trinta dias. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dizendo que face as disposi
ções legais e contratuais do Empréstimo Externo feito pela Municipalidade não pode aten
der um a cidadã quanto ao pagam ento de décimas mas concede isenção das multas. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação expondo que não podendo 
infringir Disposições Legais indefere o requerim ento de um a cidadã com respeito ao p a
gam ento de décim as m as concede dispensa das multas.
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações e Redação afirm ando  não ser possí
vel d isp en sar um a cidadã do pagam ento de décim as m as concede isenção do débito  
de m ultas. ,
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação aceitando em parte as alega
ções de um a cidadã e opinando pela isenção das multas que recebeu desde que pague aos 
Cofres do Município a im portância de cinco conto de réis no prazo de trin ta dias e o 
restante no prim eiro sem estre de 1925.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação entendendo que deve ser dada 
plena autorização ao Intendente Municipal no que se refere ao alargam ento da Rua 
Paissandú e a respectiva desapropriação dos prédios para tal fim.
-Aprovam .com  alguns acréscimos, os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação 
apresentados na presente sessão.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.



DEZEMBRO

02
- Recebem requerim ento de um cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas, no 
corrente ano, do chalé situado na Rua da República, n.° 12.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagamento, até a presen
te data, dos im postos e multas provenientes de décimas atrasadas da casa situada na Rua 
Demétrio Ribeiro, n.° 155.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando para pagar no prazo de três meses, 
sem multas, as décim as atrasadas dos prédios situados nas ruas Lopo Gonçalves, n.° 101 
en .°  103 eVenezianos, n.° 15,29 e 37.
-Recebem  requerim ento de Miguel Kalil & Irm ão e outros com erciantes de fazendas e 
m iudezas solicitando a criação de um im posto para as casas que abrirem  suas portas 
aos dom ingos.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento das m ultas de 
décim as atrasadas da casa do seu filho situada na Rua Casemiro de Abreu, n.° 47, além de 
um  prazo para saldar a dívida em prestações.
-Recebem requerim ento da Congregação do Puríssimo Coração de Maria, com sede na 
Rua Riachuelo, n.° 80, Casas das Irm ãs, nos Arraiais da Glória e Tristeza e do Asilo São 
Benedito situado na Rua dos Andradas, n.° 25, solicitando dispensa do pagamento do 
imposto de um  veículo da Congregação, durante a vigência da atual adm inistração, e per
m issão para adquirir na Estrada de Ferro do Riacho os cupons de passagens para uso de 
suas alunas.
-Recebem um  abaixo-assinado de funcionários m unicipais solicitando ao Conselho a 
solução do problem a de suas habitações no sentido de que lhes sejam  feitos em préstim os 
para adquirirem  m oradias baratas e limpas.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo a petição da Es
cola M édico-cirúrgica de Porto Alegre em razão das dificuldades que atravessa o país. 
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presen
te sessão com exceção do da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação autorizando Intendente 
a desapropriar os prédios n.° 144 e n.°144 A da Rua dos A ndradas e n.° 85 e n.° 85 A da 
Rua Sete de Setembro, a fim de alargar a Travessa Paissandú.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei acima citado.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

05
-Decidem m andar representantes à Sessão Extraordinária da Assembléia dos Represen
tantes do Estado em homenagem à m em ória do Deputado Dr. Baltazar Patrício de Bem, 
m orto no Combate de Barro Vermelho no município de Cachoeira.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.
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-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando o Projeto de Orçamento da Receita e 
da Despesa do Município para o exercício de 1925.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de um ano 
de décim as atrasadas da sua casa situada na Rua Saldanha M arinho, n.° 95.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para pagar em prestações m ensais e 
sem multas as décim as da sua casa na Rua Riachuelo, n.° 228.
-Recebem requerim ento  de um  cidadão pedindo para ser isentado do pagam ento de 
décim as atrasadas desde o prim eiro sem estre do ano de 1921 da sua casa na Rua dos 
Pam pas, n.° 6.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a reconsideração de Parecer anterior 
que lhe concedia a suspensão da cobrança de décimas até 1925, das suas casas situadas 
nas ruas Cel. Bordini, n.° 48 e n.° 50 e Marques do Herval, n.° 59.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de multas de 
décimas atrasadas da instalação do esgoto da sua casa na Rua Cel.Fernando Machado, n.° 
223 e um  prazo para pagam ento da dívida.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas das suas casas situadas na Avenida Cascata, n.° 8 e n.° 10 e um  prazo de trinta 
dias para fazer o pagam ento da dívida sem multas.
- Recebem requerim ento do Diretor do Asilo Pella e Betânia, de Taquari, solicitando auxí
lio financeiro.
- Recebem requerim ento do proprietário do prédio da Rua Arlindo, n.° 86, dizendo dever 
décimas do ano de 1915 e solicitando dispensa do pagam ento das multas e prazo de tr in 
ta dias para saldar o débito.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação achando que pode ser deferida 
a petição da Pia Instituição Pedro Chaves Barcelos cabendo à Comissão de Orçamento 
estabelecer o valor tendo em vista os enormes encargos que pesam  atualm ente no Orça
mento Municipal.
- Aprovam os Pareceres acim a apresentados.com  exceção do requerido pela Pia Institui
ção Pedro Chaves Barcelos.
- Colocam em discussão o Parecer sobre a Pia Instituição Pedro Chaves Barcelos e a aprovam.
- Colocam em discussão o Parecer referente à Escola M édico-cirúrgica e o aprovam 
com em enda favorável e sugerem  a fiscalização dos estabelecim entos subvencionados 
pelo M unicípio.
- Discutem o Parecer dado ao proprietário do Teatro Coliseu e resolvem conceder um 
auxílio equivalente ao imposto de 5% (imposto de caridade) durante a tem porada da Com
panhia Velasco com a condição de saldar seu débito no prazo e a critério do Intendente.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, um  Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a fazer um  em préstim o interno, até a quantia de quatro mil contos de réis, por em issão de 
apólices ao juro anual de 8% e pelo prazo de vinte e cinco anos para ser em pregada exclu
sivamente em m elhoram entos e embelezamento da Capital.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin.
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-Recebem ofício do Intendente com unicando ao Conselho Municipal haver prorrogado a 
atual Sessão Ordinária até o dia 31 do corrente ano.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando ao Conselho os m em oriais que lhe foram 
dirigidos por um grupo de caixeiros-varejistas a fim de que delibere sobre a solicitação 
dos mesmos.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção das m ultas por atraso do pa
gam ento de décim as do prédio situado na Rua José do Patrocínio, n.° 71,com prom eten- 
do-se a saldar im ediatam ente seu débito e pagar as décimas no vencimento.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando um prazo maior para pagar em pres
tações mensais a im portância do seu débito e a dispensa das m ultas referentes ao prédio 
situado na Rua M onsenhor Veras, n.° 18.
-Recebem requerim ento de um a cidadã, tutora de seu filho, solicitando dispensa das 
multas provenientes de décim as atrasadas do prédio localizado na Rua Venezianos, n.° 14 
com prom etendo-se a pagá-las integralmente.
- Recebem requerimentos de um grupo de funcionários da 4a Diretoria solicitando que seus 
vencimentos sejam equiparados com os de igual categoria que servem na Seção de Análises. 
-Recebem requerim ento da Liga Náutica Riograndense solicitando aum ento e a m anu
tenção do auxílio que o Conselho lhe concede anualmente.
-Recebem requerim ento de um grupo de cidadãos solicitando m edidas referentes ao fe
cham ento das casas de secos e molhados nos domingos.
-Enviam  os requerim entos acima citados à Comissão de Reclamações e Redação para 
parecer.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo deferimento 
dos pedidos de dois cidadãos que solicitaram isenção das m ultas com prom etendo-se a 
pagar integralm ente as décim as atrasadas no prazo de trin ta dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável que um  cidadão seja 
dispensado de m ultas desde que pague integralmente as décimas no prazo de trin ta dias. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo o requerim ento 
de um a Cidadã solicitando a suspensão do pagamento de décim as no próxim o exercício 
visto que só viria prejudicar a requerente.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável a concessão de um 
auxílio ao Instituto de Belas Artes e negando a dispensa do pagam ento de décimas do 
prédio que ocupa.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação e indeferem a petição da Poli
clínica Dentária Gratuita por não achar fundam ento em suas alegações.
-Recebem a com unicação de que o Conselheiro Jayme da Costa Pereira irá ausentar-se 
por algum tempo do Conselho em função de sua viagem ao interior do Estado com an
dando o Batalhão de Caçadores Auxiliar 35.
-Indicam  um Conselheiro para membro substituto da Comissão de Orçamento e outro 
para Secretário do Conselho.
-Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
presente sessão.
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Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Victor Kessler - Pedro Dossena - 
Affonso da Fonseca - Vigo Collin - Egydio Hervé.

16
-Acusam o recebimento de telegram a de um cidadão de São Paulo agradecendo este Mu
nicípio pelos valiosos serviços prestados em prol da obra de pacificação da República. 
-Recebem ofício do Intendente subm etendo à apreciação do Conselho o m em orial, a s
sinado por diversas associações comerciais e estabelecim entos bancários, no sentido 
de autorizar o executivo a em itir bônus para custear a obra de em belezam ento do Cam 
po da Redenção.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a em itir bônus de cinco a cem mil 
réis destinados ao em belezamento da Várzea e outros logradouros públicos sendo que os 
títulos não terão juros e nem  serão resgatados por constituírem  um a contribuição espon
tânea da população para o referido fim.
- Apresentam Projeto de Lei autorizando o Intendente a fornecer para a Estrada de Ferro do 
Riacho passagens escolares com desconto de cinqüenta por cento, aos funcionários estadu
ais e municipais um  desconto de vinte e cinco por cento e a abolir os passes gratuitos. 
-Apresentam  Projeto de Lei expondo que todos os contribuintes que estiverem em débito 
com a Fazenda Municipal até 31 de dezembro de 1924, ficarão isentos das m ultas em que 
incorreram  desde que paguem  integralmente todos os im postos dentro do prim eiro tr i
mestre de 1925.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção, por cinco anos, do paga
mento de im postos da fábrica de dinam ite que pretende m ontar na Ilha do Pavão.
- Recebem requerim ento de Kroeff & Cia. e de outros marchantes com m atadouro em São 
Leopoldo solicitando que não seja aprovada a diversidade de taxas.que o Projeto de Orça
mento estabelece para os m atadouros de 25 réis por quilo de carne abatida em Pedras 
Brancas e 50 réis nos outros.
-Recebem requerim ento de um cidadão esclarecendo que deu baixa na sua fábrica de 
fogos e como ficou com um  estoque de foguete solicita isenção do pagam ento de im pos
tos para liquidar o negócio.
-Recebem requerim ento  de um  cidadão, representando sua filha menor, solicitando 
dispensa do pagam ento das m ultas de décim as atrasadas do prédio situado na Rua Boa 
Vista, n.° 18.
-Recebem requerim ento dos sete clubes de Regatas desta Capital solicitando isenção do 
imposto das décim as e outros.
- Recebem requerim ento da União Antialcoólica solicitando um auxílio e um a lei m unici
pal que regulam ente a venda de bebidas alcoólicas.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
da casa situada na Rua Leopoldo Bier, n.° 34.
-Recebem requerim ento de um  cidadão dizendo ter a Intendência lhe apresentado cinco 
contos correspondentes ao débito de suas casas situadas na Rua Felipe Camarão n.° 106, 
114 e 116 e pede para pagar as referidas contas m ensalm ente um a de cada vez. 
-D eterm inam  que os requerim entos de Kroeff 8c Cia. e da União Anti-alcóolica sejam
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encam inhados à Comissão de Orçamento e os dem ais à Comissão de Reclamações e Re
dação para parecer.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indicando a um a Cidadã confor
mar-se com o que foi discutido e aprovado pelo Conselho da concessão da dispensa do pa
gamento de todas as multas desde que seu débito seja saldado integralmente em trinta dias. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação desfavorável à concessão 
para um cidadão de prazo m aior para o pagamento de décim as atrasadas com dispensa 
das respectivas multas.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação solicitando que os requeri
mentos dos Inspetores de Higiene, Auxiliares da Limpeza Pública e dos Fiscais de Obras 
da 5a Diretoria que se julgam prejudicados em seus vencimentos sejam enviados à Co
missão de Orçamento.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo os requerim entos 
de dois cidadãos que pediam  dispensa do pagamento das respectivas décimas.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indicando que a Comunidade 
Católica São José não se enquadra, como entidade, no recebimento d é ' isenção do paga
m ento de décim as urbanas, entretanto poderá o Conselho, ouvindo a Comissão de Orça
mento, conceder um  auxílio financeiro à referida instituição.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação m antendo a suspensão do 
pagam ento das respectivas décim as para quatro cidadãos que já haviam conseguido o 
benefício em anos anteriores.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação entendendo que o Intendente 
deve ser autorizado a pagar dois contos de réis ao autor da obra II Paese deli Avenir rela
tivos aos quarenta exemplares adquiridos pela Intendência.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento do 
Asilo Pella e Betânia solicitando a continuação do auxílio que lhe tem sido concedido.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável que o auxílio recebi
do pelo Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres seja aum entado cabendo à Comissão 
de Orçamento resolver se é possível, no momento atual, sobrecarregar os compromissos 
da Municipalidade.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sendo favorável que as se
guintes entidades m antenham  ou renovem seus auxílios: Liga Náutica Riograndense, Ins
tituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e a União dos Moços Católicos. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo, por três anos, 
isenção do im posto sobre o valor locativo do prédio de Oscar A. Becker & Cia., estabeleci
do com fábrica de vidros na Rua Voluntários da Pátria, n.° 677.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação baseado nos m em oriais das 
seguintes entidades: Associação dos Oficiais de Barbeiros, Associação Comercial dos Va
rejistas, Negociantes de fazendas, miudezas e perfum arias, Negociantes de roupas feitas e 
m odas e a União Riograndense dos Empregados Comerciais estabelecendo que todas as 
casas de varejo que quiserem  abrir aos domingos estarão sujeitas ao im posto de cinco 
contos de réis, cobrado integralm ente dentro do prim eiro trim estre e mais a multa de 
25%, no caso de infração a este dispositivo.
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-Recebem Parecer de Conselheiro discordando, term inantemente do Parecer acima citado. 
-Aprovam um a indicação apresentada pelo Vice-presidente do Conselho estabelecendo 
que o Conselho só deliberará sobre os requerim entos que forem apresentados até o dia 10 
de novembro de cada ano, após este prazo serão abordados no ano seguinte.
-A provam ,em  prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei da em issão de bônus de 
cinco a cem mil réis para o custeio das obras de em belezamento do Campo da Redenção.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a fornecer passagens escolares na Estrada de Ferro do Riacho.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei referente às multas em que 
■incorreram os devedores da Municipalidade.
-Aprovam, com várias restrições, os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação 
apresentados na presente sessão.
-Concedem um  auxílio financeiro à viúva do Inspetor da Polícia Administrativa, m orto 
em serviço.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Victor Kessler - Affonso Fonseca - 
Egydio Hervé - Pedro Dossena - Vigo Collin.

27
-Recebem ofício do Intendente pedindo a concessão de um crédito de setecentos e vinte 
mil réis para pagam ento da gratificação de 10% a um Auxiliar da Polícia Administrativa.
- Recebem ofício do Intendente solicitando um crédito especial para a com pra do chafariz 
anteriorm ente instalado na Praça Marechal Deodoro.
-Indeferem  os requerim entos de cinco cidadãos que solicitavam dispensa do pagamento 
de décim as e as respectivas multas.
-Desconsideram  os requerim entos de oito cidadãos que solicitavam dispensa das multas 
provenientes de décim as atrasadas obrigando-se ao pagam ento imediato do débito, ten
do em vista a orientação anteriorm ente dada pelo Conselho a este respeito.
-Recebem Parecer e as em endas da Comissão de Orçamento sobre o Projeto de Lei do 
Orçamento para 1925 apontando um  déficit na Receita que em conseqüência da baixa 
cambial fez crescer a som a destinada ao pagamento de juros e am ortização dos em présti
mos externos.
-Aprovam  um a p roposta  de reorganização do pessoal da Secretaria  do Conselho 
M unicipal.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Victor Kessler - Vigo Collin - Egydio 
Hervé - Pedro Dossena - Affonso Fonseca.

29
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações e Redação d ispensando  um a cidadã 
do pagam ento  das m ultas de décim as sendo que o débito  deve ser pago no prazo de 
tr in ta  dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indicando que oportunam en
te o pedido de isenção de im posto feito pelo Sindicato Agrícola Riograndense poderá ser 
atendido pelo Intendente.
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-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação esclarecendo que, em face à 
cláusula oitava do Em préstim o Externo e o Art. Io da Lei n° 10 de 29/11/1893, não deve 
ser atendido o pedido de isenção das décimas atrasadas da casa de um a cidadã.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando um a cidadã do paga
mento das multas de décimas atrasadas desde que salde seu débito no prazo de trinta dias.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação isentando um a cidadã do paga
mento das multas de décimas atrasadas desde que salde seu débito no prazo de trinta dias. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo o pedido de um 
cidadão tendo em vista as grandes obras de m elhoram entos em construção sob a adm i
nistração da Intendência Municipal que por este motivo necessita de num erário urgente.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação explicando que não pode aten
der aos requerim entos dos sete clubes de Regatas desta Capital visto já ter o Conselho 
Municipal aprovado o Orçamento na parte da Despesa e mesm o porque a Municipalidade 
auxilia a Liga Náutica Riograndense.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dizendo que não pode aten
der o que solicita a Sociedade Espírita Investigadores face à cláusula oitava do Em présti
mo Externo e Art. Io da Lei n.° 10, de 29/11/1893.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre o Projeto do Orçam ento para 1925 
referente a parte da Despesa e, apresentam  um Substituto de Lei sobre aum ento de salári
os dos funcionários municipais.
- Recebem sugestão da Comissão de Orçamento solicitando que o Orçamento seja dividi
do e aprovado em duas leis: a da Receita e a da Despesa.
-Transcrevem os dois Projetos de Lei que em basarão o Projeto de Orçamento para 1925. 
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presen
te sessão.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Parecer da Comissão de Orçam ento so
bre o Projeto de Orçamento da Despesa e o Substitutivo de Lei.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os projetos de lei que sustentarão o Projeto 
de Orçamento para 1925.
-Discorrem  sobre a situação criada em torno do caso da Com unidade Católica São José 
anteriorm ente discutida no Conselho.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Victor Kessler - Egydio Hervé - 
Pedro Dossena - Vigo Collin - Affonso Fonseca.

30
-Recebem os agradecim entos do Vice-presidente em exercício pelos trabalhos do Conse
lho durante o corrente ano.
- Decidem enviar um telegrama ao Conselheiro Dr. Jayme da Costa Pereira, que se encon
tra em missão m ilitar em defesa da República.
-Decidem enviar um telegram a ao Conselheiro Francisco Bento desejando-lhe votos de 
am izade e estima.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro 
Dossena - Egydio Hervé - Affonso Fonseca.
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1925
MARÇO

28
-Em possam  um  Conselheiro como Presidente do Conselho.
-M antém  no cargo o Secretário Interino do Conselho.
- Procedem à leitura do Ato n.° 335, de 27/03/1925, que convocando o Conselho Municipal 
para um a sessão extraordinária com o objetivo de observar a conveniência da isenção 
dos im postos sobre gêneros alimentícios e de conhecer o Quadro do Pessoal da In tendên
cia estabelecido pelo Ato n.° 284, de 17/02/1925.
-Transcrevem ofício do Intendente M unicipal explicando os motivos da Convocação Ex
traordinária salientando a questão da alta do custo de vida e dos preços dos gêneros de 
prim eira necessidade.
- Apresentam Projeto de Lei que autoriza o Intendente dispensar, em todo ou em parte, os 
impostos que recaem sobre o comércio de gêneros de prim eira necessidade, desde que os 
interessados na venda desses gêneros adotarem os preços das tabelas organizadas pela 
M unicipalidade.
- Determinam que em razão do decréscimo das rendas do Município o Intendente fica autori
zado a alterar o valor da verba da Despesa para obter uma redução na isenção dos impostos. 
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a dispensar a cobrança de multas 
da dívida ativa e a parcelar a m esm a desde que o contribuinte seja pessoa reconhecida
mente pobre.
- Apresentam um  Projeto de Lei aprovando os quadros e tabelas de vencimentos que acom 
panham  o Ato n.° 284, de 17/02/1925.
-Aprovam o ofício do Intendente Municipal.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os Projetos de Lei acima apresentados. 
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Pedro Dossena - 
Vigo Collin - Victor Kessler - Affonso Fonseca - Egydio Hervé.

MAIO

18
-Recebem do Intendente Municipal convocação para um a Reunião Extraordinária com o 
objetivo de decidir sobre o crédito que a Intendência precisa para atender as despesas 
com o Com issariado de abastecim ento Público criado pelo Decreto Estadual n.° 3.453 de 
02/04/1925 e regulam entado pelo Intendente por Ato n.° 373, de 30/04/1925.
- Decidem discutir a desapropriação dos prédios e terrenos que se tornarem  necessários à 
abertura e ao alargam ento de várias ruas e dar ao Executivo os meios de que necessita 
para solução do problem a de abastecim ento de água da Capital.
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-Transcrevem o ofício do Intendente Municipal com um a exposição dos motivos que o 
levaram a solicitar a opinião do Conselho para os assuntos acima tratados.
- Apresentam Projeto de Lei autorizando o Intendente abrir um crédito especial para cons
titu ir o capital inicial junto ao Governo do Estado para instalação do Com issariado do 
Abastecimento Público.
-A presentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir crédito ou fazer opera
ções de crédito necessário para investir na m udança do ponto de captação de água da 
H idráulica M unicipal e instalar os aparelhos necessários ao tratam ento  da água que é 
fornecida à população.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a fazer desapropriação ou compra 
ou venda dos prédios e terrenos que se destinarem  à abertura e prolongam ento da Av. 
Júlio de Castilhos e da Rua General Paranhos no trecho da praça M ontevidéu até a Rua 
Coronel Genuíno, ao alargamento da Rua Vinte e Quatro de Maio até a Rua São Rafael e ao 
prolongam ento desta Rua até a Cristóvão Colombo.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a cobrar um  im posto m ensal das 
casas ou clubes que exploram jogos lícitos sem prejuízo das taxas e im postos que estão 
sendo cobrados pela Lei do Orçamento em vigor.
- Apresentam Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir o crédito necessário para o au
mento da gratificação por serviços extraordinários dos Subintendentes dos Distritos Rurais. 
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a fazer despesas com o quadro de 
pessoal da Intendência que acom panha o Ato n.° 284 de 17/02/1925, já aprovado pelo 
Conselho.
-Autorizam o Intendente a reorganizar a Banda Municipal com os saldos da arrecadação 
dos im postos de divertimentos.
-A utorizam  o In tenden te  a fazer despesas com m aterial de A lm oxarifado e da P rocu
radoria.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussão, os Projetos de Lei acima descritos. 
-Com unicam  a inauguração do novo Grêmio Republicano Sinval Saldanha.
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Tenente-coronel Francisco de Paula da 
Cunha Louzada, Subintendente do Primeiro Distrito.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Pedro Dossena - Vigo Collin - Victor Kessler - 
Affonso Fonseca - Eduardo Sarmento Leite - Egydio Hervé.

AGOSTO

07
-Procedem  à leitura do Decreto n.° 1 de 04/08/1928 convocando o Conselho para uma 
Reunião Extraordinária a fim de tom ar conhecimento dos m em oriais dos m oradores das 
Pedras Brancas e da Barra do Ribeiro solicitando o desm em bram ento daqueles Distritos 
do Município de Porto Alegre.
-A p laudem  a in ic ia tiv a  de um  n ú m ero  de ju r is ta s  de p re s ta r  h o m en ag en s ao 
D esem bargador Manoel André da Rocha.
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-Expressam um  Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Joaquim Antônio Ribeiro ex-Presi- 
dente do Conselho Municipal.
-Procedem  à le itu ra dos m em oriais dos m oradores das Pedras Brancas e Barra do 
Ribeiro ap resen tando  dados estatísticos para justificarem  a em ancipação  daquelas 
localidades.
- Procedem à leitura de um  ofício do representante legal da população do Sétimo Distrito 
das Pedras Brancas protestando com relação à fixação dos limites dos novos municípios - 
oitavo e nono Distritos - que invadem o território do Sétimo Distrito.
-Enviam à Comissão de Reclamações e Redação, para parecer, os dois memoriais.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarm ento Leite - Victor Kessler - 
Pedro Dossena - Affonso Fonseca - Egydio Hervé - Vigo Collin.

24
-Aprovam o envio de um  ofício ao Intendente Municipal m anifestando-lhe a solidarieda
de do Conselho Municipal em todos os atos de sua adm inistração.
-R ecebem  P arecer favorável da C om issão de R eclam ações e R edação sobre o 
desmem bramento do Sétimo, do Oitavo e do Nono Distritos do Município de Porto Alegre.
- Apresentam em enda ao Parecer da Comissão de Reclamações e Redação promovendo o 
desm em bram ento do Oitavo e Nono Distritos com os limites naturais e legais que vigo
ram  pelo Ato n.° 4, de 17/12/1896.
-Apresentam  outra em enda ao Parecer da Comissão de Reclamações e Redação desta
cando que o Sétimo Distrito poderá ter mais território no Município incluindo a margem 
direita ou as ilhas do Guaíba.
-Aprovam, por unanim idade, o Parecer e as em endas acima citadas.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o desm em bram ento dos Sétimo, Oitavo e Nono 
Distritos do Município de Porto Alegre a fim de constituírem  municípios.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei acim a referido.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Pedro Dossena - 
Victor Kessler - Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca.
24 (extraordinária)
-Procedem  à leitura do Decreto n .°2  de 21/08/1925 convocando, extraordinariam ente, o 
Conselho Municipal para eleger, por ordem do Presidente do Estado, o Delegado que irá 
participar da próxim a Convenção Regional que elegerá os delegados que representarão o 
Estado na Convenção Nacional de escolha dos candidatos a Presidente e Vice-presidente 
da República.
-Decidem indicar como Delegado da Convenção Regional o Presidente do Conselho Mu
nicipal o Sr. Francisco Bento Júnior.
-Resolvem enviar um  telegram a ao Presidente da República cum prim entando-o pela as
sinatura do Decreto que conferiu o posto de General ao Dr. Flores da Cunha e ao Dr. Firmino 
Paim Filho.
- Expressam um  Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro Sr. Nicolao Ely.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Pedro Dossena - 
Victor Kessler - Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca.
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SETEMBRO

09
- Procedem à leitura do Decreto n.° 17, de 05/09/1925 convocando o Conselho Municipal 
para um a Sessão Extraordinária a fim de resolver assuntos de interesse da população.
- Recebem ofício do Intendente Municipal solicitando esclarecimentos sobre qual a inter
pretação exata do dispositivo relativo ao imposto de 18% sobre comércio locativo na Lei 
do Orçamento vigente, especialmente da expressão "ainda que acidentalmente".
- Recebem inform ação da Comissão de Orçamento considerando justa a suspensão tem 
porária da cobrança do imposto de 18% sobre comércio locativo.
- Recebem ofício do Intendente pedindo autorização para desapropriar um a faixa de im ó
veis situados na face leste da Rua da Azenha, entre a Rua Venâncio Aires e a Lomba do 
Cemitério, para prolongam ento da Avenida Redenção.
-Recebem ofício do Intendente solicitando para isentar do pagam ento de décim as o pré
dio n.° 70 da Rua Barros Cassai adquirido pela Intendência para as obras de prolonga
mento da Rua São Rafael.
- Recebem ofício do Intendente subm etendo à deliberação do Conselho o pedido de pror
rogação do prazo de pagam ento de imposto sobre veículos pesados.
-Recebem ofício do Intendente solicitando um auxílio financeiro para custear as despe
sas de viagem da Com panhia Lírica do Teatro Colon de Buenos Aires para apresentações 
no Theatro São Pedro.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um m em orial do proprietário do Teatro 
Coliseu solicitando isenção do pagamento de impostos.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando memorial dos proprietários de diversos 
cinem as da Capital apresentando um a proposta para a cobrança do im posto de caridade.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando um prazo de quatro meses e dispensa 
das multas para pagar as décim as de suas casas situadas nas Ruas Venâncio Aires, n.° 31 
e Marcílio Dias, n.° 127.
-Recebem requerim ento da Diretoria da Pia Instituição Pedro Chaves Barcelos solicitan
do dispensa do pagam ento de calçamento feito na frente do Colégio Nossa Senhora da 
Piedade na Rua Cabral.
- Recebem requerim ento da Aliança Católica do Bairro Rio Branco solicitando um auxílio 
financeiro para o Colégio.
- Recebem requerim ento de Mazzati & Sobrinho, proprietário da fábrica de vidros da Av. 
Missões, n.° 30 solicitando isenção do pagamento de impostos.
-Recebem  m em orial de diversos p roprie tá rios de terrenos não-ed ificados existentes 
nesta Capital expondo algum as considerações sobre o im posto  que incide nos referi
dos im óveis.
-Recebem requerim ento de um  Inspetor da Polícia Adm inistrativa do Quarto Distrito 
solicitando ao Conselho autorização para abertura de crédito necessário ao pagamento 
de cinco anos atrasados da gratificação de 10% sobre seus vencimentos.
-Recebem requerim ento da Companhia Hidráulica Porto-alegrense solicitando a redu
ção do imposto anual.
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-Recebem requerim ento do Presidente da Associação Riograndense dos Adventistas do 
Sétimo Dia solicitando um  auxílio financeiro.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a desapropriar os imóveis situados 
na face leste da Rua da Azenha, trecho com preendido entre a Rua Venâncio Aires e a Lom 
ba do Cemitério, para o prolongam ento da Avenida Redenção.
-Apresentam  Projeto de Lei aprovando a dispensa do pagam ento dos im postos devidos 
pelo proprietário do prédio n.° 70 da Rua Barros Cassai, em virtude de haver sido adqui
rido pela Intendência Municipal para as obras de prolongam ento da Rua São Rafael. 
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a cobrar o im posto de caridade 
referente às entradas de cinem as de acordo com o m emorial apresentado pelos proprietá
rios desses centros de diversões.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável ao auxílio financei
ro solicitado para as despesas com a Companhia Lírica do Teatro Cólon de Buenos Aires. 
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a conceder auxílio financeiro para 
a vinda da Com panhia Lírica do Teatro Cólon de Buenos Aires garantindo duas sessões a 
preços inferiores aos estabelecidos.
-Aprovam, por unanim idade, os pareceres e os projetos de lei acima apresentados.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarm ento Leite - Victor Kessler - 
Vigo Collin - Pedro Dossena.

OUTUBRO

15
-Reelegem a Mesa Adm inistrativa do Conselho Municipal para o atual exercício.
- Decidem enviar telegram as de congratulações ao Presidente do Estado e ao General Flo
res da Cunha pela captura de Honório Lemes.
-Recebem  ofício do In tenden te M unicipal enviando o seu Relatório e iniciam  a le itu 
ra do m esm o.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Pedro Dossena - 
Victor Kessler - Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca.

19
-Recebem ofício do Intendente encam inhando ao Conselho o requerim ento de um cida
dão solicitando auxílio financeiro para a m anutenção do Centro Riograndense de Propa
ganda e Inform ações no Rio de Janeiro e da revista Terra Gaúcha.
-Recebem requerim ento do Intendente com unicando que dispensara o proprietário do 
pagamento de décim as do prédio n.° 33 da Rua General Paranhos, visto ter iniciado nego
ciações para desapropriá-lo para as obras de alargamento da referida rua, solicitando 
autorização para tal.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Escola de Engenha
ria solicitando isenção de im postos para a Sociedade Cooperativa m antida pelo referido 
Estabelecimento de Ensino.
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-Recebem ofício do Intendente solicitando um  crédito especial para consertar a Estrada 
de Canoas, desde a Rua Sertório até a Ponte do Gravataí visto não dispor no Orçamento 
verba necessária para tal fim.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um a proposta do pintor D akir Parreiras 
para aquisição de um  quadro tendo como motivo a transferência da Capital de Viamão 
para Porto Alegre.
-Recebem ofício do Intendente solicitando a aprovação do Conselho para auxiliar a cons
trução do Orfanato Pão dos Pobres repassando o pagamento do im posto de caridade de 
duas sessões cinem atográficas em seu benefício.
-Recebem ofício do Intendente submetendo à apreciação do Conselho a oferta que faz o 
pintor Ângelo Guido de um  quadro de sua autoria.
-Recebem ofício do Intendente solicitando um  crédito suplem entar a fim de prosseguir 
nos trabalhos de ajardinam ento e arborização das praças e à construção de um a nova 
praça, ao lado do Mercado, denom inada Pereira Parobé.
-Recebem ofício do Intendente agradecendo a comunicação da instalação dos trabalhos 
do Conselho.
-Recebem ofício da Liga Náutica Riograndense cum prim entando o Conselho pelo início 
dos trabalhos do corrente ano.
-Recebem ofício do Presidente do Estado agradecendo a com unicação da instalação dos 
trabalhos do Conselho.
- Recebem requerim ento de um  fiscal aposentado solicitando o pagam ento de parte de 
seus vencimentos que deixou de receber por falta de crédito da Intendência.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento das m ultas de 
décim as atrasadas e instalação de esgoto do seu prédio situado na Rua João Alfredo, n.° 
276 e com prom etendo-se a pagar seu débito em  prestações mensais.
-Recebem requerim ento de um a cidadã, tu tora de seu filho, solicitando isenção das 
m ultas que teve p o r falta do pagam ento de décim as do seu prédio situado na Lomba do 
Cemitério, n.° 03.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de im postos 
para vender flores nos dias de finados e aos domingos na Lomba do Cemitério. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão residente na Rua General Bento M artins,n .° 15, 
onde trabalha com consertos de calçados, solicitando isenção do pagam ento do imposto, 
no corrente ano, visto ter sido lotado como oficina.
-Recebem requerim ento da viúva de um  funcionário da Intendência solicitando o paga
m ento do aum ento da quarta  parte dos vencimentos do seu marido.
-Recebem requerim ento do Subdiretorde um a das Diretorias da Intendência Municipal, 
solicitando abertura de crédito para o pagamento da quarta parte dos seus vencimentos. 
-Recebem requerim ento de um  Cidadão solicitando a autorização necessária para que a 
Capital do Estado conste na m onografia comemorativa do Cinqüentenário da Coloniza
ção italiana no Rio Grande do Sul.
-Recebem requerim ento  da Liga M açónica "Luz e Ordem" solicitando isenção p erm a
nente do pagam ento de décim as do prédio de sua propriedade situado na Rua Jerônim o 
Coelho, n.° 14.
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-Recebem requerim ento da Associação Obras de Santa Isabel solicitando a isenção do 
imposto de tabuleta com que foi taxada na Lei do Orçamento em vigor.
- Recebem requerim ento da Associação Beneficente Damas de Caridade solicitando isen
ção do pagam ento de décim as do seu prédio situado na Av. Teresópolis, n.° 363. 
-Recebem  requerim ento  do prim eiro Escriturário  da Intendência M unicipal solicitan
do o pagam ento de oito meses atrasados da gratificação especial da quarta  parte dos 
seus vencim entos.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Colégio Santa Família solicitando isenção do 
pagam ento de décim a urbana de um prédio que possui no Arrabalde de São João ou uma 
verba para auxílio do Colégio.
-Recebem requerim ento de um a cidadã oferecendo ao Conselho Municipal um  quadro 
de sua autoria.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando ao Conselho a dispensa do pagam en
to de décim as de sua casa situada na Rua Baronesa do Gravataí, n.° 104.
-Recebem requerim ento da Comissão Auxiliadora da Construção do novo Orfanato San
to Antônio Pão dos Pobres solicitando um a verba especial para auxiliar a sua construção 
independente do auxílio anual que recebe.
- Recebem requerim ento do Bank of London & South América Ltda. solicitando dispensa 
do pagam ento de im postos para o prédio da Rua Quinze de Novembro, n.° 1 A . 
-Recebem requerim ento de um Agente de Publicidade solicitando subsídio financeiro 
para um a obra que vai editar intitulada Porto Alegre em Revista.
-Recebem requerim ento do pintor Ângelo Guido oferecendo para venda um  quadro de 
sua autoria intitulado Sinfonia da Luz.
-Recebem requerim ento de Almeida Castro & Cia. Ltda. Solicitando que lhes sejam con
cedidos os favores constantes em legislação pertinente a m oinhos de farinha de trigo.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento do im posto de 
automóveis no corrente exercício.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a dispensa do pagam ento do imposto 
de Comércio Localizado de um  mercadinho da Rua São Manoel, n.° 101.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de imposto 
de um terreno que possui ao lado de sua casa na Rua Venâncio Aires, n.° 72.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décima 
sem estral das suas casas situadas na Rua Dezessete de Junho, n.° 25 e n.° 91.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União e Progresso, com sede na Rua 
Casemiro de Abreu, solicitando um  auxílio financeiro.
-C om unicam  a escolha dos Relatores das Com issões Perm anentes do Conselho M u
nicipal. <■
-Apresentam  um  Projeto de Lei autorizando o Intendente abrir um crédito com o objeti
vo de encerrar as Contas de 1924.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei acima referido.
Ass.: Bento Jún io r - João Pinto G uim arães - Eduardo Sarm ento  Leite - Pedro D ossena
- V ictor Kessler - Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca - Jayme da Costa 
Pereira.
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-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Projeto de Orçamento para 1926. —  
Recebem ofício do Intendente Municipal solicitando autorização para realizar um em 
préstim o de 1.000.000 (um  milhão) de libras.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento da Associação Cristã de 
Moços solicitando um  auxílio anual.
-Recebem ofício do Centro Republicano Júlio de Castilhos convidando o Conselho a par
ticipar das hom enagens em m em ória do patriarca Dr. Júlio de Castilhos.
-Recebem ofício do Clube de Regatas Guaíba convidando o Conselho para assistir à Ses
são Solene em com em oração ao 33° aniversário de sua fundação.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerim ento da Com panhia Telefô
nica Riograndense solicitando dispensa do pagamento da taxa adicional de 20% a que se 
refere a Lei n.° 23 de 27/12/1924.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  aditam ento à proposta apresentada 
pelo pintor Dakir Parreiras.
- Recebem requerim ento de um  cidadão, proprietário de um  grupo de casinhas, na Rua 
Riachuelo, n.° 103, solicitando que lhe seja perm itido pagar as décim as correspondentes 
pela taxa do últim o sem estre de 1924.
- Recebem requerimento do Centro Israelita Porto-alegrense solicitando um  auxílio anual.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando dispensa do im posto de décim as re
ferentes ao segundo sem estre do corrente ano, do seu prédio situado na Rua General 
Paranhos,n.° 83.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as e 
multas atrasadas referente a um a pequena chácara que possui no Cristal.
-Recebem requerim ento da S.A.M.dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul soli
citando a renovação do auxílio que recebe anualmente.
- Recebem requerim ento de um  cidadão, proprietário de terrenos situados nas ruas Cân
dido Silveira e M arquês do Pombal solicitando dispensa dos im postos não cobrados na 
devida época.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o pagam ento da porcentagem a que 
se refere o Art. 153 do Regulamento Geral da Polícia.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas referentes ao seu prédio situado na Rua Lobo da Costa, n.° 64.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da m ulta por 
décim as atrasadas do seu prédio situado na Rua Boa Vista, n.° 46.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando a suspensão de sua dívida proveni
ente do atraso no pagamento dos impostos do seu prédio situado na Rua Duque de Caxias, 
n.°246.
-Recebem requerim ento de um a cidadã pedindo que lhe seja concedida a dispensa da 
dívida atrasada de im postos do seu prédio situado na Rua Avaí, n.° 30.
-Recebem requerim ento de dois cidadãos, proprietários de prédios e terrenos nas ruas 
Independência e Castro Alves, solicitando perm issão para pagarem mensalm ente, sem 
multas, os seus débitos referentes ao calçamento.

21
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-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir um  crédito especial para 
reparar a Estrada de Canoas a partir da Rua Sertório até a Ponte de Gravataí.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável ao auxilio para cons
trução do Orfanato do Pão dos Pobres com a liberação de duas sessões cinematográficas, 
sem a cobrança do respectivo imposto, além da doação de cascalho e areia.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir um  crédito suplem entar 
para ser aplicado na construção da nova Praça Pereira Parobé, nos passeios fronteiros aos 
edifícios do Correio e Delegacia Fiscal, na remodelação da Praça Marechal Deodoro e au
m ento do pessoal para o trabalho na Chácara da Figueira.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação rejeitando as propostas de 
compra de três quadros dos pintores Maria Salomé, Dakir Parreira e Ângelo Guido. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo o pedido da Loja 
Maçónica Luz e Ordem de ser isenta das décimas urbanas, mas propondo a concessão de 
um  auxílio anual à m esm a Entidade.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a contrair um  em préstim o externo 
no valor m áxim o de 1.000.000(um milhão) de libras para aplicar em obras de saneam en
to, transporte urbano e calçamento da Cidade.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei acima citado.
-Aprovam os dem ais pareceres e projetos de lei apresentados na presente Sessão. 
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Coronel Afonso Emílio Massot.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guima
rães - Pedro Dossena - Victor Kessler - Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca.

NOVEMBRO

03
- Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre solicitando a m anu
tenção da verba destinada à conservação de seus laboratórios e atendim ento aos pobres. 
-Recebem requerim ento da Sociedade de Medicina de Porto Alegre solicitado apoio m o
ral e m aterial para a realização de um  congresso médico.
- Recebem requerim ento do tutor de dois menores solicitando isenção de dívidas de déci
mas atrasadas e de décim as dos próximos exercícios referente ao prédio situado na Rua 
Lopo da Costa, n .°21. ,
- Recebem requerim ento do tu tor de irm ãs menores solicitando dispensa de décimas, do 
segundo sem estre, da casa situada na Rua M onsenhor Veras, n.° 16.
-Colocam em discussão alguns pareceres apresentados na sessão anterior.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guim a
rães - Vigo Collin - Egydio Hervé - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso Fonseca.

10
-Recebem ofício do Intendente comunicando a extinção, por Decreto, de dois cargos de 4.° 
Escriturário sendo um  na l.a Seção da Diretoria de Obras e outro na Diretoria de Eletricidade.
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-Ofício do Intendente encam inhando a inform ação do Diretor da Receita sobre a dívida 
do prédio da Rua Jerônimo Coelho, n.° 14 de propriedade da Loja Maçónica Luz e Ordem.
- Recebem requerim ento de um cidadão proprietário do edifício situado na Travessa Ara
újo Ribeiro, com frente para as ruas dos Andradas e Sete de Setembro, solicitando isenção 
de todos os im postos m unicipais para o hotel que irá instalar no referido edifício. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a suspensão do pagam ento de déci
m as de sua casa situada na Rua Duque de Caxias, n.° 83.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas do 
prédio situado na Rua Gen. Bento Gonçalves, n.° 21.
-Recebem requerim ento dos Auxiliares Técnicos de 1.“ Classe da Diretoria de Higiene 
Municipal solicitando equiparação de seus vencimentos com a dos funcionários de igual 
categoria de outras Seções Municipais.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a concessão de auxílio financeiro por 
ser doente e estar impossibilitada de trabalhar.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente Leprosário Riograndense, com sede 
na Cidade de Santa Cruz, solicitando auxílio para a construção de um  asilo de leprosos. 
-Recebem requerim ento de um cidadão e outros solicitando dispensa do pagam ento de 
décim as do prédio situado na Avenida Teresópolis, n.° 40.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando a isenção do pagam ento de décimas 
no corrente ano.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
referentes ao seu chalé situado na Rua Gonçalves Dias próximo ao n.° 60.
-Recebem requerim ento de Recena 8c Cia. solicitando cooperação do Conselho no senti
do de baixar a taxa do imposto de construção dos clubes de sorteio.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando um a série de privilégios para insta
lar, no Mercado, um laboratório de pasteurização de leite.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente Grupo Joaquinense solicitando a isen
ção de décim as do prédio situado na Travessa do Carmo, n.° 28.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção da dívida e de todos os im 
postos e obrigações da casa situada na Avenida Teresópolis, n.° 40
- Recebem requerim ento do Clube Caixeiral Porto-alegrense solicitando, novamente, a isen
ção do im posto de construção, casa de jogos de bilhar e décim as referente a prédio 
construído na Rua dos Andradas.
-Recebem requerim ento do Grêmio Gaúcho solicitando dispensa do pagam ento de im 
postos e dos im postos e respectivas multas relativas aos exercícios de 1910 a 1924.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento do im posto referente 
ao açougue situado na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 33
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando nova lotação para seu chalé situado 
na Rua Mariante, n.° 123.
-R ecebem  Parecer da Com issão de Reclamação e Redação esclarecendo ser de com 
petência do In tenden te solicitar ao Conselho autorização para  ab e rtu ra  de crédito 
para pagam ento  da gratificação reivindicada pelo In speto r da Polícia A dm inistrativa 
do 4.° D istrito.
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-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação encam inhando à Comissão 
de Orçamento a petição de proprietários de terrenos não edificados apresentando um 
estudo sobre a taxação dos mesmos.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável à pretensão do pri
meiro Escriturário da Intendência esclarecendo que compete ao Intendente solicitar do 
Conselho o crédito necessário para este fim.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável à concessão de auxí
lios ao Centro Sul R iograndense de Propaganda e Informações e à Revista Terra Gaúcha. 
-Recebem Parecer da Com issão de Reclamações e Redação esclarecendo que com pete 
ao Intendente solicitar do Conselho o crédito necessário para atender às reivindicações 
de um  cidadão.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concordando em atender à 
solicitação da Associação Obras de Santa Isabel.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo, pela segunda vez, 
a proposta do pintor Dakir Parreira de vender um quadro à Intendência.
-Colocam em discussão pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados 
na sessão anterior.
-Aprovam parte do Parecer relativo ao Orfanato Pão dos Pobres autorizando a cedência 
de cascalho e areia para a construção da referida Instituição.
-Apresentam  Projeto de Lei incluindo na Lei n.° 10 de 29-11/1893 os templos das lojas 
maçónicas instaladas nesta Capital para efeito de isenção de im postos a contar desta data.
- Aprovam, por unanim idade, o Projeto de Lei acima referido.
-Discutem os problem as da Cidade em especial a questão do saneam ento e aterro do 
Riacho.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - João Pinto Guimarães - Vigo Collin - Egydio 
Hervé - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso Fonseca.

17
-Apresentam  vários pareceres para serem votados na presente sessão.
-Apresentam  Projeto de Lei dispensando de pagam ento o adicional de 20% relativo a 
contribuição do calçamento.
-Apresentam  Projeto de Lei estabelecendo impostos sobre imóveis em geral.
-Aprovam todos os pareceres colocados em votação.
-Aprovam o Projeto de Lei sobre a dispensa do adicional de 20% relativo à contribuição 
do calçamento.
Ass.: Bento Júnior - Eduardo Sarmento Leite - Jayme da Costa Pereira - João Pinto Guim a
rães - Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso Fonseca - Egydio Hervé.

23
-Registram  a visita feita à Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerimento da Escola de Engenharia. 
-Recebem ofício da Faculdade de Medicina de Porto Alegre encam inhando um  exemplar 
da Revista dos Cursos.
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- Recebem carta do Conselho Municipal da Cidade de Belém do Pará solicitando um exem
plar da Lei O rçam entária do corrente exercício.
-Colocam em discussão o Projeto de Lei estabelecendo im postos sobre imóveis em geral.
- Registram a m aneira desrespeitosa com que um jornal da Capital tratou dois Conselheiros. 
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guima
rães - Egydio Hervé - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso Fonseca.

26
- Procedem à leitura de vários pareceres da Comissão de Reclamações e Redação para 
serem votados.
- Apresentam dois projetos de lei um  estabelecendo im postos de conservação de ruas e 
estradas e outro criando o imposto sobre profissões.
-Discutem e aprovam os pareceres lidos na presente sessão.
-Colocam em prim eira discussão o Projeto de Lei estabelecendo os im postos sobre im ó
veis em geral.
- Aprovam, com em endas, o Projeto de Lei acima citado.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Vigo Collin
- Egydio Hervé.

30
-Apresentam  três projetos de lei encam inhados pela Comissão de Orçamento: o primeiro 
estabelecendo a taxa do im posto adicional, o segundo as taxas para o Serviço de Remo
ção do Lixo e o terceiro as taxas para o Serviço de Aferição de Pesos e Medidas. 
-Prosseguem  na discussão do Projeto de Lei estabelecendo os im postos sobre os imóveis 
e apresentam  em endas.
-Colocam em prim eira discussão o Projeto de Lei estabelecendo o im posto sobre profis
sões e apresentam  em endas.
- Aprovam, com em endas, o Projeto de Lei acima citado.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - Vigo Collin - João Pinto Guimarães- Egydio Hervé.

DEZEMBRO

03
-Colocam em prim eira discussão o Projetò de Lei que estabelece as taxas para o Serviço 
de Remoção do Lixo.
-Aprovam o Projeto de Lei acima referido.
-Colocam em prim eira discussão o Projeto de Lei que cria taxas para o Serviço de Aferi
ção de Pesos e Medidas.
-Aprovam o Projeto de Lei acima citado.
-Colocam  em  p rim eira  d iscussão  o Projeto de Lei sobre a taxa do im posto  adicional 
e o aprovam .
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-Aprovam em segunda discussão os três Projetos de Lei acima citados.
-Aprovam .com  em endas, o Projeto de Lei estabelecendo o imposto sobre profissões. 
-Aprovam, em segunda discussão com em endas, o Projeto de Lei estabelecendo os im 
postos sobre imóveis em geral.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Eduardo Sarmento Leite - 
João Pinto Guimarães - Vigo Collin - Egydio Hervé.

07
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para a cobrança de divertim entos.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas do imposto de caridade.
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para o Serviço de Assistência Pública. 
-Recebem Projeto de Lei determ inando a renda dos imóveis pertencentes ao Município. 
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para o Serviço de Policiamento.
- Colocam na ordem do dia da sessão seguinte a discussão dos Projetos de Lei acima citados. 
-Aprovam três pareceres.
-Inform am  que a Comissão do Orçamento se reúne diariam ente na sala da Secretaria 
para receber da população, em geral, sugestões referentes ao Orçamento para o próximo 
exercício.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto G uim a
rães - Vigo Collin -  Egydio Hervé - Pedro Dossena - Victor Kesller.

10
-Sessão suspensa.

14
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação relativos das petições de 
algum as cidadãs, da Sociedade Beneficente Grupo Joaquinense, do Orfanato Santo Antô
nio Pão dos Pobres e da Sociedade de Medicina de Porto Alegre 
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas de licenças, registros, m atrícu las,certi
dões e emolumentos.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a elevar para 10% a comissão da co
brança dos im postos da zona suburbana.
- Discutem e aprovam  o Parecer relativo ao Grêmio Gaúcho isentando sua sede do im pos
to predial.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a elevar para 10% a com issão da cobrança dos im postos da zona suburbana.
- Colocam em discussão e aprovam, em prim eira e segunda discussões, os seguintes p ro
jetos de lei: estabelecendo os impostos para a conservação de ruas e estradas; estabele
cendo as taxas para o Serviço de Policiamento; determ inando as taxas do imposto de 
caridade; determ inando a renda dos imóveis pertencentes ao Município; estabelecendo 
as taxas para o Serviço de Assistência Pública; estabelecendo as taxas para a cobrança do 
imposto de divertim entos e estabelecendo as taxas de licenças, registros, m atrículas, cer
tidões e em olum entos.
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-Aprovam Projeto de Lei concedendo um crédito financeiro para o pagam ento da cota 
relativa à Intendência na organização de um  quadro dem onstrativo sobre a atuação do 
Rio Grande no atual m om ento histórico da República.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Victor Kesller - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

16
- Recebem ofício do Grêmio Republicano Marcos de Andrade convidando para a posse de 
sua nova Diretoria.
- Decidem cum prim entar o General Andrade Neves pela passagem  do seu aniversário. 
-Aprovam cinco pareceres.
-Discutem  a questão de regulamentação da caça.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães - Egydio Hervé.

18
-Recebem ofício do Intendente enviando ao Conselho as Contas da Receita e da Despesa 
do exercício de 1924.
- Recebem pareceres relativos às petições do Orfanato Santo Antônio Pão dos Pobres, da 
Sociedade Beneficente União e Progresso e de dois cidadãos.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo os impostos sobre o com ércio e a indústria e adi
am  a discussão.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guim a
rães - Vigo Collin - Egydio Hervé - Victor Kessler.

21
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação relativos às seguintes peti
ções: C om panh ia H id ráu lica  P orto -aleg rense ; S ociedade B eneficente L eprosário  
Riograndense e de duas cidadãs.
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a desapropriar imóveis situados nas 
ruas Arlindo, São João, Avenida 13 de Maio, Marcílio Dias, 28 de Setembro e Praia de Belas 
a fim de desviar o atual curso do Riacho.
-Recebem Projeto de Lei autorizando Intendente a conceder um  auxílio financeiro para 
facilitar a vinda a esta Capital de um a Com panhia de Ópera Lírica.
- Recebem Projetos de Lei apresentados pela Comissão de Orçamentos estabelecendo: taxa 
de abastecim ento de água, taxas pára o Serviço de Gás, taxa para a energia elétrica, taxa 
de esgotos, taxa para fiscalização e desobstrução de aparelhos e canalização de águas e 
esgotos, tarifas para a Estrada de Ferro do Riacho e taxas para a cobrança do Serviço do 
Asseio Público no exercício de 1926.
-Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presen
te sessão.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões, os Projetos de Lei apresentados na presen
te sessão.
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-Concedem um  auxílio financeiro para a Sociedade União e Progresso.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Egydio Hervé - 
Vigo Collin - Affonso Fonseca - Victor Kessler - Pedro Dossena.

23
-Recebem Projeto de Lei orçando a Receita Ordinária para o exercício de 1926.
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a fazer despesas extraordinárias e abrir 
os créditos necessários.
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação relativos as seguintes peti
ções: Aliança Católica, Associação Riograndense dos Adventistas do Sétimo D ia,do Cen
tro Israelita Porto-alegrense e de um  cidadão.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, os seguintes projetos de lei: fixando as taxas 
de abastecimento de água, fixando taxas para o Serviço de Gás, fixando taxa para a energia 
elétrica, fixando a taxa de esgotos, fixando a taxa para fiscalização e desobstrução de apare
lhos e canalização de águas e esgotos, estabelecendo tarifas para a Estrada de Ferro do Ria
cho e fixando as taxas para a cobrança do Serviço do Asseio Público no exercício de 1926.
- Aprovam, em prim eira discussão, os dois projetos de lei apresentados na presente Sessão. 
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,os pareceres da Comissão de Reclamações 
e Redação apresentados na presente sessão.
- Registram a ausência de um  Conselheiro por motivo de viagem.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guima
rães - Vigo Collin - Affonso Fonseca - Victor Kessler - Pedro Dossena.

24
- Recebem os pareceres relativos às solicitações de Mazzoti & Sobrinhos, Madre Colombina 
e Almeida Castro & Cia. Ltda.
-Recebem da Com issão de Orçam ento os seguintes Projetos de Lei: fixando a Receita 
Extraordinária para o exercício de 1926; fixando a Receita Especial para o m esm o exer
cício; fixando a Despesa Especial para o exercício de 1926 e fixando a Despesa O rdiná
ria para o m esm o exercício.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir um  crédito para a criação de 
um a aula m unicipal com o nome de Marcos de Andrade.
-Transferem para a próxim a sessão a discussão do Projeto de Lei fixando a Despesa Ordi
nária para o exercício de 1926.
- Aprovam os pareceres apresentados na presente sessão.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões, os projetos de lei que fixam para o exercí
cio de 1926 a Receita Extraordinária, a Receita Especial e a Despesa Especial.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,o Projeto de Lei criando um a aula m unici
pal denom inada Marcos de Andrade.
- Adiam a discussão dos projetos de lei um estabelecendo impostos sobre o comércio e a indústria 
e outro autorizando a Receita Ordinária e a Despesa Extraordinária para o exercício de 1926. 
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guim a
rães - Affonso Fonseca - Victor Kessler - Pedro Dossena.
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-Recebem os pareceres relativos às petições de duas cidadãs e dos funcionários m unici
pais de Porto Alegre.
-Aprovam os pareceres acima citados.
-Aprovam, em segunda discussões, o Projeto de Lei de Despesa Extraordinária autori
zando o Intendente a abrir os créditos necessários.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei que estabelece os im postos sobre o 
comércio e a indústria.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guim a
rães - Affonso Fonseca - Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dossena.

28
-Recebem m ensagem do Intendente solicitando abertura de créditos suplem entares no 
corrente exercício.
-Recebem requerim entos de Bopp, Sansen, Ritter & Cia Ltda., Com panhia Telefônica 
Riograndense e Com panhia Sulped
-Recebem pareceres relativos aos seguintes requerimentos: Colégio Santa Família, Bank 
of London & South América Ltda., Clube Caixeiral Porto-alegrense e de outros cidadãos.
- Recebem da Comissão de Orçamento o Projeto de Lei autorizando a abertura de Crédi
tos Suplementares no exercício de 1925. .
-Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que estabelece os im postos sobre o 
comércio e a indústria.
-Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que orça a Receita Ordinária para o 
exercício de 1926.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei que fixa a Despesa O rdiná
ria para o exercício de 1926.
-Aprovam todos os pareceres recebidos na presente sessão.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei que autoriza a abertura de 
Créditos Suplementares ao exercício de 1925.
Ass.: Bento Júnior - Jayme da Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guima
rães - Affonso Fonseca - Vigo Collin - Pedro Dossena.

29
-Recebem ofícios da Santa Casa de M isericórdia e da Sociedade Beneficente União Ope
rária "13 de Janeiro".
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para o Serviço de Calçamento. 
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente determ inar as contribuições referentes 
ao imposto de caridade a serem pagas pelas casas de diversões que não sejam cinemas. 
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a liquidar am igavelmente a im portân
cia relativa à condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação movida con
tra a M unicipalidade pela Com panhia Sul América e Outras.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação relativos as seguintes peti
ções: Associação Cristã de Moços, Cooperativa dos Funcionários da Viação Férrea do Rio



Grande do Sul, Escola de Engenharia, Sociedade Cooperativa da Escola de Engenharia de 
Porto Alegre e de um a Cidadã.
-Convidam todos os Conselheiros para assistirem as festas com em orativas ao 1.° Cente
nário de inauguração da Santa Casa de Misericórdia.
-Aprovam, em  prim eira e segunda discussões, os três projetos de lei apresentados na p re
sente sessão.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Parecer favorável à concessão de auxílio 
financeiro à Associação Cristã de Moços.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,o Parecer relativo ao Projeto de Lei autori
zando o Intendente a isentar de taxas um cam inhão que a Cooperativa dos Funcionários 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul adquiriu para a condução dos alunos m atricula
dos na Escola de Artes e Ofícios de Gravataí.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Parecer encam inhando o Projeto de Lei 
autorizando o Intendente a m andar pagar o aum ento da 4,a parte dos vencimentos de um 
funcionário municipal.
-Aprovam os dem ais Pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
presente sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Afonso Fonseca - Vigo Collin.

30
- Enviam um  telegram a ao Presidente do Estado Dr. Borges de Medeiros com unicando o 
encerram ento das sessões ordinárias do Conselho no corrente ano.
-Apresentam  o discurso de encerram ento dos trabalhos.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Afonso Fonseca - Vigo Collin - Pedro Dossena - Victor Kesller.
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1926
FEVEREIRO

05
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Decreto de convocação extraordinária 
do Conselho.
-Recebem ofício do Intendente solicitando trinta dias de férias.
-Recebem ofício do Intendente solicitando a abertura de créditos financeiros.
- A presentam  Projeto de Lei concedendo ao Intendente o período de trin ta  dias de féri
as anuais.
-Apresentam  Projeto de Lei para a abertura de créditos extraordinários para auxiliar no 
calçamento da Estrada de Porto Alegre a Conceição do Arroio e na canalização de águas 
pluviais.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir créditos para atender as 
despesas com o pessoal e m aterial da galeria do Mercado, com o m aquinista do Frigorífi
co Municipal e para atender as despesas com o Despachante Geral.
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a retificar as Leis n.° 49 de 08/12/ 
1925 en .°  73 de 29/12/1925.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os projetos de lei apresentados na presente 
Sessão.
Ass.: Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - Vigo Collin - João Pinto Guimarães - Pedro 
Dossena - Victor Kessler - Egydio Hervé - Afonso Fonseca.

ABRIL

08
-Recebem ofício do Intendente encam inhando Decreto de convocação extraordinária do 
Conselho.
-Recebem outros seis ofícios do Intendente.
-Apresentam  Projeto de Lei conferindo direito à restituição de 50% do imposto sobre 
terrenos não- edificados aos proprietários que construírem  no prazo de dois anos. 
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a fornecer,gratuitam ente, areia e 
cascalho à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Autorizam o Intendente a despender 
determ inada quantia em dinheiro com o Serviço de Policiamento desta Capital. 
-A presen tam  Projeto de Lei isen tando  do im posto  de ca ridade às sociedades ou 
corporações que realizarem concertos musicais, desde que os preços não excedam a 10 
mil réis.
- Encam inham  à Comissão de Orçamento o ofício do Intendente tratando  do em préstim o 
externo autorizado pela Lei n.° 42, de 28/10/1925.
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-Recebem convite da Liga Náutica Riograndense para assistir a um a competição.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - João Pinto Guimarães - Vigo Collin - Egydio 
Hervé - Afonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

12
-Apresentam  Projeto de Lei autorizando o Intendente a m andar cancelar a dívida do Or
fanato Santo Antônio Pão dos Pobres pela instalação do Serviço de Água.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Parecer da Comissão de Reclamações e 
Redação com o respectivo Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir crédito especial 
para aquisição de um terreno entre as ruas Ramiro Barcelos e Gaspar M artins. 
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,o Parecer da Comissão de Reclamações e 
Redação com o respectivo Projeto de Lei autorizando o Intendente abrir crédito especial a 
fim de atender as despesas com a aquisição de m aquinário destinado ao Serviço de Con
servação de Ruas e Estradas.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões, o Parecer da Comissão de Reclamações e 
Redação com o respectivo Projeto de Lei autorizando o Intendente a d ispensar a Exposi
ção de Indústria e Agricultura, instalada no pavilhão da Avenida Treze de Maio, do paga
mento do imposto devido pela m anutenção do restaurante.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,o Parecer da Comissão de Reclamações e 
Redação com o respectivo Projeto de Lei autorizando o Intendente a aplicar um a verba 
nas obras de conclusão do alargamento da Rua General Paranhos.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a fornecer gratuitam ente cascalho e areia à Santa Casa de M isericórdia de Porto Alegre. 
-Apresentam , em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei conferindo o direito à 
restituição de 50% do imposto referente a terrenos não-edificados aos proprietários que 
neles construírem  no prazo de dois anos.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a aplicar um a verba no Serviço de Policiamento desta Capital.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei autorizando o Intendente 
a m andar cancelar a dívida do Orfanato Santo Antônio Pão dos Pobres proveniente da 
instalação do Serviço de Águas.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Afonso 
Fonseca - Egydio Hervé - João Pinto Guimarães - Vigo Collin.

15
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre o Contrato de em préstim o autoriza
do pela Lei n.° 42 de 28/10/1925 e acordado entre a Municipalidade e Ladenburg, Thalmann 
& Cia.
-Recebem Projeto de Lei interpretando várias disposições de leis m unicipais.
- Encam inham  à Comissão de Orçamento o Projeto de Lei isentando as fábricas de instru
mentos de corda de todos os impostos municipais por um  período de três anos.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussão, o Parecer e o Projeto de Lei apresentados na 
presente Sessão.
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-Aprovam ,em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei isentando do imposto de 
caridade as sociedades que realizarem concertos a preços inferiores a 10 mil réis.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Afonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães - Egydio Hervé.

19
- Sessão suspensa

20
- Inform am  o falecimento do Ministro da M arinha Almirante Alexandrino de Alencar. 
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre a solicitação dos proprietários do 
Majestic Hotel.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre o Projeto de Lei isentando as fábri
cas de instrum entos de cordas de todos os impostos m unicipais pelo período de três anos. 
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo que sejam incluídas como item "e" ao Art. 1.° da 
Lei n.° 73 de 29/12/1925 as agências de casas ou estabelecimentos bancários com sede ou 
filial na Capital com seus respectivos impostos.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Parecer e o respectivo Projeto de Lei 
sobre a solicitação dos proprietários do Majestic Hotel.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei isentando as fábricas de 
instrum ento de cordas de todos os impostos municipais pelo período de três anos. 
-Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento sobre a solicitação do em preiteiro das es
cavações da Rua General Paranhos.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Afonso 
Fonseca - Egydio Hervé.

22
- Recebem Projeto de Lei reduzindo a taxa de policiamento, na letra "a" do n.° 26, do Art. 
1.° da Lei n.° 73 de 29/12/1925.
-Aprovam ,em  prim eira e segunda discussões,o Projeto de Lei estabelecendo o im posto e 
a taxa de policiamento para as agências de casas ou estabelecimentos bancários com sede 
ou filial na Capital.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei fixando a nova taxa de 
policiamento para as casas de comércio a varejo.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Pedro Dossena - Afonso Fonseca - Victor 
Kessler - Egydio Hervé.

MAIO

22
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Decreto de convocação extraordinária 
do Conselho Municipal.
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-Recebem ofício do Intendente expondo os motivos da convocação para deliberarem  so
bre a desanexação dos distritos 7.°,8.° e 9.°, atualm ente 9.°, 10.° e 1 Io. a fim de constitu
írem um  novo município.
-Encam inham  à Comissão de Reclamações e Redação a m ensagem  do Intendente acima 
para parecer.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Afonso Fonseca - Pedro Dossena.

JUNHO

30
-Recebem ofício do Intendente convocando extraordinariam ente o Conselho Municipal.
- Tomam conhecimento do contrato a ser assinado com a firma Ullen 8c Cia para os Serviços de 
Tratamento, Esterilização e Filtração da Água e do Contrato para execução de calçamentos.
- Recebem ofício do Intendente subm etendo à deliberação do Conselho o Ato pela conti
nuidade da isenção da cobrança do imposto sobre os veículos em serviço da Escola de 
Engenharia.
- Recebem ofício do Intendente sobre a cobrança de 20% dos prédios de pavim ento térreo 
situados na Rua dos Andradas.
- Recebem ofício do Intendente subm etendo à apreciação do Conselho a abertu ra  de um 
crédito especial para atender às despesas com as obras de conservação e reparos do edifí
cio central da Escola de Engenharia.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um a cópia do Decreto n.° 54 de 21 de maio 
últim o criando um  novo distrito  neste Município e solicitando aprovação do Conselho 
para as despesas correspondentes.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando ao Conselho um  ofício do Diretor Geral da 
Secretaria do Interior sobre a isenção do imposto de caridade para as com panhias que 
atuam  no Theatro São Pedro.
- Recebem ofício do Intendente rem etendo dois ofícios do Intendente de Gravataí, solici
tando isenção de im postos para os pequenos negociantes de lenha, frutas, carvão, etc., 
que comercializam nesta Capital.
- Encam inham  à Comissão de Reclamações e Redação os ofícios acim a para parecer. 
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Pedro Dossena - Victor Kessler - Egydio Hervé.

JULHO

05
-R ecebem  Parecer da Com issão de Reclam ações e Redação sobre a solicitação do 
Intendente de aprovação às despesas que tiverem de ser feitas com a criação de um  novo 
distrito  m unicipal com sede na Tristeza.
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-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre ofício do Intendente 
quanto ao solicitado pelo Intendente de Gravataí de isenção de im postos aos pequenos 
negociantes de lenha, frutas, carvão, etc., que comercializam nesta Cidade.
-R ecebem  P arec er d a  C om issão  de R eclam ações e R edação  so b re  o ofício  do 
In tendente, sobre a isenção do im posto de caridade p ara  as com panh ias que atuam  
no T heatro  São Pedro.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o ofício do Intendente, 
subm etendo à apreciação do Conselho o crédito aberto para atender às despesas com as 
obras de conservação e reparos do edifício central da Escola de Engenharia.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o ofício do Intendente, 
subm etendo à deliberação do Conselho o Ato pelo qual determ inou que não seja cobrado 
o imposto sobre os veículos da Escola de Engenharia.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o ofício do Intendente refe
rente à cobrança da taxa de 20% dos prédios de pavimento térreo situado na Rua dos Andradas.
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a abrir créditos para atender às despe
sas com a criação do novo distrito com sede na Tristeza e com outros serviços públicos. 
-Adiam a discussão de dois pareceres e aprovam os demais.
-Aprovam , em  p rim eira  e segunda discussões, o Projeto de Lei apresen tado  na p re 
sente sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Egydio Hervé - Afonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

08
- Recebem ofício do Intendente solicitando duas leis com o objetivo de consolidar as Leis 
n.° 42 de 28/10/1925 e n.° 74 e 75 de 29/12/1925.
- Recebem Parecer de um a Comissão Especial sobre o Contrato, para o tratam ento, filtra
ção e esterilização da água, com a firm a Ullen & Cia.
-Recebem Parecer de um a Comissão Especial sobre o Contrato de calçamento com a fir
ma Dahne, Mazzini & Cia.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os pareceres acima referidos.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Pedro Dossena - Afonso Fonseca - Egydio Hervé - Victor Kessler.

OUTUBRO

15
-Reelegem a Mesa A dm inistrativa do Conselho.
-Escolhem as com issões perm anentes do Conselho.
- Enviam telegram a ao Presidente do Estado, Dr. Borges de Medeiros, com unicando o iní
cio dos trabalhos do corrente ano.
-Enviam  telegram a ao General Paim Filho, em Vacaria, cum prim entando-o por ter saído 
ileso de agressão sofrida.
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- Iniciam a leitura do Relatório do Intendente.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Afonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

19
-Recebem com unicado do Conselho Municipal do Rio de Janeiro sobre a m udança do 
nom e da Praça 7 de Março para Praça do Rio Grande do Sul.
- Recebem ofício do Intendente enviando uma mensagem da Prefeitura Municipal de Sorocaba. 
-Escolhem os presidentes das comissões perm anentes do Conselho.
- Resolvem enviar um  telegram a ao Deputado Getúlio Vargas cum prim entando-o pela 
indicação para M inistro da Fazenda.
-Indicam  um  Conselheiro para assistir à inauguração do busto do Barão do Triunfo em 
Rio Pardo.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Afonso Fonseca - Victor Kessler.

29
-Sessão suspensa.

NOVEMBRO

04
-R ecebem  ofício do In tendente acom panhado da P roposta O rçam entária  para o exer
cício de 1927.
-Recebem ofício do Conselho Diretor do Partido da M ocidade de São Paulo.
-Recebem requerim ento do Bank of & South America Limited.
- Recebem requerim entos de trin ta  cidadãos.
- Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente Primeiro de Janeiro.
- Recebem cinco pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
-Encam inham  a Proposta Orçam entária de 1927 para a Comissão de Orçamento.
- Encam inham  para a Comissão de Reclamações e Redação os dem ais ofícios e requeri
mentos apresentados na presente Sessão.
-Aprovam os cinco pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
presente sessão.
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Silveira M artins.
-Ass.: Bento M artins - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - i
Vigo Collin - Egydio Hervé - Afonso Fonseca - Victor Kessler - Pedro Dossena. £

11
-Recebem convite do Tiro de Guerra n.° 4, para assistir à inauguração de um  retrato do 
General Andrade Neves.
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-Recebem requerim ento do Clube Caixeiral Porto-alegrense.
-Recebem requerim ento da Paróquia de Nossa Senhora da Glória.
-Recebem requerim ento da Sociedade Nazarena Anjo Feliciano.
-Recebem vinte e nove requerim entos de cidadãos e os encam inham  à Comissão de Re
clamações e Redação.
- Recebem oito pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
-Recebem Projeto de Lei,apresentado pela Comissão de O rçam ento,autorizando a aber
tura de créditos suplem entares para encerrar as Contas do exercício de 1925.
- Aprovam os Pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presen
te sessão.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei apresentado na presente 
sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Victor Kessler - Egydio Hervé - Afonso Fonseca.

18

-Recebem ofício da Comissão Organizadora do Congresso Médico do Rio Grande do Sul. 
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento, acom panhado do Projeto de Lei, autori
zando o Intendente a usar quantia em dinheiro na com pra do m aterial para a ampliação 
dos Serviços de Asseio Público.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento, acom panhado do Projeto de Lei, autori
zando o Intendente a usar verba na com pra de um transportador mecânico para a des
carga de carvão.
-Recebem Parecer da Comissão de Orçamento, acom panhado de Projeto de Lei, autori
zando o Intendente a entregar para a Delegacia de Indústria Pastoril, nesta Capital, um a 
verba destinada a auxiliar no combate da doença da raiva.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento criando na Lei de Cobrança do Imposto de 
Conservação de Ruas e Estradas o imposto por placa para automóveis.
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a aplicar verba na reform a dos ram ais 
de água nas ruas que tiverem novo calçamento.
- Registram as revoltas ocorridas no Estado.
- Decidem enviar um  telegrama ao Presidente da República cum prim entando-o pela posse. 
-Aprovam  os pareceres da Com issão de Reclamações e Redação apresen tados na p re 
sente sessão.
-Aprovam  o Projeto de Lei da Reform a dos Ram ais de Água apresen tados na p resen 
te sessão.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os Pareceres da Comissão de Orçamento 
com os respectivos projetos de lei apresentados na presente sessão.
-Aprovam o Projeto de Lei da Reforma dos Ramais de Água apresentados na presente 
sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Pedro Dossena - Victor Kessler.

m.



-Recebem convite do Intendente do Município de São Leopoldo para assistir ao ato de 
inauguração da hidráulica daquele Município.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um a planta do projeto de am pliação da 
rede de distribuição de água no centro da Cidade.
- Recebem e aprovam pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - Victor Kessler - João Pinto 
Guimarães - Vigo Collin - Egydio Hervé.

25

DEZEMBRO

02
- Recebem correspondência do General Firm ino Paim Filho agradecendo o apoio do Con
selho a propósito do atentado de que foi vítima.
- Recebem telegram a do M inistro da Fazenda, Dr. Getúlio Vargas, agradecendo felicita
ções por ocasião de sua posse.
-Recebem telegram a do Presidente da República, Dr. W ashington Luiz, agradecendo as 
felicitações por ocasião da sua posse.
- Recebem ofício do Presidente do Estado, Dr. Borges de Medeiros, agradecendo as felici
tações por ocasião do seu aniversário.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando a abertura de um  crédi
to para am pliação da rede de água.
-Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo os im postos sobre o 
comércio e a indústria.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo im postos para a con
servação de ruas e estradas.
-Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo os im postos sobre 
imóveis em geral.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo as taxas para o Servi
ço de Remoção do Lixo.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo as taxas para o Servi
ço de Aferição de Pesos e Medidas.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo o imposto sobre profissões. 
-Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento estabelecendo as taxas para a co
brança do imposto de divertimentos.
-A provam ,em  prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei apresentado pela Comis
são de Orçam ento para a ampliação da rede de água no centro da Cidade.
-Aprovam todos os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
presente sessão.
Ass.: Bento Júnior - João Pinto Guimarães - Eduardo Sarmento Leite - Vigo Collin - Egydio 
Hervé - Victor Kessler - Pedro Dossena - Afonso Fonseca.

0



- Recebem ofício do Diretor da Assistência a Alienados do Rio Grande do Sul comunicando 
haver tomado posse.
- Recebem requerimento de Cruz & Cia..
-Recebem requerimento da Colônia de Pescadores Ernesto Alves.
- Recebem requerimento da Caixa Central das Caixas Rurais da União.
- Recebem requerimento da Caixa Rural União Popular.
- Recebem requerimento da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro".
- Recebem requerimento da Liga Náutica Riograndense.
- Recebem requerimento da Associação dos Proprietários de Auto-ônibus.
- Recebem requerimento do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
- Recebem requerimento da S. A. M. dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul.
- Recebem requerimento do Colégio Paroquial N. S. Auxiliadora.
- Recebem requerimento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
- Recebem requerimentos de nove cidadãos.
- Recebem Projeto de Lei autorizando a aplicação de uma verba na aquisição de veículos para o 
transporte de presos.
- Recebem Projeto de Lei autorizando a aplicação de uma verba na aquisição, da Santa Casa de 
Misericórdia, de um  terreno com o objetivo de ampliar a Estrada da Rua da Misericórdia.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
-Aprovam , em p rim eira  e segunda discussões, os projetos de lei apresentados na pre
sente sessão.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presente ses
são.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Egydio Hervé - Afonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler

09
- Recebem requerimento de Greco, Irmãos & Cia.
- Recebem requerimento de um cidadão.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre o requerimento da Associa
ção dos Proprietários de Auto-ônibus.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação sobre os requerimentos de três 
cidadãos.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre os seguintes requerimentos: Sociedade 
Beneficente União Operária "13 de Janeiro", Liga Náutica Riograndense, Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul, S. A . M. dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul, 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul e de um cidadão.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento extraído do requerimento da Colônia de Pesca
dores Ernesto Alves.
- Recebem Projeto de Lei da Comissão de Orçamento fixando a Despesa 
-Ordinária para o exercício de 1927.
- Aprovam os pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na presente sessão.

06
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-Aprovam, em primeira e segunda discussões, os pareceres e o Projeto de Lei apresentados 
pela Comissão de Orçamento na presente Sessão.
-Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei estabelecendo as taxas para o Serviço de 
Remoção do Lixo.
- Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Lei estabelecendo o imposto sobre profissões. 
-Aprovam,em primeira discussão,com em enda,o Projeto de Lei estabelecendo os impostos 
para a conservação de ruas e estradas.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Victor 
Kessler - Afonso Fonseca - Pedro Dossena - Egydio Hervé.

13
- Recebem ofício do Intendente encaminhando a cópia do Decreto que prorrogou as sessões do 
Conselho até o dia 31 do corrente mês.
- Recebem ofício do Administrador dos Correios deste Estado comunicando haver tomado 
posse do cargo.
-Recebem requerimento de P.Wohgemonth & Cia..
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
- Recebem parecer da Comissão de Orçamento extraído do requerimento dos proprietários de 
auto-ônibus.
- Recebem Projeto de Lei apresentado pela Comissão de Orçamento estabelecendo as taxas de 
licenças, registros, matrículas e certidões.
- Recebem Projeto de Lei,apresentado por Conselheiros, dispensando a multa referente ao im 
posto sobre terreno para os proprietários que pagarem até 31/03/1927.
-Aprovam todos os Pareceres da Comissão de Reclamações e Redação apresentados na 
presente sessão.
- Aprovam parecer da Comissão de Orçamento sobre os proprietários de auto-ônibus.
- Aprovam, em última discussão, os Projetos de Lei estabelecendo o imposto sobre profissões e 
as taxas para o Serviço de Remoção do Lixo.
-Aprovam em última discussão o Projeto de Lei, com emendas, estabelecendo os impostos 
para a conservação de ruas e estradas.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, o Projeto de Lei dispensando a multa referente 
ao imposto sobre terrenos para os proprietários que pagarem até 31/03/1927.
- Aprovam, em última discussão, o Projeto de Lei estabelecendo as taxas para a cobrança do 
imposto de divertimentos.
- Aprovam em primeira discussões o Projeto de Lei, com emenda, estabelecendo as taxas para 
o Serviço de Aferição de Pesos e Medidas.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Pedro 
Dossena - Afonso Fonseca - Vigo Collin - Victor Kessler.

16
- Recebem convite do Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul para assis
tir à sessão solene de sua instalação.
-Recebem requerim ento da Companhia Tró-ló-ló.
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-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União e Progresso.
-Recebem requerim ento de duas cidadãs.
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
-Recebem pareceres da Comissão de Orçamento.
-Expressam Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. João Augusto Schimidt.
-Aprovam os pareceres das Comissões de Reclamações e Redação e de Orçamento. 
-Aprovam, em prim eira e segunda discussão, o Projeto de Lei estabelecendo as taxas de 
licenças, registros, m atrículas e certidões.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussão, o Projeto de Lei estabelecendo as taxas de 
imposto de caridade.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei estabelecendo os im postos sobre o 
comércio e a indústria.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Pedro Dossena - Victor Kessler.

20
-Recebem e aprovam pareceres da Comissão de Orçamento.
- Recebem e aprovam pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei, com em enda, estabelecendo as taxas 
para o Serviço de Aferição de Pesos e Medidas.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei estabelecendo os im postos sobre o 
comércio e a indústria.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - Vigo 
Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

22
-Recebem requerim ento da Loja Maçónica Luz e Ordem.
-Recebem requerim ento da Sociedade Anônima Grandes Moinhos de Sul.
-Recebem requerim ento de dois cidadãos.
-Recebem um  parecer da Comissão de Reclamações e Redação.
- Recebem um  parecer da Comissão de Orçamento sobre o Orçamento Especial. 
-Aprovam ,em  terceira discussão,o Projeto de Lei.com em enda, estabelecendo os im pos
tos sobre o comércio e a indústria.
-Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações e Redação.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - João Pinto Guimarães - Egydio Hervé - Affonso Fonse
ca - Victor Kessler.

23
-Recebem requerim ento da Companhia Telefônica Riograndense.
-Recebem Projeto de Lei orçando a Receita Ordinária para o exercício de 1927. 
-Recebem Projeto de Lei orçando a Receita Especial para o exercício de 1927.
-Recebem Projeto de Lei orçando a Despesa Especial para o exercício de 1927. 
-Recebem Projeto de Lei fixando as taxas para a cobrança do Serviço de Asseio Público.
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-Recebem Projeto de Lei m odificando o Art. 9 da Lei n.° 69 de 28/12/1925.
- Aprovam, em  prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei fixando a Despesa O rdiná
ria para o exercício de 1927.
-Aprovam Parecer da Comissão de Orçamento sobre a Receita e Despesa dos Serviços 
Industriais orçadas para o exercício de 1927.
-Aprovam todos os projetos de lei apresentados na presente sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Affonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

27
- Recebem ofício do Presidente da Colônia de Pescadores Ernesto Alves.
-Recebem requerim ento da Companhia Telefônica Riograndense.
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento sobre os requerim entos da Caixa Central das 
Caixas Rurais e da Caixa Rural da União Popular com sede na Avenida Eduardo, n.° 61.
- Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a d ispensar do pagam ento do imposto 
de comércio e indústria as casas denom inadas "Leitarias".
- Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a auxiliar, por conta de saldos, a cons
trução do edifício destinado à fundação "Pelas Mães e Pelas Crianças".
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a auxiliar a construção do edifício 
destinado ao Albergue N oturno Padre Agnello.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a aplicar verba na desapropriação de 
um  prédio e terreno situado na Rua Dr. João Ignácio.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a auxiliar financeiram ente a Inspeto- 
ria Regional de Tiro de Guerra na criação de um  prêm io para o Concurso de Tiro do 
corrente ano.
-Aprovam o Parecer da Comissão de Orçamento e os pareceres da Comissão de Reclama
ções e Redação.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os Projetos de Lei apresentados na presen
te Sessão.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Egydio Hervé - Affonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

29
- Recebem convite da Faculdade de Medicina para assistirem  a cerim ônia da colação de 
grau dos alunos do corrente ano.
-Recebem pareceres da Comissão de Reclamações e Redação.
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Contas aprovando as Contas da Recei
ta e Despesa da Intendência Municipal no exercício de 1925.
-Recebem Projeto de Lei fixando o Orçamento Extraordinário para o ano de 1927.
- Recebem Projeto de Lei concedendo aos proprietários de terrenos que tenham  doado 
faixas de terra para a abertura da Avenida Júlio de Castilhos isenção de todos os im postos 
a que estiverem sujeitos no período de dez anos.



-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a conceder isenção de im postos, pelo 
prazo de dois anos, o Teatro Coliseu, ressalvados os impostos e taxas previstos em lei 
durante o tem po em que funcionar como cinema.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a perm utar o prédio, pertencente à 
M unicipalidade, construído na Rua Paissandú, esquina com as ruas dos A ndradas e Sete 
de Setembro, com o prédio da Associação dos Empregados do Comércio localizado na 
Rua Dr. Flores.
- Aprovam pareceres da Comissão de Reclamações e Redação e o Parecer e Projeto de Lei 
da Comissão de Contas apresentados na presente sessão.
-Aprovam todos os Projetos de Lei recebidos na presente sessão.
- Discutem o im posto sobre prédios de um  só pavimento na Rua dos A ndradas. 
-Aprovam o Parecer e Projeto de Lei concedendo favores ao Grande Hotel.
Ass.: Bento M artins - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Egydio Hervé - Affonso Fonseca - Pedro Dossena - Victor Kessler.

30
-Recebem convite da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul para o lança
mento da pedra fundam ental do Albergue Noturno Padre Agnello.
-Recebem Projeto de Lei autorizando o Intendente a fazer acerto de contas com a Escola 
de Engenharia sobre as taxas e impostos que lhe coube na cobrança de dívida com o 
Governo Federal.
-Recebem Projeto de Lei alterando a letra "d" do Art. 1.° da Lei n.° 126 de 22/12/1926. 
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo imposto de 20% para os prédios de pavimento 
térreo situados na Rua dos Andradas, entre as ruas Bento M artins e Dr. Flores. 
-Aprovam os projetos de lei acima referidos.
-Enviam  telegram a ao Presidente do Estado com unicando o encerram entos dos traba
lhos do Conselho Municipal neste ano.
Ass.: Bento Júnior - Costa Pereira - Eduardo Sarmento Leite - Vigo Collin - João Pinto 
Guimarães - Pedro Dossena - Victor Kessler - Affonso Fonseca - Egydio Hervé.
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1927
SETEMBRO

05
- Participam o falecimento do Sr. Francisco Bento Júnior, ex-Presidente do Conselho Mu
nicipal.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando cópia do Decreto n.° 106 de 01/09/1927, 
convocando o Conselho Municipal para um a reunião extraordinária.
-Recebem ofício do Intendente solicitando perm issão para fazer a operação de crédito a 
que se refere o Art. 2 °  da Lei n.° 145 de 05/01/1927.
-Recebem correspondência do General Eurico de Andrade Neves ex-Com andante da 3.a 
Região M ilitar anunciando sua transferência para o Rio de Janeiro.
-Recebem convite da Comissão Organizadora do Congresso de Criadores para os atos 
inaugurais do referido Congresso.
-Recebem ofício do Centro Republicano "Otávio Rocha" convidando para posse de sua 
Diretoria.
-Recebem ofício do Inspetor do Tiro de Guerra da 3.a Região M ilitar convidando para 
assistir à entrega de prêm ios aos atiradores classificados no Concurso Regional de Tiro.
- Prestam homenagem ao falecido ex-Presidente do Conselho Municipal Sr. Francisco Bento 
Júnior.
- Recebem e aprovam Parecer e o Projeto de Lei, da Comissão de Reclamações e Redação 
autorizando o Intendente a em itir Apólices a juros de 8%, pelo prazo de vinte e cinco anos 
até dois mil contos ou fazer operações de crédito (em préstim o) até o valor de igual quan
tia para ser em pregada em calçamento e obras de saneamento.
-Transcrevem Portaria do Intendente com unicando aos funcionários municipais o fale
cimento do ex-Presidente do Conselho Municipal, Sr. Francisco Bento Júnior.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães - Vigo Collin.

09
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerim ento da Cooperativa de Con
sum o dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul solicitando dispensa do 
pagam ento do im posto territorial e calçamento sobre um  terreno de sua propriedade si
tuado na Rua G aspar M artins.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Cooperativa do Con
sum o dos em pregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul solicitando inscrição gra
tuita para um  cam inhão de sua propriedade.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório da Comissão Revisora da Dí
vida Ativa.
-Recebem ofício do Intendente a respeito do imposto sobre carroças nos D istritos Rurais.
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- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento do Instituto de Belas Artes 
do Rio Grande do Sul solicitando a cedência de um terreno na Avenida Borges de Medeiros.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um  ofício da Associação Riograndense de 
Estradas e Rodagem solicitando dispensa da taxa de caridade sobre os ingressos da Ex
posição de Automóveis.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o m em orial da Empresa Porto-alegrense 
dos Arm azéns Ltda. solicitando isenção de impostos m unicipais.
-Recebem ofício do Intendente solicitando crédito para estabelecer um  mercado no local 
em que funcionou a feira livre da Avenida Bom Fim.
-Recebem ofício do Intendente solicitando crédito para a construção de um a banca de 
peixe na Rua Pantaleão Teles.
-Recebem ofício do Intendente interpretando o núm ero 77,letras " d ,c e f" ,d o  Art. l .°d a  
Lein.o 128 de 29/12/1926.
-Recebem ofício do Intendente inform ando sobre o seu Ato de d ispensar o Orfanato do 
Santo Antônio Pão dos Pobres do imposto sobre um  cam inhão de sua propriedade. 
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerim ento do Orfanato do Santo 
Antônio Pão dos Pobres solicitando dispensa do pagam ento da taxa sobre água. 
-R ecebem  ofício do  In tenden te encam inhando  um ofício da Federação das A ssocia
ções Rurais do Rio G rande do Sul solicitando a cedência de um  te rreno  na Avenida 
Borges de M edeiros.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando requerim ento do Grêmio Gaúcho solici
tando dispensa do imposto de caridade para o festival que pretende realizar.
-Recebem  ofício do Intendente encam inhando um requerim ento da Congregação do 
Puríssim o Coração de Maria solicitando isenção do pagam ento de im postos atrasados. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães - Vigo Collin.

15
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um  cidadão solicitan
do isenção do pagam ento de décimas.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando cópia da carta dirigida ao Gerente da So
ciedade de Motores Otto e a m inuta do contrato referente à construção de um a usina 
geradora de eletricidade nesta Capital.
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclam ações e Redação e o respectivo Projeto de 
Lei d ispensando  o pagam ento , no corrente exercício, do im posto  sobre o cam inhão 
que tra n sp o rta  os alunos da Escola da Cooperativa da Viação Férrea do Estado do 
Rio G rande do Sul.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado do Projeto de 
Lei autorizando o Intendente a m andar cancelar as dívidas consideradas incobráveis, con
forme a relação apresentada ao Conselho Municipal.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado do Projeto de 
Lei autorizando o Intendente a cobrar o imposto sobre veículos que transitam  nos 5.°, 6.° 
e 7.° Distritos, pela Lei n.° 52 de 18/12/1925.
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-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado de Projeto de 
Lei autorizando o Intendente a abrir um crédito para a conclusão das obras do mercado 
em construção na Avenida Bom Fim, esquina Venâncio Aires.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado de Projeto de 
Lei autorizando o Intendente a abrir um  crédito para a construção de um a banca de peixe 
na Rua Pantaleão Teles.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pela aprovação do 
Ato do Intendente de isentar do imposto um caminhão do Orfanato Santo Antônio Pão 
dos Pobres.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o respectivo Projeto de 
Lei autorizando o Intendente a ceder, m ediante indenização, ao Instituto de Belas Artes e 
à Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul os terrenos solicitados e locali
zados na Avenida Borges de Medeiros.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pela isenção do 
imposto de caridade do Grêmio Gaúcho sobre a renda do festival que o mesm o pretende 
realizar.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães.

22
- Aprovam os pareceres e os projetos de lei da Comissão de Reclamações e Redação apre
sentados na sessão anterior.
- Enviam telegram a ao Presidente do Estado, Dr. Borges de M edeiros, cum prim entando-o 
pela m ensagem  dirigida à Assembléia dos Representantes do Estado.
-Enviam  telegram a ao Intendente Municipal, Dr. Otávio Rocha, pelo seu aniversário. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - João Pinto Guimarães.

29
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento do pagador desta In 
tendência pedindo para cancelar um  débito que tem com a Tesouraria.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerim ento do Congresso Munici
pal de Saúde Pública, Medicina Social e Hospitais solicitando auxílio financeiro para sua 
reunião em  1928 na Cidade do Rio Grande.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando requerim ento de um  auxiliar de Polícia 
solicitando crédito para o pagam ento de vantagens de acordo com o Art. 108 do Ato n.° 
284 de 17/02/1925.
-Recebem circular da Comissão Construtora do Hospital Alemão, desta Capital, convi
dando para assistir à inauguração do novo hospital situado na Rua Ramiro Barcelos. 
-Recebem convite do Grêmio Gaúcho para assistir a um a hom enagem  à Assembléia dos 
Representantes do Estado e ao Conselho Municipal de Porto Alegre em sua sede social.
- Recebem telegram a do Intendente Municipal, Dr. Otávio Rocha, agradecendo as felicita
ções enviadas pelo seu aniversário.
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-Recebem correspondência do Secretário do Governo Estadual encam inhando cópia da 
Mensagem que a Presidência do Estado enviou à Assembléia dos Representantes do Estado. 
-A provam ,em  prim eira e segunda discussões, o Parecer e o Projeto de Lei da Comissão 
de Orçamento autorizando o Intendente a dispensar o Grêmio Gaúcho do pagam ento do 
im posto de caridade relativo ao festival que realizou.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Vigo Collin
- João Pinto Guimarães - Affonso Fonseca.

OUTUBRO

06
-Recebem ofício do Intendente enviando a m inuta do contrato financeiro celebrado entre 
os m unicípios de Porto Alegre e de Cachoeira para aprovação.
-Recebem ofício da Associação Protetora do Turfe convidando para assistir ao filme "A 
visita da caravana paulista ao Rio Grande do Sul", a ser exibido no cinem a Guarani o valor 
referente ao calçamento feito na Rua Venâncio Aires nos term os do Art. 8.° do Decreto n.° 
60 de 13/07/1926.
- Recebem Parecer e o Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação autorizando 
o Intendente a realizar, com o Município de Cachoeira, um  em préstim o financeiro pelo 
prazo de 12 anos com juros de 8% ao ano.
-Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os projetos de lei e o Parecer apresentados 
na presente Sessão.
-Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - Pedro Dossena - Affonso 
Fonseca - Vigo Collin - João Pinto Guimarães.

15
-Elegem a Mesa A dm inistrativa do Conselho Municipal.
-Escolhem  os m em bros das Com issões de Reclam ações e Redação, O rçam ento e de 
Contas.
-Enviam  telegram as ao Presidente do Estado Dr. Borges de Medeiros, ao M inistro da Fa
zenda Dr. Getúlio Vargas e ao Dr. João Neves da Fontoura participando a instalação dos 
trabalhos do Conselho Municipal.
-Recebem convite da Companhia Sul América para assistirem  ao ato inaugural das novas 
instalações de seus escritórios.
-Recebem ofício do Intendente remetendo o Relatório referente ao ano de 1926 e prim ei
ro sem estre de 1927.
-Recebem ofício do Intendente rem etendo o Relatório do Diretor da Comissão Especial 
de Obras Novas.
- Recebem ofício do Intendente rem etendo os relatórios dos diretores e chefes dos Servi
ços Municipais.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - Victor Kessler - João 
Pinto Guimarães - Vigo Collin - Pedro Dossena.
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- Recebem ofício do Intendente remetendo os requerim entos da fábrica de produtos quí
micos e técnicos e da Firm a Daudt e Irmãos Ltda., solicitando favores do Município 
-Recebem ofício do Intendente remetendo o requerim ento de um  sacerdote solicitando 
dispensa de décimas.
- Recebem requerim ento do Corpo de Bombeiros solicitando aum ento da subvenção con
signada para essa Corporação no Orçamento Municipal.
-Requerim ento da Sociedade Anônim a Grandes Moinhos do Sul solicitando prorrogação 
por m ais cinco anos de isenção dos im postos municipais.
- Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa de décim as corresponden
tes aos anos de 1914 a 1918 e de 1925 a 1926, alegando extrem a pobreza.
-Recebem  requerim en to  de um a cidadã solicitando d ispensa do pagam ento  de déc i
m as referente ao segundo sem estre de 1926 e ao prim eiro  sem estre do corrente ano 
alegando pobreza.
-Recebem ofício das Comissões de Reclamações e Redação, Orçam ento e de Contas, co
m unicando as escolhas de seus Presidentes.
- Recebem convite da Brigada M ilitar para assistir, no Cemitério da Santa Casa, à inaugu
ração do m ausoléu do Coronel Afonso Emílio Massot.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção dos im postos municipais 
para a sua oficina de consertos de calçados.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando do Município um a indenização ten
do em vista o assassinato de seu filho como Agente da Polícia Administrativa.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de décim as correspondentes 
ao período que vai de 1922 até a presente data alegando pobreza.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa de décim as e m ultas das 
casas de sua propriedade situadas na Rua 24 de fevereiro, n.° 8 e n.° 10.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando para pagar parceladam ente seu débi
to relativo ao Serviço de Esgoto.
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo para averbar um terreno em seu nome, 
para despachar a planta que está na Intendência e isenção dos im postos atrasados.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o benefício que tem direito como mãe 
de um  Agente da Polícia Adm inistrativa m orto em serviço.
-Recebem requerim ento da União Beneficente dos Oficiais de Barbeiros de Porto Alegre 
solicitando isenção do im posto no período de 1928.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando para pagar com juros e em presta
ções m ensais o Serviço de Esgoto.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de m etade de 
sua dívida com a Intendência alegando extrema pobreza.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção das m ultas de suas casas si
tuadas nas ruas da Saudade, n.° 3,3 A e 3 B, Dr. Timóteo, n.° 46 e Santa Rita, n.° 36 e 38 e 
o parcelam ento do seu débito.
-Recebem requerim ento de um  Sacerdote solicitando a m anutenção do auxílio mensal 
que recebe para a Escola São José.
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- Recebem requerimento de um a cidadã solicitando isenção do imposto de décimas de sua 
casa correspondente ao segundo semestre do corrente ano e primeiro semestre de 1928. 
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do im posto para a sua fábri
ca de cerâmica.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de décim as atrasadas ale
gando pobreza.
- Recebem requerim ento do Amanuense da Intendência solicitando o pagam ento de ven
cimentos atrasados
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de imposto 
do seu m ercadinho situado na Rua Mariland, n.° 159
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de décim as, alegando extre
ma pobreza.
-Recebem requerim ento do proprietário de um a Escola de línguas e datilografia solici
tando um  auxílio.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas, 
alegando pobreza.
-Recebem requerim ento do General Adalberto A. R. Petrazi solicitando incluir no próxi
mo orçam ento o auxílio destinado ao Corpo de Bombeiros.
-D eterm inam  que só serão aceitos os requerim entos que forem apresentados até o dia 
quinze do mês de novembro de cada ano.
- Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - Victor Kessler - João 
Pinto Guimarães.

27
-Recebem convite da Sociedade Lloyd Nacional para visita ao Paquete "Araranguá". 
-Recebem telegram a do Dr. Getúlio Vargas agradecendo as felicitações que recebeu pela 
sua candidatura à Presidência do Estado.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando auxílio para m anter um a aula parti
cular de que é professor.
- Recebem requerim ento do Diretor do "Porto Alegre College" solicitando o cancelamento 
de sua dívida com os Cofres Municipais e a restituição de im postos já pagos.
-Recebem requerim ento da Diretora do Colégio Americano solicitando restituição de 
im postos pagos.
-Recebem requerim ento de um Cidadão solicitando para pagar a conta do calçamento 
referente ao prédio da Rua Venâncio Aires, n.° 902 com um abatim ento de 16%. 
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção de impostos.
-Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica solicitando a m anutenção do auxí
lio que tem recebido para sua Policlínica.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para pagar parceladam ente sua conta 
de calçamentos dos prédios de sua propriedade.
-Recebem requerim ento da Sociedade Princesa Helena de Montenegro solicitando d is
pensa dos im postos que incidem sobre o buffet que m antém  para uso dos sócios.
- Recebem Parecer favorável da Comissão de Reclamações e Redação sobre o requerimento



da Associação R iograndense de Estradas e Rodagem.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação esclarecendo que a interpre
tação dada pelo Executivo M unicipal ao disposto no item n.° 77, letras "d" e "f", do Art. 1,° 
da Lei n.° 128 de 29/12/1926 está de acordo com o pensam ento do Conselho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado de Projeto de 
Lei autorizando o Intendente m andar cancelar dívidas consideradas incobráveis, confor
me relação apresentada ao Conselho.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo indeferimento 
ao requerim ento do Pão dos Pobres solicitando dispensa da taxa de água.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo indeferimento 
do requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento de décimas.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

NOVEMBRO

03
-Recebem requerim ento dos Irm ãos Marcelli solicitando isenção de im postos sobre sua 
oficina de gravação em metal.
- Recebem requerim ento de Furstenan 8c Obst solicitando dispensa do pagam ento de uma 
m ulta que lhe foi im posta pela Municipalidade.
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União Operária "13 de Janeiro" solici
tando a m anutenção do auxílio que recebe.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando a devolução de im postos que diz ter 
pago indevidam ente.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando prorrogação do prazo que lhe foi con
cedido de isenção de im postos do Teatro Coliseu.
- Recebem requerim ento do Porteiro da Intendência Municipal solicitando pagam ento de 
vencimentos atrasados.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Affonso Fonseca - Vigo Collin - 
Victor Kessler - Pedro Dassena

10
-Recebem ofício do vice-Consul da Itália,em  exercício,agradecendo as hom enagens refe
rentes ao naufrágio do vapor italiano "Principesa Mafalda".
-Recebem convite do Cônsul Italiano e da Colônia Italiana para assistirem  à m issa pelas 
vítim as do naufrágio do "Principesa Mafalda".
- Recebem convite do Grêmio Republicano Protásio Alves para assistirem a uma reunião política. 
-Recebem requerim ento dos Cobradores da Diretoria da Receita da Intendência solici
tando m elhoria da sua porcentagem.
-Recebem requerim ento de um a cidadã, proprietária de três casinhas, solicitando d is
pensa do pagam ento de décim as alegando falta de recursos.
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-Recebem requerim ento da Polícia Administrativa solicitando equiparação de seus ven
cimentos aos do pessoal da Inspetoria de Veículos.
-Recebem requerim ento da Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários Públicos do Rio 
Grande do Sul solicitando um  auxílio para o exercício de 1928.
-Recebem requerim ento de três cidadãos solicitando isenção do pagam ento de décimas 
alegando falta de recursos.
- Recebem requerim ento da Sociedade Espírita Investigadores solicitando isenção do pa
gam ento de décim as da sua sede.
-Recebem requerim ento da União de Moços Católicos São Pedro solicitando um  auxílio 
para realizar a Festa do Natal das Crianças Pobres.
- Recebem oficio do Intendente solicitando autorização para realizar um empréstimo em dólares. 
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  m em orial do Banco Nacional do Co
mércio solicitando isenção do pagamento de décimas.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Escola de Engenha
ria solicitando um  auxílio financeiro para ajudar nas despesas feitas com as instalações 
sanitárias no Patronato Agrícola Pinheiro Machado.
-Aprovam Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação que dispensa 
Daudt, Irm ãos Ltda, por espaço de cinco anos, dos im postos m unicipais referentes a sua 
fábrica de tintas quím icas "Usina da Capela".
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - João Pinto Guimarães - Affonso Fonseca - Vigo Collin - 
Victor Kessler - Pedro Dassena.

17
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o Relatório do A dm inistrador Geral dos 
Serviços Industriais.
-Recebem ofício do Intendente solicitando um  crédito financeiro para a construção de 
um m uro em terreno do Município.
- Recebem convite do Centro Republicano Otávio Rocha para assistir a um a festa em ho
m enagem ao Intendente no Grêmio Gaúcho.
- Recebem requerim ento de um a cidadã reiterando sua solicitação de restituição de déci
m as pagas a mais desde abril de 1921.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento da dívida de déci
m as de seu falecido m arido
- Recebem requerim ento da Sociedade Anônima Grandes Moinhos do Sul solicitando pror
rogação por mais cinco anos da isenção do pagam ento de impostos.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
atrasadas e respectivas multas.
-Recebem requerim ento de um cirurgião-dentista solicitando isenção do pagam ento de 
im postos sobre sua placa.
- Recebem requerim en to  de um  cidadão solicitando d ispensa do pagam ento  de déci
m as e m ultas.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Pedro Dassena - Victor Kessler.
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- Recebem ofício do Intendente encam inhando a solicitação da Secretaria do Interior que 
pedindo que sejam facilitados, independente do pagam ento de taxas, os exames dos con
dutores militares de veículos.
-Recebem um  ofício encam inhando m em orial do Grêmio Gaúcho solicitando auxílio 
material.
- Recebem convite da Brigada M ilitar para assistir a um  páreo hípico em  hom enagem  ao 
aniversário do Presidente do Estado.
-Recebem requerim ento de um  am anuense solicitando a diferença de vencimentos que 
deixou de receber no período de 1925 a 1926.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação acom panhado de Projeto de 
Lei concedendo dispensa de im postos à Empresa de Viação Aérea Riograndense.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação e o respectivo Projeto de Lei 
da Sociedade A nônim a Grandes Moinhos do Sul, concedendo isenção de im postos por 
mais cinco anos.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que seja concedido 
um  crédito financeiro para a construção de muro em terreno do Município.
-Recebem  Parecer da Com issão de Reclamações e Redação acom panhado  do Projeto 
de Lei concedendo, por m ais cinco anos, isenção de im postos ao Teatro Coliseu a 
contar de 1929, ressalvando os im postos previstos em lei du ran te  o tem po que funci
onar com o cinem a.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Jayme da Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto 
Guimarães - Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dassena.

DEZEMBRO

01
-Recebem convite do M inistro da Polônia convidando para um a recepção em hom ena
gem ao Presidente do Estado no Grande Hotel.
-Recebem m em orial da Associação dos Repartidores de Pão solicitando a regulam enta
ção do descanso dominical.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando o pagam ento de diferenças salariais. 
-Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a fazer um em préstim o em  dólares para obras de saneam ento, viação urbana e calçam en
to da Cidade.
-Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a auxiliar o Patronato Agrícola Pinheiro Machado.
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a abrir um  crédito financeiro para a construção de um  m uro em terreno do Município.
- Recebem Projeto de Lei apresentado pela Comissão de Orçamento estabelecendo os im 
postos sobre imóveis em geral.
-Aprovam os pareceres e os projetos de lei apresentados na presente sessão.
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Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Pedro Dassena - Vigo Tampes Colin.

09
- Recebem ofício do Intendente rem etendo o Projeto de Orçamento para o ano de 1928. 
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Comissão constru
tora do edifício destinado ao Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres solicitando dis
pensa de im postos para um a loteria que pretende organizar em benefício da Instituição. 
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da firm a M asgrau & 
Irm ãos solicitando favores à Municipalidade.
-R ecebem  Parecer da C om issão de R eclam ações e R edação o p in an d o  que seja o u 
v ida a C om issão de O rçam ento  com  referência ao ped ido  de auxílio  financeiro  do 
G rêm io Gaúcho.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo condições de pagamento para as contas de água e esgoto. 
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para a cobrança de energia elétrica.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para os Serviços de Abastecimento de Água.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para os Serviços de Asseio Público.
- Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para os Serviços de Esgoto.
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo as taxas para os Serviços de Lixo.
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo os impostos de comércio e indústria.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o pagam ento de diferenças salariais.
- Propõem a colocação de um  retrato do falecido Presidente do Conselho Municipal F ran
cisco Bento Júnior na sala da Secretaria do Conselho.
-Aprovam , em  p rim eira  discussão, o Projeto de Lei estabelecendo o im posto  sobre 
imóveis.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Pedro Dassena - Victor Kessler.

12
-Recebem Projeto de Lei apresentado por um conselheiro concedendo favores a quem 
constru ir grupos de cinco ou mais habitações com aluguel m ensal de no m áxim o duzen
tos mil réis.
-Recebem Projeto de Lei estabelecendo o imposto de duzentos réis por quilo de carne 
verde vendida à população e autorizando o Intendente a isentar os m archantes que forne
cerem carne em condições de ser revendida pelo preço de tabela da Intendência. 
-Aprovam, em prim eira e segunda discussão, os projetos de lei apresentados na sessão 
anterior.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Pedro Dassena - Victor Kessler

14
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  orçam ento para a construção de uma 
ponte e solicitando autorização para abertura de crédito.

)6



-Recebem ofício do Clube Caixeiral com unicando a posse da nova Diretoria.
-Aprovam, em terceira discussão, o Projeto de Lei com em endas sobre imóveis.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Pedro Dassena - Victor Kessler.

16
- Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação autorizando o 
Intendente a d ispensar dos im postos m unicipais a loteria em benefício do novo prédio do 
Orfanato Santo Antônio Pão dos Pobres.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação mantendo a decisão anterior que 
isenta a viúva do Dr. Barros Cassai de impostos sobre o prédio que possui enquanto viver. 
-Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a aplicar um a verba na aquisição de duas am bulâncias e um carro fúnebre para a Assis
tência Pública.
-Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente 
a aplicar verba na construção de um a ponte de concreto no Cristal.
-Recebem Projeto de Lei aum entando o auxílio dado ao Corpo de Bombeiros.
-Aprovam, em segunda e terceira discussões, com em enda, o Projeto que estabelece os 
im postos sobre comércio e indústria.
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei que concede favores para os que cons
tru írem  grupos de casas de baixo aluguel.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

20
-Recebem projeto de lei orçando a Receita e as Despesas Especiais para o exercício de 
1928.
-Recebem projeto de lei estabelecendo taxas para o Serviço de Calçamento.
- Recebem ofício do I ntendente enviando um  requerimento do Diretor do Instituto Rabello 
em que solicita isenção de um dívida proveniente do Serviços de Esgotos e fornecimento 
de água e gás para aquela Instituição.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, os Projetos de Lei apresentados na Sessão 
anterior e na presente.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dassena.

2 3
- Recebem projetos de lei da Comissão de Orçamento fixando a Receita e a Despesas Ordi
nárias para 1928.
- Recebem projetos de lei da Comissão de Orçamento fixando a Receita e as Despesas 
Extraordinárias para 1928.
- Recebem projeto de lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a conceder 

auxílio financeiro a diversas instituições.
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-Recebem projeto de lei, apresentado por um Conselheiro, autorizando o Intendente a 
cancelar a dívida proveniente de Serviços de Calçamento na Santa Casa.
- Recebem projeto de lei apresentado por um  Conselheiro autorizando o Intendente a au 
xiliar financeiram ente a Escola Beneficente "Luz e Ordem".
-Realizam um  discurso em favor da Santa Casa de M isericórdia.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, os projetos de lei apresentados na presente sessão. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

26
-Recebem ofício encam inhando um requerim ento da Comissão Organizadora do Con
gresso Médico Brasileiro solicitando o pagamento do auxílio financeiro concedido pelo 
Governo Municipal.
- Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para a abertura de crédito finan
ceiro para a com pra de um a draga para as obras de desobstrução do Riacho.
-Recebem ofício de agradecim ento da Mesa Administrativa da Santa Casa referente à lei 
votada pelo Conselho dispensando a citada Instituição de um a dívida de calçamento. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Victor Kessler - Pedro Dassena - Vigo Collin.

28
- Recebem parecer e projeto de lei da Comissão de Orçamento autorizando o Intendente a 
aplicar um a verba na aquisição de um a draga para a desobstrução do Riacho. 
-R ecebem  p a re ce r  e p ro je to  de lei da C om issão  de O rçam en to  a u to riz a n d o  o 
In tenden te  a ab rir  crédito  para pagam ento  da Com issão O rganizadora do Congresso 
M édico realizado nesta Capital.
-Recebem parecer da Comissão de Orçamento opinando que seja concedido um auxílio 
financeiro para a construção do m onum ento ao General Osório nesta Cidade.
-Recebem parecer da Comissão de Orçamento opinando que seja concedido um  auxílio 
financeiro ao Grêmio Gaúcho para ser aplicado com consertos na sua sede.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação sobre memorial da Associação 
dos Repartidores de Pão solicitando a regulamentação do descanso dominical da classe.
- Recebem convite da Faculdade de Medicina para a Colação de Grau dos doutorandos.
- Justificam o Projeto de Lei que autoriza o Intendente a aplicar um a verba no aum ento 
dos vencimentos do funcionalism o municipal.
-Realizam a cerim ônia de inauguração do retrato do ex-Presidente do Conselho Munici
pal, Sr. Francisco Bento Júnior.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Pedro Dassena - Victor Kessler

30
- Recebem parecer da Comissão de Contas aprovando as Contas da Intendência no exercí
cio de 1926.
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-Aprovam parecer e projetos de lei apresentados na sessão anterior.
- Aprovam, com em endas, em segunda discussão, o Projeto de Lei que autoriza o Intendente 
a fazer um a operação de crédito para pavim entar um a faixa de concreto arm ado nas es
tradas troncos do Município.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

31
- Promovem o discurso de encerram ento dos trabalhos do Conselho Municipal no ano de 
1927.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Victor Kessler - Vigo Collin.



192-

JANEIRO

- Recebem oficio do Intendente dando conhecimento da convocação extraordinária do Conselho. 
-Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para promover o empréstimo de 
que trata a Lei n.° 172 de 02/12/1927.
-Recebem ofício da Santa Casa de Misericórdia comunicando aos membros do Conselho 
não-irm ão daquele estabelecimento que sua Mesa Administrativa lhes conferiu os respecti
vos títulos por atos meritórios..
-Recebem convite da Santa Casa de Misericórdia para assistir à inauguração dos retratos 
dos irmãos beneméritos Drs. Borges de Medeiros, Otávio Francisco da Rocha e José Montaury 
de Aguiar Leitão.
-Recebem requerim ento da Associação dos Repartidores de Pão insistindo na solicitação 
da regulamentação do descanso dominical para a classe.
-Apresentam Projeto de Lei autorizando o Intendente a contrair um  em préstim o externo 
até o máximo de dois milhões duzentos e cinqüenta mil (2.250.000) dólares em ouro am eri
cano ou o seu equivalente em libras esterlinas com juros de 7% ano, pelo prazo de quarenta 
anos, para aplicação em obras de saneamento, viação urbana e calçamento da Cidade.
- Revogam a Lei n.° 172 votada em 02/12/1927.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussões, o Projeto de Lei acima citado.
-Analisam o requerim ento da Associação dos Repartidores de Pão.
-Apresentam Projeto de Lei estabelecendo que as padarias que trabalharem  das 24h de sá
bado às 24h de domingo pagarão taxas.
- Aprovam, em  prim eira e segunda discussões, o Projeto acima.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - Victor Kessler - Vigo Collin
- Pedro Dassena.

MARÇO

-R ecebem  ofício do V ice-in tenden te , em exercício, rem etendo  o Decreto que convoca 
o Conselho M unicipal para  Sessão E x trao rd inária  a fim  de conhecer e ana lisar o 
Projeto de R eform a da Lei O rgânica do M unicípio.
-R ecebem  ofício do V ice-intendente, em  exercício, encam inhando  o Projeto de Re
fo rm a da Lei O rgânica.
-Recebem inúm eros telegram as e ofícios de pêsames pelo falecimento do Intendente Mu
nicipal Dr. Otávio Rocha.
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do Intendente Municipal e decidem ir 
visitar seu túmulo.
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Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Victor Kessler - Pedro Dassena.

24
- Recebem e transcrevem  o parecer e o projeto de lei da Comissão de Reclamações e Reda
ção aprovando o Projeto de Reforma da Lei Orgânica do Município.
-Decidem inaugurar um  retrato do falecido Intendente Municipal no Salão Nobre do Con
selho Municipal.
- Aprovam, em prim eira discussão, o Parecer e o Projeto de Lei que aprovam a reform a da 
Lei Orgânica do Município.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Victor Kessler - Pedro Dassena - Vigo Collin.

MAIO

-Recebem ofício do Vice-Intendente encam inhando cópia do Decreto n.° 136 convocan
do para Sessão Extraordinária a fim de tratar de assuntos de interesse do Município. 
-Recebem ofício da Federação Rural convidando para assistir à reunião preparatória do
2o Congresso dos Criadores.
-Recebem ofício do Vice-Intendente encam inhando a m inuta do contrato a ser celebrado 
entre a Com panhia Brasileira de Força Elétrica e este Município.
-Debatem  a isenção de im postos solicitado pela Companhia Brasileira de Força Elétrica. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Victor Kessler.

15
-Recebem ofício do Vice-Intendente em exercício com unicando que a Municipalidade 
assinou com a Com panhia Brasileira de Força Elétrica o contrato para o fornecim ento de 
energia elétrica à Cidade.
- Recebem Parecer favorável e Projeto de Lei da Comissão de Reclamações e Redação so
bre o contrato de fornecim ento de energia elétrica à Cidade e a isenção de impostos. 
-Aprovam o Parecer e o Projeto de Lei acima citados.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - Victor Kessler - João 
Pinto Guimarães - Vigo Tampes Colin.

JULHO

-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento da Comissão prom otora 
da ereção de um a estátua ao General Osório solicitando a renovação da autorização para 
o pagam ento de auxílio financeiro.
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- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do isenção de décim as.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um  cidadã solicitando 
o cancelamento do débito de impostos sobre um a garagem.
-Recebem ofício do Intendente solicitando um crédito financeiro para o prolongamento 
da Rua Coronel Carvalho até a Rua Santo Antônio.
-Recebem ofício do Intendente solicitando autorização para em issão de Apólices, com 
juros de 8% e prazo de dez anos, para a pavimentação de um a estrada.
- Recebem ofício do Intendente encaminhando o requerimento do Orfanato de N. Sra. da Pie
dade solicitando o cancelamento do débito do calçamento na Rua Marechal Floriano Peixoto.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando requerim ento da Com panhia Lírica Italia
na Billoro Cavallari solicitando auxílio financeiro.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando para pagar as décim as atrasadas em 
prestações m ensais e o cancelamento das multas.
-Recebem requerim ento de Renner, Koepke 8c Cia. solicitando isenção de im postos por 
cinco anos para a sua fábrica de tintas esmalte e a óleo.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção de im postos para o seu atelier 
fotográfico situado na Avenida Bom Fim, n.° 696.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando autorização para o Intendente m an
dar pagar os vencimentos atrasados de seu cargo de Amanuense da Polícia A dm inistrati
va da Subintendência do Terceiro Distrito.
-Recebem requerim ento de um a cidadã recorrendo do despacho do Intendente que inde
feriu sua petição de dispensa da taxa de indústria e profissões por alugar cinco quartos 
em sua casa.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando devolução de im postos pagos a mais 
sobre seu prédio situado na Rua Santo Antônio, n.° 114.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas do seu prédio situado na Rua Avaí, n.° 239.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de impostos 
sobre seu com ércio de doces situado na Rua Benjamim Constant, n.° 1075.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as e 
multas sobre seu prédio situado na Rua 17 de junho, n.° 710.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa de décim as sobre seu pré
dio situado na Rua General Lima e Silva, n.° 1349.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa, por três meses, do paga
mento da taxa de licença para fixar letreiros com anúncios sobre o calçamento.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
sobre sua casa situada na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 791.
-Recebem requerim ento de um  cidadão com fábricas de artefatos de alum ínio em São 
Paulo que, desejando abrir um a fábrica sim ilar nesta Capital, solicita isenção de impostos 
por cinco anos.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa de impostos, no prim eiro 
sem estre de 1928, para seus prédios desocupados.
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- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa de im postos para um carri
nho de afiar.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Tampes Colin - Pedro Dassena.

16
- Recebem requerim ento de um  cidadão pedindo dispensa do pagam ento de décim as em 
atraso da sua casa situada na Rua da Azenha, n.° 1628.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as e 
im postos atrasados sobre a sua casa situada na Rua 14 de julho, n.° 91.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento das décimas 
em atraso sobre o seu casebre situado na Rua D. Teresa, n.° 59.
-Recebem requerim ento do Presidente a Comissão Construtora do Orfanato de Santo 
Antônio do Pão dos Pobres, desta Capital, solicitando a renovação para o corrente exercí
cio do disposto noA rt. 4.° da Lei n.° 131 de 29/12/1926.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando reconsideração sobre a taxa de 20% 
relativa as suas casas térreas situadas na Rua dos A ndradas,n.° 283,311 e 313. 
-Recebem requerim ento de um cidadão do Rio de Janeiro pedindo um a subvenção à Re
vista Terra Gaúcha.
-Recebem requerimento da Sociedade Tadensz Kosrinszko solicitando isenção do imposto 
sobre um buffet para uso de seus sócios e que funciona somente nos dias de reuniões. 
-Recebem requerim ento da Associação Comercial de Porto Alegre encam inhando um 
m em orial assinado por inúm eros comerciantes varejistas pedindo para to rnar extensiva 
a esta classe a disposição da Lei n.° 126 de 22/12/1926 e sugerem modificações.
- Recebem requerim ento da Societá Italiana de Beneficenza e Istruzione Umberto I solici
tando dispensa do imposto sobre a copa destinada aos seus associados que não pode ser 
equiparada a um  botequim  ou sala de bebidas.
-Recebem requerim ento do Banco Riograndense solicitando a extensão do disposto na 
Lei n.° 135, de 31/12/1926, visto sua organização obedecer ao sistem a Luzzatti, análogo 
ao sistem a Raiffeisen.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do imposto de 50% sobre um 
prédio de m adeira situado na Rua das Flores.
-Recebem requerim ento do The Britisch Bank of South America Limited, desta Capital, 
solicitando restituição do dinheiro que pagou a mais sobre os im postos de seu prédio 
situado na Rua General Câmara, n.° 243.
-Recebem requerim ento da Santa Casa de M isericórdia solicitando dispensa do paga
m ento das taxas de água e esgoto.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um  cidadão solicitan
do isenção de décim as do seu chalé de madeira situado na Rua General Caldwel, n.° 68-B.
- Recebem requerimento do Município de Guaíba solicitando que seja revertido para o refe
rido município 15% do imposto cobrado por quilo de carne saída do M atadouro de Guaíba. 
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Pedro Dassena - Victor Kessler.
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-R ecebem  req u e rim en to  dos carregadores de carne verde so lic itan d o  que lhes seja 
extensivo o descanso  dom in ica l de abril a se tem bro  conform e regu lam en tação  de 
o u tras  classes.
- Recebem requerim ento de Bromberg Irm ãos & Cia. solicitando isenção da taxa do novo 
calçamento sobre a faixa de terreno doada a Municipalidade na Avenida Júlio de Castilhos. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
predial de sua casa na Rua 3 de Maio, n.° 29.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação e o Projeto de Lei autorizando 
o Intendente a em itir Apólices ao juro de 8%.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Victor Kessler - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin.

28
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de pagam ento do novo cal
çam ento da Avenida Júlio de Castilhos por ter doado faixa de terreno à Municipalidade. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa da taxa de água para seu 
prédio na Avenida M adrid, n.° 6.
-Recebem requerim ento de Dohms, Broda & Cia. solicitando isenção de im postos para 
sua fábrica de placas de ferro esmaltado.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei deferin
do a petição da Comissão Construtora do Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres. 
-Recebem m ensagem  do Intendente Municipal solicitando autorização para abertura de 
créditos especiais e suplem entares e outras providências que se relacionam com o Orça- 
jnento do corrente ano em virtude da venda do Gasómetro e da Usina Municipal. 
-Aprovam m udanças no Regimento Interno do Conselho Municipal.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - Victor Kessler - João 
Pinto Guimarães.

30
-Recebem requerim ento do Puríssimo Coração de Maria solicitando o cancelamento de 
um a dívida de seu prédio.
-Decidem pedir inform ações do Intendente de Guaíba sobre a comercialização da carne e 
a desapropriação de terreno para a passagem do gado.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

23

AGOSTO

02
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento de uma-dívida pro
veniente do im posto sobre terreno.
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-A nalisam  um  artigo  publicado no Correio do Povo sob o títu lo  "A dm inistração M u
nicipal" que desprestig ia  a adm in istração  do falecido In tenden te  M unicipal, Dr. O tá
vio Rocha.
-C olocam  em  d iscussão  e votação o projeto  do R egim ento  In te rn o  e as em endas 
ap resen tad as.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

05
- Recebem os ofícios de indicação dos mesários efetivos que deverão constituir as mesas 
das seções eleitorais do Município.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Pedro Dassena - Victor Kessler - Vigo Collin.

14
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do isenção de décim as e cancelamento da dívida do prédio do Asilo e Creche das Obras de 
Santa Isabel, situado na Rua M ariante, n.° 722.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  m em orial da Congregação e do Corpo 
discente da Academia de Comércio solicitando auxílio financeiro.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei que isen
ta Bromberg, Irm ãos & Cia. e um  cidadão do pagam ento do calçam ento sóbre os trechos 
doados por eles para a abertura da Rua Júlio de Castilhos.
- Recebem requerim entos de Kluwe, Müeller & Cia e de Dohms, Broda & Cia. solicitando 
isenção de impostos, por cinco anos, para as suas fábricas de artefatos de ferro estanhado 
e esm altado e de placas de ferro esmaltado.
- Recebem requerim ento da Companhia Electrolux S. A. oferecendo à venda um  aparelho. 
-M arcam  a data para efetuar a apuração da Eleição para Intendente, vice-Intendente e 
Conselheiros.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dassena.

23
- Procedem à apuração dos votos da Eleição para Intendente, vice-Intendente e Conse
lheiros Municipais.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler.

24
- Procedem à apuração dos votos da Eleição para Intendente, vice-Intendente e Conse
lheiros Municipais.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Vigo Collin - Victor Kessler - Pedro Dassena.

16



-Ofício do Vice-Intendente, Major Alberto Bins,com unicando haver reassum ido o exercí
cio do cargo de Intendente.
- Recebem convite da União dos Moços Católicos para assistir a um a hom enagem  à Sua 
Santidade o Papa Pio XI.
-Recebem requerim ento da Sociedade União dos Proprietários de Padarias,desta Capital, 
solicitando m odificação no horário de trabalho.
-Recebem requerim ento da Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Porto 
Alegre solicitando auxílio financeiro.
-Recebem ofício do Subintendente encam inhando requerim ento da Associação Agrícola 
Pastoril solicitando um  auxílio financeiro.
-Recebem requerim ento da Comissão Construtora da nova Catedral M etropolitana soli
citando um  auxílio financeiro.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Pedro Dassena.

28

SETEMBRO

04
- Recebem requerim ento de V. Faé & Cia. Ltda. solicitando isenção de im postos para sua 
fábrica de chumbo.
-Recebem ofício do Vice-intendente encam inhando requerim ento da União dos O perári
os Estivadores de Porto Alegre solicitando quitação de um a dívida proveniente da insta
lação de esgoto na sua sede.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei isentan
do de im postos Kluwe, Müeller & Cia.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei liberan
do o auxílio à Comissão das Obras da nova Catedral.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João Pinto Guimarães - 
Pedro Dassena - Victor Kessler.

10
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pela concessão de 
um auxílio financeiro à Associação Agrícola Pastoril.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de impostos.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando o cancelamento de sua dívida. 
-Recebem requerim ento do Grêmio de Regatas Almirante Tam andaré solicitando um 
auxílio para a reconstrução de sua sede.
-Recebem requerim ento da Santa Casa de M isericórdia solicitando dispensa do paga
mento dos Serviços de Calçamento feitos em frente ao hospital e do prédio de sua propri
edade situado na Avenida Redenção, n.° 629.
-Recebem requerim ento do proprietário do Teatro Coliseu solicitando os favores previs
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tos na Lei n.° 212 de 16/07/1928 para a em presa que trouxer a Com panhia Velasco para 
tem porada no Theatro São Pedro.
-Recebem requerim ento do proprietário do cinem a Avenida solicitando isenção de im 
postos para reconstruir sua empresa destruída por um  vendaval.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - João Pinto da Fonseca 
Guimarães - Vigo Tampes Collin - Pedro João Gonçalves Dassena - Victor Adalberto Kessler.

14
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo ao Grêmio de 
Regatas A lm irante Tam andaré um  auxílio financeiro.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento do im posto de 
décim as do chalé situado na Avenida Pernambuco, n.° 5.
- Recebem requerim ento da Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre so
licitando a concessão de um  terreno para a construção da sua sede.
- Recebem convite do Presidente do Banco do Rio Grande do Sul para assistir ao ato ofici
al de sua inauguração.
-Recebem convite do Diretor da Escola de Belas Artes, desta Capital, para assistir a sua 
exposição de pintura.
-Recebem ofício-circular do Banco do Rio Grande do Sul com unicando sua inauguração 
e o início de suas operações.
-Aposentam  o 1.° Escriturário da Secretaria do Conselho Municipal.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - João Pinto da Fonse
ca Guimarães - Vigo Tampes Collin - Victor Adalberto Kessler.

19
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com Projeto de Lei, opinando pela 
isenção de impostos de V Faé & Cia., por espaço de dois anos, da sua fábrica de chumbo de caça. 
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei opinan
do pelo cancelam ento da dívida de calçamento da Santa Casa de M isericórdia.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento de sua dívida relativa 
a im postos de décimas.
-Recebem requerim ento da Escola de Engenharia de Porto Alegre solicitando dispensa 
da dívida referente ao calçamento feito na frente de seu edifício na Avenida Redenção. 
-Nom eiam  o novo Diretor- Geral da Secretaria do Conselho e um  3.° Escriturário.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - Afonso Pereira da 
Fonseca - João Pinto da Fonseca Guimarães - Victor Adalberto Kessler.

25
- Recebem convites do Grêmio Gaúcho e da Loja Maçónica "Luz e Ordem" referente às 
com em orações da Revolução Farroupilha.
- Recebem carta do Vice-intendente oferecendo camarote para assistir a um  concerto que se 
realizará no Theatro São Pedro com a arrecadação revertida em prol dos flagelados da re
cente enchente.
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-Com unicam  o m elhoram ento introduzido na Hidráulica Municipal de fornecim ento de 
água filtrada à população.
Ass.: Eduardo Sarm ento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - Affonso Pereira da 
Fonseca - João Pinto da Fonseca Guimarães - Vigo Tampes Collin - Victor Adalberto Kessler.

OUTUBRO

01
-R ecebem  req u e rim en to  de duas c id ad ãs so lic itando  isenção  de d ív id a s  com  a 
Municipalidade.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção da dívida do imposto de co
m ércio referente ao prim eiro sem estre de 1928.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando cancelamento de sua dívida com a 
Municipalidade.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento da dívida do im pos
to de comércio relativo ao prim eiro sem estre e a dispensa para o segundo sem estre do 
ano de 1928.
-Recebem ofício do Vice-intendente encam inhando o requerim ento da Irm andade do 
Arcanjo São Miguel e Almas solicitando isenção do pagam ento da taxa de água para um 
prédio de sua propriedade.
- Recebem proposta de todos os conselheiros, com o respectivo Projeto de Lei, autorizan
do o Intendente a atender as despesas com os funerais do Dr. Otávio Francisco da Rocha e 
a construção de um  m ausoléu em sua memória.
Ass.: Eduardo Sarmento Leite - Costa Pereira - João Pinto Guimarães - Vigo Collin - Victor 
Kessler - Pedro Dassena.

08
- Recebem projeto de lei dos Conselheiros isentando de multa todos os contribuintes em 
débito com a Fazenda Municipal até 30 de setem bro de 1928 desde que saldem  suas con
tas até 31 de janeiro de 1929.
- Recebem ofício do Vice-intendente acusando o recebimento do seu diplom a de Intendente 
eleito deste M unicípio para o quatriênio de 1928-1932.
- Recebem ofício do vice-intendente de São Leopoldo convidando para assistir a posse da 
nova adm inistração daquele Município. >

Ass.: Eduardo Sarm ento Leite da Fonseca - Jayme da Costa Pereira - João Pinto da Fonse
ca Guimarães - Vigo Tampes Collin - Victor Adalberto Kessler.

10
-Recebem ofício do Vice-intendente apresentando para exame e julgam ento do Conselho 
as Contas da A dm inistração Municipal relativas ao exercício de 1927.
-Recebem Parecer da Comissão de Contas e o Projeto de Lei aprovando as Contas da Re
ceita e Despesa apresentadas pelo Executivo Municipal referentes ao exercício de 1927.
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-R ecebem  p ro p o stà , ap re sen tad a  po r um  C onselheiro, com  o P rojeto  de Lei, ise n 
ta n d o  de todos os im postos e taxas m unic ipa is o p réd io  s itu ad o  na Rua G eneral 
Vasco Alves, n.° 241, d o ad o  à viúva do Dr. O távio F rancisco  da Rocha. j
-A provam , p o r u n an im id a d e , o parecer da Com issão de C ontas e a P roposta  a p re 
sen tad a  na p resen te  Sessão.
Ass.: E duardo  S arm en to  Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João P into  Gui- 

• m arães - Vigo Collin - V ictor Kessler - Pedro D assena.

11
-Realizam vários discursos de encerram ento dos trabalhos do Conselho M unicipal.
Ass.: E duardo  S arm en to  Leite - Costa Pereira - Affonso Fonseca - João P into  G ui
m arães - Vigo Collin - V ictor Kessler - Pedro D assena.

15
-P rocedem  a le itu ra  da Ata da Sessão de in sta lação  do C onselho e de posse do 
In tenden te  e do v ice-In tenden te  M unicipais eleitos p a ra  o q u a triên io  de 1928-1932. 
Ass.: P etersen  Jú n io r - X avier da Costa - O távio de O liveira - Costa D ias - Frederico 
Trein.

18
-Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de M isericórdia, desta Cidade, apresentando 
congratulações ao novo Conselho M unicipal pela posse.
-Recebem ofício do Vice-intendente encam inhando o Relatório do Intendente referente 
ao exercício de 1927 e ao período de janeiro a agosto de 1928.
- Recebem ofício do Vice-intendente encam inhando os Relatórios apresentados pelos Di
retores e Chefes de Serviços da Intendência Municipal.
-R ecebem  ofício da A ssociação dos R epartidores de Pão felicitando o novo Conselho 
pela posse.
-R ecebem  ofício da União dos Moços Católicos de São João paraben izando  o novo 
Conselho.
- Recebem ofício da Liga Náutica Riograndense apresentando votos de prosperidade ao 
novo Conselho.
- Recebem telegram a do Presidente do Estado, Dr. Getúlio Vargas, agradecendo a com uni
cação da instalação do Conselho.
-Recebem requerim ento de um  cidadão apresentando sugestões referentes a Lei n.° 184 
de 31/12/1927.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando devolução da im portância paga pelo 
calçam ento na faixa construída na Avenida Júlio de Castilhos em frente aos prédios de 
sua propriedade.
- Recebem requerim ento de dois cidadãos solicitando isenção de impostos.
-Elegem os m em bros das Comissões Perm anentes do Conselho.
Ass.: Cel. G erm ano Petersen Júnior - Major Francisco Xavier da Costa - José da Costa Dias
- Frederico Trein - Dr. Camilo M artins - Basil Sefton.

20



- Recebem requerim ento dos carregadores de carne verde desta Capital solicitando regu
lamentação para seu descanso dominical.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de im postos devidos refe
rentes ao seu bar situado na Rua Baronesa do Gravataí, n.° 243.
-Escolhem os presidentes das comissões de Contas e de Reclamações e Redação.
Ass.: Petersen Júnior - Xavier da Costa - M artins Costa - Costa Dias - Otávio de Oliveira - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

31
-Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre solicitando um  au
xílio financeiro para o Instituto de Proteção à Infância Pobre.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de décim as correspondente 
ao segundo sem estre de 1928 do seu chalé situado na Rua São José, n.° 45 E.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa de décim as corresponden
tes ao segundo sem estre de 1928, dos prédios de sua propriedade situados na Travessa 
Pesqueira, n.° 11,15,19 e 23.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
correspondentes ao segundo sem estre de 1928, do prédio de sua propriedade situado na 
Rua Visconde do Rio Branco, n.° 203.
- Recebem m em orial assinado por vários açougueiros em solidariedade aos carregadores 
de carne verde relativa à pretensão que defendem junto ao Conselho Municipal. 
-Recebem ofício do Centro Republicano Carlos Barbosa do Município de Guaíba felici
tando o Conselho pela posse.
- Recebem telegram a do Conselheiro Oswaldo Vergara agradecendo sua escolha para Presi
dente do Conselho Municipal.
-Recebem ofício do Intendente Municipal encam inhando um  requerim ento da Socieda
de Amparo M útuo dos Funcionários Públicos Estaduais e Municipais do Rio Grande do 
Sul solicitando renovação do auxílio financeiro para o exercício de 1929.
-Recebem ofício do Intendente Municipal solicitando autorização para conceder as isen
ções previstas nas cláusulas do Contrato assinado entre a M unicipalidade e a Companhia 
Energia Elétrica Riograndense para a execução do Serviços de Gás.
-Participam  o falecimento do Deputado Estadual Dr.Álvaro Sérgio de Masera.
Ass.: Petersen Jún io r - Xavier da Costa - M artins Costa - Costa Dias - Brasil Sefton - 
Frederico Trein.

NOVEMBRO

07
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento de im postos 
de seu arm azém  situado na Avenida Ernesto Fontoura, n.° 689.
- Recebem requerim ento da Diretoria do Colégio N. Sra. da Piedade solicitando um  auxí-



lio financeiro à Municipalidade.
-Recebem  requerim en to  de G. Guedes & Cia., a rren d a tá ria  do Teatro Coliseu, solici
tando  a sua classificação de casa de diversão na p rim eira  zona p ara  os efeitos de 
cobrança de im postos.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando a restituição de im postos pagos a 
mais sobre sua Casa de Cômodos.
- Recebem requerim ento da Escola "Del Corona" solicitando isenção de im postos das pla
cas de sua fachada e um  auxílio anual.
-Recebem requerim ento dos comerciantes dos 3.° e 4.° Distritos solicitando isenção de 
im postos municipais relativos ao segundo sem estre de 1921 alegando terem sofrido pre
juízos com as inundações do mês de setembro.
- Em possam  o Presidente do Conselho Municipal.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - Otávio Oliveira - 
M artins Costa - Basil Sefton - Frederico Trein.

12
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando devolução do im posto que alega ter 
pago a mais.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento de um a dívida prove
niente de décim as de sua casa situada na Rua General Caldwel, n.° 449.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de im postos para seu com ér
cio am bulante de frutas até o final de 1928.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
da sua casa situada na Rua Luiz Afonso, n.° 463.
- Recebem requerim ento do Esporte Clube Navegantes solicitando isenção do pagamento 
de im postos para a copa do referido Clube.
- Recebem requerim ento da Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre so
licitando aum ento de seu auxílio no exercício de 1929.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
de seu chalé situado na Rua D. Eugênia, n.° 512.
-Recebem requerim ento do proprietário do cinem a Capitólio solicitando isenção de dé
cim as para seu edifício até a abertura da Avenida Borges de Medeiros.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção de décim as referente a sua 
casa situada na Rua Riachuelo, n.° 723.
- Recebem ofício do editor do livro Vida e Obra de Borges de Medeiros, oferecendo para 
venda duzentos exemplares do mesmo.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento de dívidas e isenção 
do pagam ento de im postos referentes ao m ercadinho de sua propriedade situado na Rua 
Liberdade, n.° 64.
-Recebem ofício da Associação Protetora do Turfe convidando o Conselho para assistir 
ao Grande Páreo Bento Gonçalves.
Ass.: Oswaldo Vergara - Petersen Júnior - Xavier da Costa - Costa Dias - M artins Costas - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

22



-Recebem ofício do Intendente Municipal enviando as inform ações solicitadas pela Co
m issão de Reclamações e Redação referentes aos marchantes e açougueiros m atriculados 
na Intendência.
- Recebem ofício da Com panhia Energia Elétrica Riograndense explicando a falta de luz 
no Salão Nobre do Conselho.
- Recebem convite da Comissão Promotora do Padre Catequista Roque Gonzales para par
ticiparem das hom enagens a serem  prestadas em sua m em ória no Theatro São Pedro. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
correspondentes ao segundo sem estre de 1928 referente ao seu prédio situado na Rua 
Barão de Gravataí, n.° 11.
-Recebem requerim ento da Aliança Católica solicitando um  auxílio para m anter e m e
lhorar as suas aulas no turnas na sede situada na Rua M ariante, n.° 600.
-Recebem requerim ento  do Diretor do Colégio Wesley solicitando um  auxílio para o 
referido Colégio.
-Recebem requerim ento de um  cidadão oferecendo ao Conselho um  quadro alegórico 
com os retratos dos Presidentes do Estado do Rio Grande desde 1889.
-Recebem  requerim en to  da Sociedade União e Progresso so licitando  aum ento  do au 
xílio que recebe.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de décim as do seu prédio 
situado na Rua Vasco da Gama, n.° 270.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de impostos 
relativos ao bar situado na Rua Riachuelo, n.° 1547.
- Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União O perária" 13 de Janeiro" ped in
do a m anutenção do auxílio que recebe.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de impostos 
correspondentes ao jornal Zona U.
-Recebem requerim ento do Diretor do Colégio Sagrado Coração de Jesus solicitando um 
auxílio para o exercício de 1929.
-Recebem Parecer e Projeto de Lei da Comissão de Orçamento concedendo isenção de 
im postos às com panhias Energia Elétrica Riograndense e Carris Porto-alegrense.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

26
-Recebem ofício do Intendente solicitando esclarecimentos ao Conselho quanto à inter
pretação da últim a parte do Art. 1.° da Lei n.° 208 de 16/05/1928 em face ao que dispõem 
as cláusulas 3.° e 4.° do Contrato celebrado entre a M unicipalidade e a Com panhia Brasi
leira de Força Elétrica.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de impostos 
de décim as relativas ao seu prédio situado na Avenida Bahia, n.° 1.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
sobre um  terreno de sua propriedade na Rua Vasco Alves.

21
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- Recebem requerim ento de um Agente Cobrador da M unicipalidade solicitando aum en
to de vencimentos.
- Recebem requerim ento do Instituto de Belas Artes solicitando aum ento de auxílio para 
o exercício de 1929.
- Recebem requerim ento da Sociedade Carnavalesca "Zona U" requerendo um  auxílio para 
os festejos carnavalescos do ano de 1929.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

29
-Recebem ofício do Intendente encam inhando mensagem acom panhada do Projeto de 
Orçam ento para o exercício de 1929.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do isenção de décim as para o seu prédio situado na Avenida América s/n.°.
-Recebem requerim ento da Associação Comercial de Porto Alegre solicitando a doação 
de um  terreno para a construção da sua sede.
- Recebem requerim ento da Academia de Comércio de Porto Alegre solicitando um  auxí
lio para atender a taxa de fiscalização de seu estabelecimento.
-Recebem  requerim ento  da União de Moços Católicos, com sede na Rua Cristóvão 
Colombo, solicitando um  aum ento financeiro para as despesas com a Festa de Natal. 
-Recebem requerim ento do Diretor da Revista A Tela solicitando concessões para a refe
rida revista que funciona na Rua Andrade Neves, n.° 115.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de im postos de comércio re
ferente ao segundo sem estre de 1928.
-Recebem ofício da Associação Protetora do Turfe_convidando o Conselho para assistir 
ao Grande Páreo "Presidente do Estado".
-Aprovam Parecer da Comissão de Reclamações e Redação concedendo isenção de im 
postos ao cinem a Capitólio.
-Nom eiam  um  m em bro substituto para a Comissão de Orçamento.
Ass.: Oswaldo Vergara -Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton - Xavier da Costa

DEZEMBRO

03
- Recebem Parecer da Comissão de Orçamento com o Projeto de Lei dando interpretação 
ao Art. 1.° da Lei n.° 208 de 16/05/1928 e sobre as cláusulas do Contrato celebrado pela 
M unicipalidade com as com panhias B rasileira de Força E létrica, E nergia Elétrica 
Riograndense e Carris Porto-alegrense.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando devolução de im postos do terreno 
que declara estar isento.

- Recebem requerim ento do Presidente do Clube Beneficente "24 de Maio" solicitando um
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auxílio financeiro para o exercício de 1929.
- Recebem memorial dos Lançadores de impostos reivindicando melhoria de vencimentos. 
-Recebem requerimento de uma cidadã solicitando isenção de impostos sobre comércio que 
incidem no depósito de pão de sua propriedade situado na Rua General Lima e Silva, n.° 437. 
-E xpressam  um  Voto de Pesar pelo desastre  do h idroavião  "Santos D um ont" no Rio 
de Janeiro.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

06
- Recebem parecer da Comissão de Reclamação e Redação opinando pelo deferim ento do 
requerim ento da União dos Moços Católicos solicitando um  auxílio para a Festa do Natal 
das Crianças Pobres.
- Recebem requerimento da Companhia Predial Bier & Ulmann Ltda. solicitando isenção de 
impostos e dem ais taxas que incidirem sobre o prédio que pretende construir na quadra 
compreendida entre a Rua das Flores e a Avenida do Cais, com frente para a Rua Uruguai. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
correspondentes aos prédios da Rua Lobo da Costa, n.° 89 a 99 e 22 a 44.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando um a indenização como mãe do ex- 
Agente da Polícia Adm inistrativa assassinado em 1921.
-Recebem requerim ento da Santa Casa de Misericórdia solicitando aum ento do auxílio 
que recebe anualm ente.
-Recebem requerim ento da Sociedade Pedagógica Pestalozzi solicitando um  auxílio anual. 
-Recebem  requerim ento  de Brezezinski & Lanfredi solicitando m odificação na taxa de 
policiam ento que incide sobre a sua casa comercial situada na Praça Conde de Porto 
Alegre, n.° 50.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando as vantagens da Lei n.° 189 de 22/12/
1927 de isenção de décim as por cinco anos, para os prédios que m andou construir na 
Rua Botafogo, n.° 962 e 988.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento do imposto de déci
mas relativas ao prédio situado na Rua Casemiro de Abreu, n.° 709.
- Aprovam, em prim eira e segunda discussão, o Parecer e o Projeto de Lei que trata  do Art. 
1.° da Lei n.° 208 de 16/05/1928 que isentou de impostos a Com panhia Brasileira de Força 
Elétrica e concedeu favores às Companhias de Energia Elétrica Riograndense e Carris 
Porto-alegrense.
-Fazem com entários sobre a concessão de isenção de im postos no Serviço Público.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton

10
-Recebem ofício do Intendente encam inhando requerim ento da Faculdade de Medicina 
solicitando isenção de todos os im postos de construção para o edifício que pretende 
edificar para o Instituto Pasteur.
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-Recebem ofício da Com panhia Brasileira de Força Elétrica convidando o Conselho para 
visitar a Usina Central e dem ais obras dos serviços públicos que estão sendo executados 
pelas com panhias concessionárias sob o seu controle.
-Recebem requerim ento dos Cobradores da Diretoria da Receita solicitando aum ento de 
sua porcentagem.
-Recebem aum ento da Liga Ciclista Riograndense solicitando um  abatim ento no im pos
to que recai sobre suas bicicletas alegando que as m esm as servem  exclusivamente para 
uso dos associados.
-Recebem requerim ento da Sociedade Musical Lira Internacional, da Tristeza, solicitan
do um  auxílio financeiro para a compra de instrum entos.
-Recebem requerim ento do Instituto para Cegos Dr. Getúlio Vargas solicitando um a con
tribuição financeira da M unicipalidade para a construção de seu sede.
-Recebem requerim ento do Corpo de Bombeiros solicitando aum ento do auxílio mensal 
concedido pelo Município.
-Recebem requerim ento do Corpo de Bombeiros solicitando devolução de im postos p a 
gos referente a décim as e consum o de água, no período de 1910 a 1927.
-Recebem requerim ento da Com panhia ítalo-brasileira solicitando redução no imposto 
de indústria e profissões a que está sujeita.
-Recebem requerim ento da Sociedade de Cultura Musical solicitando um  auxílio anual. 
-Recebem requerim ento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul solicitando auxílio. 
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton.

13
-R ecebem  ofício do In tenden te encam inhando  a d iscrim inação  da verba votada para 
m anu tenção  da B anda M unicipal e inserida no Projeto de O rçam ento  p a ra  o exercí
cio de 1929.
- Recebem ofício do Intendente solicitando providências referentes ao Orçam ento em ela
boração.
- Recebem ofício da Academia de Comércio de Porto Alegre oferecendo m atrícula gratuita 
para um  estudante pobre indicado pelo Conselho.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa de im postos sobre seu bar 
situado na Rua A ndrade Neves, n.° 256.
-Recebem requerim ento de um  cidadão reclamando de seus vencim entos e contagem de 
tem po de serviço.
- Recebem requerim ento de G. Guedes & Cia. solicitando dispensa do im posto de carida
de, adicional de 5%, correspondente aos meses de funcionam ento do cinem a Coliseu. 
-Recebem requerim ento da Companhia Industrial Oceania Ltda. solicitando isenção de 
impostos para o seu comércio de bebidas, sem álcool, situado na Rua Venâncio Aires, n.° 28. 
-Recebem requerim ento da Associação Cristã de Moços solicitando um  auxílio para o 
exercício de Orçam ento de 1929.
-Recebem requerim ento de Dahne & Cia, arrendatários da Estrada de Ferro do Riacho, 
solicitando dispensa da quota de arrendam ento correspondente ao ano de 1928.
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17
- Recebem convite do Ginásio Nossa Senhora do Rosário para assistir a festa de encerra
mento do ano letivo de 1928.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
que incidem sobre o prédio de sua propriedade situado na Rua M anduca Rodrigues, n.° 
40 e correspondente ao exercício de 1927 a 1928.
-Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitado isenção de décim as dos seus casebres 
situados na Rua Laurindo, n.° 320 e 324.
-Recebem  requerim en to  de um a cidadã solicitando isenção, por v inte anos, de im 
postos e taxas que possam  incid ir sobre o edifício que está co n stru in d o  nesta Capital 
e au torização para o In tendente custear e conservar a ilum inação de um a galeria do 
referido edifício.
-Recebem requerim ento de um  cidadão oferecendo ao Município para venda seu quadro 
intitulado T irando um a Fumaça.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Costa Dias.

19
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Rádio Sociedade 
Gaúcha solicitando um  auxílio.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Asilo São Benedito solicitando vários favores à 
Municipalidade.
-Apresentam  a redação final do Projeto de Lei autorizando o Intendente conceder um 
auxílio à União de Moços Católicos de São Pedro, destinado ao Natal das Crianças Pobres. 
-Aprovam o O rçam ento de um pintor que se propõe a retocar todos os quadros a óleo 
expostos no Salão Nobre do Conselho.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Costa Dias - Basil Sefton - Frederico Trein - 
M artins Costa.

21
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação indeferindo o pedido de d is
pensa de im postos feito pela Liga Ciclista Riograndense.
-Recebem requerim ento da M aternidade e Assistência à Infância de Porto Alegre solici
tando um  auxílio para prosseguir a construção do seu edifício.
-Recebem requerim ento do ex-Tesoureiro Municipal solicitando cancelamento das con
tas que tem  com a Municipalidade proveniente de diferenças encontradas nos Cofres da 
Tesouraria quando da sua gestão.
-Apresentam  e justificam  Projeto de Lei criando o imposto do Selo Municipal. 
-Aprovam, em prim eira discussão, o Projeto de Lei acima referido.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Costa Dias - Basil Sefton - Frederico Trein.

Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Frederico Trein - Costa Dias - Martins Costa -
Basil Sefton.
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-Recebem requerim ento do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul solici
tando renovação do auxílio que recebe.
-Recebem requerim ento do Diretor do Instituto Cham pagnat solicitando aum ento do 
auxílio que vem recebendo.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décim as do 
seu prédio situado na Rua Demétrio Ribeiro, n.° 690.
-A provam , com  em enda, em segunda d iscussão, o Projeto de Lei criando  im posto 
m unicipal.
- Justificam e apresentam  projeto de lei criando escolas ao ar livre.
- Justificam e apresentam  projeto de lei criando um ã Brigada da Saúde destinada a redu
zir a proliferação de insetos domésticos.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - M artins Costa - 
Costa Dias.

24
- Recebem ofício do Intendente solicitando interpretação do Art. 1.°, da Lei n.? 227 de 06/ 
09/1928.
-Recebem requerim ento do Juiz da Capela de N. Sr. do Bom Fim solicitando dispensa do 
pagam ento da im portância referente ao calçamento feito na frente da citada Capela.
- Recebem requerim ento de três cidadãs ratificando seus pedidos de isenção de im postos 
do chalé de m adeira de propriedade das mesmas, situado na Rua D. Tereza, n.° 152. 
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
do seu prédio situado na Avenida Alameda, n.° 11.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Costa Dias.

26
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação dando interpretação a um 
artigo da Lei n.° 227 de 06/09/1928.
- Recebem requerim ento de um  Cidadão solicitando isenção dos im postos referentes a 
sua fábrica de Mosaicos situada na Rua Miguel Teixeira, n.° 91.
- Recebem requerimento da Sociedade Beneficente Brasileira União solicitando um auxílio anual. 
-Aprovam, em segunda discussão, os Projetos de Lei que autorizam  o Intendente a criar 
um a Brigada de Saúde e escolas ao a r  livre.
-Aprovam ,em  primeira e segunda discussões,um  Projeto de Lei autorizando o Intendente 
Municipal a prolongar, até Belém Novo, o ramal da Estrada de Ferro da Vila Nova, a construir 
um  balneário popular em Belém Novo e a construir, no Município, entrepostos de leite. 
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Basil Sefton - Frederico Trein.

21
-Recebem  convite dos dou to randos da Faculdade de M edicina para  assis tir  a colação 
de grau.



- Recebem requerim ento de C. Torres & Cia. solicitando devolução de quantia proveniente 
de taxas de calçam ento que cobradas indevidamente.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas do 
prédio situado na Estrada da Cascata, n.° 26.
-Discutem as em endas que serão inseridas nas tabelas do Projeto de Orçam ento para o 
exercício de 1929.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Costa Dias - M artins Costa - Frederico Trein - 
Basil Sefton.

28
- Recebem requerim ento da União Antialcoólica solicitando a m anutenção do auxílio con
cedido desde 1925.
- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando dispensa do pagam ento dos im pos
tos do prédio de sua propriedade situado na Rua Pantaleão Teles, n.° 1118.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo deferimento 
da solicitação de aum ento do auxílio concedido ao Corpo de Bombeiros.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com o Projeto de Lei sobre a 
restituição a ser paga ao Corpo de Bombeiros referentes a décim as e consum o de água do 
período de 1910 a 1927.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que seja deferido o 
requerim ento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul solicitando auxílio para a cons
trução do Albergue N oturno Padre Agnelo.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação propondo o deferim ento do 
pedido de auxílio feito pela Associação dos Funcionários Municipais.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo deferim ento 
do pedido de auxílio feito pela Sociedade Amparo M útuo dos Funcionários Públicos 
Estaduais e M unicipais.
-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento 
da Academia de Comércio de Porto Alegre de um auxílio financeiro para atender à cota 
de fiscalização.
-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo a solicitação de au
mento do auxílio recebido pela Santa Casa de Misericórdia.
-Aprovam todos os pareceres e projeto de lei apresentados na presente sessão. 
-Prosseguem  na discussão em torno das em endas que serão inseridas nas tabelas do 
Projeto de Orçam ento para o exercício de 1929.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Orçamento da Receita e as suas respecti
vas em endas.
Ass.: Osvaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Otávio de 
Oliveira - Costa Dias.

29
-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento de 
um cidadão que pede devolução de impostos.
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-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento de 
três cidadãos que solicitam isenção de décimas.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação sugerindo que um a cidadã seja 
isenta do pagamento da dívida de impostos bem como de décimas no exercício de 1929. 
-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento de 
um a cidadã solicitando dispensa do imposto de décimas.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que seja concedido 
a isenção de décim as solicitada por um a cidadã para o exercício de 1929.
-Recebem  ofício do Intendente rem etendo a solicitação de um a cidadã de isenção do 
im posto de décim as relativas ao prim eiro andar do seu prédio  situado  na Rua dos 
A ndradas,n .°  1750.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção dos im postos de caridade, 
bares, restaurantes e parques de diversões anexos à Exposição de Automóveis e Acessóri
os prevista para abril de 1929.
-Recebem parecer da Comissão de Orçamento m andando consignar no orçam ento de 
1929 as verbas para as seguintes instituições: Instituto Champagnat, Associação Cristã de 
Moços, Colégio Sagrado Coração de Jesus, Rádio Sociedade Gaúcha, Escola Metodista, 
Asilo São Benedito, Instituto de Belas Artes, Sociedade Beneficente" 13 de Janeiro", A lian
ça Católica, Sociedade de Cultura Musical, União Antialcoólica, Sociedade Pedagógica 
Pestalozzi, Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre, Sociedade de A m pa
ro M útuo dos Funcionários Públicos Estaduais e Municipais do Rio Grande do Sul, Corpo 
de Bombeiros, Santa Casa de M isericórdia e Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
- Aprovam, em terceira discussão, as tabelas da Receita e em endas correspondentes. 
-Colocam, em segunda discussão, as tabelas da Despesa e apresentam  em endas.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Otávio de 
Oliveira - Costa Dias.
29 (extraordinária)
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando pelo cancelam ento 
da dívida de um  Cidadão referente ao prédio de sua propriedade situado na Avenida 
Chicago, n.° 77.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação favorável a que o Fisco M uni
cipal isente um a Cidadã do pagam ento de décimas referentes ao atual exercício.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação opinando que seja concedido 
a um a Cidadã a isenção do pagam ento de décimas e m ultas no atual exercício.
-Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento de 
um a Cidadã que pede cancelamento da dívida de décim as referentes ao seu prédio situa
do na Rua General Caldwel, n.° 559.
- Recebem parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o requerim ento da 
Sociedade Pedagógica Pestalozzi solicitando um auxílio financeiro.
-Aprovam, em terceira discussão, as tabelas da Despesa e respectivas em endas. 
-Aprovam os pareceres apresentados na presente sessão.
-Apresentam  e aprovam projeto de lei autorizando o Intendente a despender a verba ne
cessária para a m anutenção de um  Serviço de Assistência às Gestantes Pobres.



31
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do isenção do pagam ento de décim as do prim eiro andar do seu prédio situado na Rua 
dos A ndradas, n.° 1750.
- Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação com Projeto de Lei sobre o 
requerim ento de um  cidadão solicitando isenção dos im postos de caridade, restaurantes, 
bares e parques de diversões que funcionarão anexos à Exposição de Automóveis e Aces
sórios a realizar-se em abril de 1929.
-Recebem requerim ento da Sociedade União e Progresso solicitando isenção do imposto 
de décimas.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento de im postos 
de comércio e indústria sobre o seu mercadinho situado na Rua Leopoldo Bier, n.° 60. 
-Recebem requerim ento da Associação Protetora do Turfe solicitando isenção de im pos
tos de policiamento e divertimentos.
-Aprovam a Receita e a Despesa para o Orçamento de 1929.
-Encerram  os trabalhos do ano de 1928.
Ass.: Francisco Xavier da Costa - Oswaldo Vergara - Francisco Xavier da Costa - Basil 
Sefton - Frederico Trein.

Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Martins Costa - Frederico Trein - Otávio de
Oliveira - Costa Dias - Basil Sefton.
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1929
OUTUBRO

15
- Reelegem a Mesa Adm inistrativa do Conselho.
-Elegem os m em bros das com issões perm anentes do Conselho.
-Procedem  à leitura do Relatório do Intendente referente ao exercício de 1928 a 1929. 
-Decidem ir visitar os túm ulos do Intendente Otávio Francisco da Rocha e do Conselhei
ro Dr. Adolfo Steen.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Basil Sefton - Frederico Trein - M artins Costa.

18
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um  m em orial de diversos comerciantes 
da Rua dos A ndradas sobre taxação de toldos em frente a suas casas.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando requerim ento do Vigário da Paróquia de 
São Geraldo solicitando isenção de impostos da referida Paróquia.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerim ento da Empresa Teatral Sul 
Brasil Ltda. solicitando isenção de impostos de caridade.
-Recebem ofício do Intendente, subm etendo à deliberação do Conselho, a m edida posta 
em prática referente à Tabela da 4.a Receita, de acordo com o Decreto n.° 179.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando m em orial de vários proprietários solici
tando para não serem  com putadas no imposto predial as taxas de água e esgoto.
- Recebem ofício da Escola de Agricultura e Pecuária solicitando auxílio do Conselho para uma 
atividade de caráter urgente de salvação da lavoura com reflexos na economia nacional. 
-Recebem ofício do Presidente da Escola de Engenharia solicitando um  auxílio financei
ro, pelo espaço de quatro anos, para a construção do edifício do Instituto de Engenharia 
em Porto Alegre.
-Recebem requerim ento da Associação Protetora do Turfe solicitando isenção dos im 
postos de divertim ento e policiamento.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
sobre seu m ercadinho situado na Avenida Eduardo, n.° 97.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas para o seu prédio situado na Rua Barão do Gravataí, n.° 694.
- Recebem requerim ento de Esperança 8c Cia., proprietários do cinem a Thalia, solicitan
do isenção do pagam ento de im postos sobre anúncios e reclames.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de im postos para o seu pré
dio da Rua do Parque, n.° 79.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
sobre comércio de um  m ercadinho situado na Rua Casemiro de Abreu, n.° 461.
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-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
referente a um  comércio que m antém  na Rua Chaves Barcelos, n.° 37.
-Recebem requerim ento da Igreja Santa Teresinha de Jesus solicitando isenção do paga
m ento relativo ao calçamento da igreja situada na Avenida José Bonifácio.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do im posto de indústria e 
profissão para a pensão que possui na Rua Senhor dos Passos, n.° 19.
-Recebem requerim ento do Instituto Champagnat solicitando isenção de im postos para 
um  carrinho de quatro rodas de uso exclusivo do estabelecimento de ensino.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do im posto sobre comércio 
da sua loja de fazendas situada na Rua M onsenhor Veras, n.° 562.
-R ecebem  requerim en to  do Clube C anottiere Duca Degli A bruzzi so licitando  isenção 
do im posto  que incide sobre a referida Sociedade situada na Rua V oluntários da P á
tria , n.° 3060.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção parcial de im postos para os 
prédios que está construindo na Rua Lopo Gonçalves.
- Recebem requerimento de um a cidadã solicitando isenção de impostos e cancelamento da 
dívida existente sobre seus prédios situados na Rua Marques do Pombal, n.° 365,375 e 396. 
-Recebem requerim ento da Associação Cristã de Moços solicitando um a verba no Orça
mento de 1930 a fim de auxiliar a construção de sua sede.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do restante 
da sua dívida de décim as alegando já ter pago 40% do respectivo total.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do im posto de décim as refe
rente ao prédio da Rua Pantaleão Teles, n.° 436.
-Recebem requerim ento de Greco & Irm ãos solicitando isenção de im postos para o apa
relho de cinem atografia falante que pretendem  instalar.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento das despesas 
referente às instalações de água e esgoto e isenção do imposto de décim as feitas nos pré
dios de sua propriedade na Rua Marques do Pombal, n.° 365,375 e 395.
-Recebem requerim ento do Colégio Nossa Senhora da Piedade solicitando dispensa da 
despesa proveniente das instalações de água e esgotos e um  auxílio anual.
-Recebem requerim ento do Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres solicitando au
m ento do auxílio que recebe.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de im postos para diversos 
prédios de sua propriedade situados nas ruas Castro Alves e M ariante.
- Recebem requerim ento de Esperanza & Cia., proprietários do Teatro Thalia, solicitando 
isenção de im postos tendo em vista a pretensão de instalação de um  aparelho de cinem a
tografia falante no m esm o Teatro.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento de dívida de décimas 
da sua casa situada na Rua João Alfredo, n.° 949.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento do imposto 
para um  depósito de pão situado na Rua 17 de Junho, n.° 428.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção de décim as em atraso para a 
casa situada na Rua Eudides da Cunha, n.° 89.



- Recebem requerim ento de Porto Gurriere & Cia. solicitando um  auxílio financeiro para a 
construção do pavilhão destinado à m ostra da Exposição Industrial e Comercial a ser 
realizada nesta Capital.
- Recebem requerim ento da Sociedade Fé, Esperança e Caridade esclarecendo que segun
do a Lei n.° 150 de 19/12/1927, letra "c",está isenta do lançam ento de im postos, por isso 
pede o deferim ento de sua solicitação a partir do segundo sem estre de 1927.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de dívida de décim as refe
rente ao seu prédio situado na Rua Conselheiro Travassos, n.° 300.
- Recebem requerim ento da Sociedade Avícola Porto-alegrense pedindo um  auxílio finan
ceiro para realizar o prim eiro Certame Avícola de Porto Alegre.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de im postos de décimas, para
o próxim o exercício, referente aos seus prédios situados na Rua Laurindo, n.° 320 e 324. 
-Recebem  requerim ento  de um a cidadã solicitando dispensa do im posto sobre um 
mercadinho de sua propriedade situado na Rua Santana, n.° 480.
- Recebem requerim ento da Sociedade São Francisco de Assis solicitando um  terreno para 
construir um  prédio para a creche do estabelecimento.
-Decidem ir ao Palácio do Governo m anifestar solidariedade ao Dr. Getúlio Vargas pela 
escolha de seu nom e à sucessão presidencial da República.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Otávio de 
Oliveira - Costa Dias - Basil Sefton.

22
- Recebem ofício do Intendente encam inhando memorial da Associação Comercial de Porto 
Alegre solicitando a concessão de um terreno para a construção da sua sede social. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do imposto predial, por um 
período de cinco anos, para suas casas situadas nas ruas Casemiro de Abreu, n.° 340 e 
370, M ariante,n .° 413 e 630 e Liberdade, n.° 193 e 197.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando isenção do im posto de décim as para 
a sua casa situada na Rua Larga, n.° 894.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do im posto de décim as para 
a sua casa situada na Rua Plácido de Castro.
- Recebem requerimento do Corpo de Bombeiros solicitando aumento do auxílio que recebe. 
-Recebem requerim ento de Kluwe Muller & Cia. solicitando interpretação da Lei n.° 227 
de 06/09/1928.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento de um a dívida de 
décim as proveniente de casebres de sua propriedade situado na ruas M ariland, n.° 57 e 
Nova York, n.° 3.
-Recebem requerim ento de vários comerciantes varejistas sugerindo uniform ização do 
horário para o fechamento de suas casas comerciais.
-C om unicam  que o Presidente do Conselho M unicipal partic ipou  do Congresso das 
m unicipalidades reunido nesta Capital.
-Recebem convite do Centro Republicano Júlio de Castilhos convidando para a cerim ô
nia em hom enagem  ao aniversário da m orte do Dr. Júlio de Castilhos.
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Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Basil Sefton - Frederico Trein
- Costa Dias - Otávio de Oliveira.

25
-Recebem ofício-circular do Clube Caixeiral hipotecando solidariedade ao memorial feito 
por negociantes varejistas que solicitam a regulamentação para o fechamento do comércio.
- Recebem convite do Instituto Católico de Ciências e Letras para assistir à sessão solene, 
no Teatro São Pedro, em com emoração do jubileu sacerdotal do Papa Pio XI.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de todos os im postos a que 
está sujeito o seu prédio situado na Rua Villela Tavares, n.° 70.
-Recebem requerim ento da Associação dos Proprietários de Imóveis solicitando a apli
cação de um a fórmula para a cobrança do imposto predial.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando perdão da dívida e isenção de déci
mas do seu prédio situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.° 203.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando isenção de taxas de calçamento sobre um 
terreno de sua propriedade situado na Rua da Independência esquina da Ramiro Barcelos. 
-Recebem requerim ento da Associação das Estradas e Rodagem solicitando isenção de 
im postos para afixação de cartazes nas Estradas Municipais.
- Recebem requerim ento da Associação dos Proprietários de Imóveis com entando o atual 
regime tributário  referente ao imposto predial e sugerindo a aplicação de um a fórmula 
que seja mais eqüitativa para a cobrança desse imposto.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa de décim as e taxas referen
tes ao seu prédio situado na Rua São Manoel, n.° 1648.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Petersen Júnior - Costa Dias - Otávio de Oliveira.

28
-Recebem requerim ento da Societá Italiane Riunite para assistir ao Te Deum em hom e
nagem ao Príncipe Humberto di Savoia, na Catedral M etropolitana.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção dos im postos sobre seu pré
dio situado na Rua Laurindo, n.° 209.
- Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente União e Progresso solicitando d ispen
sa de im postos referentes a sua sede situada na Rua Casemiro, n. 310 e n.314.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Basil Sefton - Frederico Trein - M artins Costa.

31
-Recebem requerim ento Colégio Santa Teresinha solicitando dispensa do pagam ento das 
taxas referentes à faixa de cimento fronteira ao seu prédio.
-Recebem requerim ento da Associação dos Moços solicitando dispensa do pagamento 
da quantia referente ao calçamento fronteiro ao seu prédio.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décim as 
atrasadas do seu casebre situado na Rua 17 de Junho, n.° 862.
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-Recebem requerim ento da Escola São José solicitando um  auxílio mensal.
-Recebem ofício da Associação Comercial de Porto Alegre encam inhando um  memorial 
assinado por diversos com erciantes varejistas da Rua dos Andradas.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton.

NOVEMBRO

04
-Recebem requerim ento da União dos Proprietários de Veículos solicitando a adoção de 
um a form a mais equilibrada na distribuição do imposto sobre veículos.
-Aprovam a revisão do Regimento Interno do Conselho.
- Expressam um  Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Antônio José de Almeida, ex-Presi- 
dente da República Portuguesa.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton.

07
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação referente ao Decreto n.° 4308 
de 10/05/1929 tratando da Lei do Orçamento Municipal do presente exercício e opinando 
que o Conselho deve ratificar a alteração da Tabela 4.“ feita pelo Intendente.
- Recebem convite da Associação Protetora do Turf para assistir ao Grande Páreo Bento 
Gonçalves.
-Recebem convite da Liga Náutica Riograndense para assistir à regata estadual. 
-Recebem requerim ento do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul solici
tando aum ento do auxílio que recebe para o período de 1930.
- Recebem requerim ento do Colégio Wesley solicitando aum ento de auxílio para os efeitos 
do Orçam ento de 1930.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
referente ao casebre de sua propriedade situado na Rua 25 de junho, n.° 49.
-Recebem requerim ento da Uni-Film Ltda. solicitando restituição do im posto de carida
de pago por ocasião da exibição do filme Revelação.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento da dívida de déci
mas e isenção das m esm as referentes ao prédio situado na Rua Vasco da Gama, n.° 270. 
-Recebem  requerim ento  do concessionário do Parque de Diversões da Exposição Feira 
Com ercial de In d u str ia l solicitando isenção do im posto  de caridade sobre as d ife
rentes rendas.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento da dívida do imposto 
predial, desde 1922 até a presente data, referente ao seu prédio de m adeira situado na 
Avenida Veneza, n.° 19.
-Recebem requerim ento do Instituto Pestalozzi solicitando para ser incluído no Orça
mento de 1930 o auxílio escolar votado no Orçamento passado.
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Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Basil Sefton - Frederico Trein - M artins Costa.

11
- Realizaram sessão solene em  homenagem ao Intendente do Rio de Janeiro, Dr. José Joa
quim  Seabra.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - Frederico Trein - 
Basil Sefton.

13
- Recebem parecer da Comissão de Orçamento com o Projeto de Lei favorável a concessão 
de um  auxílio financeiro à Sociedade Avícola Porto-alegrense.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de impostos, por cinco anos, 
do prédio situado na Avenida Redenção, n.° 143.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
relativas ao prédio da Rua Avaí, n.° 187.
-R ecebem  requerim en to  de um  Padre solicitando d ispensa do im posto  de caridade 
para o c ine-tea tro  que funciona em  um a das salas do Colégio São Luís além  um  aux í
lio p ara  o Colégio.
- Recebem requerim ento de Dal Molin, Simon 8c Cia solicitando que seja prorrogado por 
m ais cinco anos a isenção de im postos que foi concedida para o seu m oinho de acordo 
com a lei n.° 10, de 27/11/1923.
- Recebem requerim ento de integrantes da Banda Municipal solicitando aum ento de ven
cimentos.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelam ento da dívida de déci
mas referente ao prédio da Rua da Azenha, n.° 1517.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando isenção do pagam ento do imposto 
para a sua bicicleta até o final do corrente ano.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento dos im pos
tos e taxas que incidem sobre o prédio da Rua Barão de Gravataí, n.° 387.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Frederico Trein - Basil Sefton.

18
- Recebem ofício do Intendente remetendo o dem onstrativo das Contas da Receita e Des
pesa referentes ao exercício de 1928.
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de dois cidadãos que soli
citam  isenção de im postos para um a lavanderia que receberá a denom inação de Socieda
de Alva Ltda.
-Recebem requerim ento do Instituto para Cegos Dr. Getúlio Vargas solicitando um  auxí
lio financeiro ou m aterial para ser usado na construção de sua sede.
- Recebem requerim ento de um padre solicitando dispensa do pagam ento da faixa de con
creto fronteira ao edifício da Igreja São João.



- Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando dispensa de um a dívida de décimas, 
desde 1924, referente ao prédio que possuem  na Rua Avaí, n.° 15.
-Recebem requerim ento  de um a Cidadã solicitando isenção do pagam ento de um a d í
vida de décim as para as casas de sua propriedade na Rua Rheingantz, n.° 113 e 115. 
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando isenção de im postos referente a uma 
oficina de confecção e consertos de chapéus de senhoras que m antém  na Rua Coronel 
Genuíno, n.° 197.
-Recebem requerim ento de Porto Gurriere & Cia, concessionários do Governo do Estado 
para a realização da Exposição Comercial e Industrial no Parque do Menino Deus solici
tando isenção de im postos relativos ao evento.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - Frederico Trein - 
Basil Sefton.

20
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento da Sociedade São Fran
cisco de Assis solicitando a concessão de um  terreno na Travessa da H arm onia para a 
construção de um a creche.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Basil Sefton - Frederico Trein.

22
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Diretoria da Socie
dade Rádio Gaúcha solicitando um  auxílio financeiro para a sua manutenção.
-Recebem Parecer da Comissão de Reclamações e Redação deferindo o pedido em que a 
Igreja Santa Teresinha solicita dispensa do pagamento do calçamento em frente ao edifí
cio da igreja na Avenida José Bonifácio.
- Recebem requerim ento do Com andante Geral da Brigada M ilitar solicitando isenção de 
im postos m unicipais que incidem  sobre a Cooperativa de Consumo dos Oficiais e Praças 
da Brigada M ilitar com sede na Praia de Belas.
-Recebem requerim ento da Sociedade Espírita Dom Tomé solicitando isenção do im pos
to predial para a sua sede social na Avenida Berlim, n.° 511.
-R ecebem  requerim en to  do Centro Israelita Porto-alegrense so licitando  isenção dos 
im postos de déc im as e cancelam ento  de d ív idas referente à Sinagoga situada  na Rua 
H enrique Dias, n.° 73.
-R ecebem  req u e rim en to  da Sociedade L ite rária  R eligiosa de S anta Teresinha de 
Jesus so lic itan d o  d isp e n sa  do restan te  de um a d ív ida  p roven ien te  da com pra de 
um  te rren o  na Avenida José B onifácio onde se acha em co n s tru ç ão  a Igreja Santa 
Teresinha de Jesus.
-R ecebem  req u e rim en to  de um a cidadã so lic itando  a devolução de déc im as c o b ra 
das in d e v id am en te  em 1926 e referen te aos préd ios da Rua dos A n d rad as, n.° 1097 
e 1099.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Basil Sefton - Frederico Trein
- Otávio de Oliveira - Costa Dias.
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-Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando isenção das décim as sobre seu p ré
dio situado na Rua Marcílio Dias, n.° 1328.
-Recebem requerimento dos arrendatários do Cinema Mont Serrat solicitando dispensa do 
pagamento do imposto de comércio relativo a três meses de funcionamento do mesmo.
- Recebem requerim ento do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul solicitando um 
aum ento do auxílio para o exercício de 1930.
- Recebem requerim ento da Sociedade de Cultura Musical solicitando aum ento do auxílio 
para o exercício de 1930.
-Recebem requerim ento de duas cidadãs solicitando o cancelamento de um a dívida que 
am bas têm  com o município referente aos prédios das ruas General Salustiano, n.° 358 e 
Riachuelo, n.° 572.
- Recebem requerim ento dos Irm ãos Ely & Outros solicitando providências no sentido de 
ser criada um a taxa para os negociantes clandestinos de m adeira que exercem esse co
mércio diretam ente com o consum idor sem ter depósito.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - Frederico Trein - 
Basil Sefton.

29
-Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um a cidadã solicitan
do isenção do pagam ento da faixa de cimento feita na chácara de sua propriedade situada 
na Rua Dr. Eduardo Chartier.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas 
em atraso referente ao seu prédio situado na Rua São João, n.° 35.
-Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento de décimas, 
taxas e multas referente ao prédio de sua propriedade situado na Rua Marcílio Dias, n.° 128. 
-Recebem convite da Associação Protetora do Turfe convidando para assistir ao Grande 
Páreo "Presidente do Estado".
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa 
Júnior - Frederico Trein - Basil Sefton.

DEZEMBRO

02
-Recebem requerim ento de União dos Moços Católicos de São Geraldo solicitando isen
ção do im posto de caridade para o Cinema São Geraldo visto que a renda do mesmo vai 
reverter para fins caritativos.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do im posto predial no atual 
exercício do seu imóvel situado na Rua Castro Alves, n.° 903.
-Recebem  requerim en to  da C om panhia C arbonífera R iograndense so licitando can 
celam ento do im posto  de com ércio referente aos exercícios de 1922 e prim eiro  se 
m estre de 1923.



- Recebem requerim ento da Faculdade de Medicina de Porto Alegre solicitando mais um 
auxílio no Orçam ento de 1930.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando cancelamento da dívida proveniente 
de décim as em atraso  e referente ao prédio da Rua Larga, n.° 41.
-Recebem requerim ento da Escola Médico-cirúrgica de Porto Alegre solicitando um au
xílio financeiro para o mesm o Estabelecimento.
- Recebem requerim ento da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul solicitan
do aum ento de auxílio no exercício de 1930 para a construção no Albergue Padre Agnelo. 
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - Otávio de Olivei
ra - Costa Dias.

04
-Recebem m ensagem  do Intendente encam inhando o Projeto de Orçamento da Receita e 
Despesa do Município de Porto Alegre para o exercício de 1930.
-Recebem requerim ento da Academia de Comércio de Porto Alegre solicitando a m anu
tenção e aum ento do auxílio que vem recebendo.
-Recebem requerim ento da Associação Cristã de Moços solicitando m anutenção do au 
xílio que recebe.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento do imposto de 
comércio e indústria  para a sua fábrica de chapéus na Rua Riachuelo, n.° 1510. 
-Recebem requerim ento de um  cidadão reclamando do valor exorbitante que está sendo 
cobrado pela faixa de cimento armado.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento de décimas 
atrasadas do prédio de sua propriedade na Avenida Ceará, n.° 574.
- Recebem convite da Sociedade União e Progresso para assistir à festa comemorativa 
pela passagem dos 21 anos da Entidade.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - Otávio de Olivei
ra - Costa Dias.

06
-Recebem requerim ento de um a Cidadã reclamando quanto ao imposto predial em que 
foi lotada a sua casa situada na Rua São Manoel, n.° 48.
-Recebem requerim ento do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora solicitando a m anuten
ção do auxílio que lhe vem sendo concedido para 1930.
-Recebem requerim ento da Diretoria do Clube Caixeiral de Porto Alegre solicitando d is
pensa do im posto predial referente à parte ocupada pelo mesmo bem  como dispensa do 
imposto de comércio referente aos bilhares do Clube.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Otávio de Oliveira - Costa Dias.

09
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  m emorial em que cinqüenta e um  pe
quenos proprietários solicitam  que seja m antida a tabela atual do imposto predial.
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-Recebem  ofício do Intendente encam inhando um  requerim ento da Escola Médica- ci
rúrgica solicitando efetivar a doação de um terreno que, em 1914, foi autorizada pelo 
Conselho Municipal para a Faculdade de Medicina Homeopática que passou a denom i- 
nar-se, em 1916, Faculdade de Ciências Médicas do Rio Grande do Sul.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando cancelam ento de um a dívida de dé
cim as e dem ais taxas referentes a sua casa na Rua M aryland, n.° 662.
- Recebem requerimento de Bromberg & Cia solicitando isenção do pagamento do imposto 
sobre terreno referente ao prédio de propriedade da firma na Rua Sete de Setembro.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de um a dívi
da de décim as relativa ao seu prédio na Avenida Ceará.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do pagamento de décimas corres
pondente ao semestre corrente e referente a sua casa situada na Rua Barão do Triunfo, n.° 85. 
-Recebem requerim ento de Gajeiro & Ferreira solicitando regulam entação da taxação da 
venda de foguetes, fogos e bom bas de parede.
-Recebem requerim ento da Instituição Pelas Mães e Pelas Crianças solicitando um  auxí
lio financeiro para a construção do hospital onde funcionará essa instituição de caridade.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando que lhe seja concedido a prorrogação 
dos favores de que trata  a Lei n.° 143 de 29/12/1926.
-Recebem requerim ento da União dos Moços Católicos de São Pedro solicitando um  au
xílio financeiro para atender o Natal das Crianças Pobres.
-Colocam em discussão o Projeto de Lei que autoriza o Intendente Municipal a conceder 
à Associação Comercial de Porto Alegre um a área com preendida pela Avenida Visconde 
de Mauá e Praça Parobé para instalação de sua sede.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Costa Dias - Basil Sefton - Frederico Trein - 
M artins Costa.

11
- Recebem ofício do Intendente advertindo que, no Projeto de Orçam ento para o exercício 
de 1930, na Tabela da Diretoria Geral da Fazenda, existem duas parcelas que não estão 
com putadas na som a geral da Despesa.
-Recebem ofício do Intendente solicitando o crédito indispensável para a suplem entação 
de algumas verbas do exercício de 1928.
-Recebem requerim ento da Santa Casa de Misericórdia solicitando aum ento de auxílio 
para o exercício de 1930.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento de um a dívida de déci
m as referente aos prédios de sua propriedade situados na Avenida Bahia, n.° 47 e 49. 
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do pagam ento de décimas, 
no corrente semestre, relativas aos prédios de sua propriedade situados na Travessa Pes
queiro, n.° 11,15,19 e 23 e na Travessa Pacífico, n.° 78.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o cancelam ento do im posto predial 
referente ao seu prédio situado na Rua Riachuelo, n.° 723.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do im posto predial sobre seu 
chalé de m adeira situado na Praça Jaime Teles, n.° 26.



-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente O perária "13 de Janeiro" solicitando a 
m anutenção do auxílio, que lhe vem sendo concedido, no Orçam ento de 1930.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento de um a dívida p ro
veniente do im posto predial referente ao seu prédio na Rua Veador Porto, n.° 530. 
-Aprovam, em segunda discussão, a votação do Projeto de Lei e em endas relativo ao re
querim ento da Associação Comercial de Porto Alegre solicitando a doação de um  terreno 
para a construção de sua sede social.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins da Costa - Frederico Trein - Basil Sefton.

13
-Recebem ofício do Intendente encam inhando um  pedido de auxílio para a construção 
de um a estádio para a Sociedade Hípica Riograndense.
-Recebem um a proposta, com o respectivo Projeto de Lei,concedendo à Associação Pro
tetora do Turf de Porto Alegre um  auxílio financeiro para a m esm a aplicar em um  prêmio 
destinado a éguas de puro sangue im portadas que venham  a ser incorporadas ao 
patrim ônio rio-grandense.
-Recebem de algum as cidadãs a solicitação de auxílio financeiro para a com em oração do 
Natal das Crianças Pobres no Bairro Rio Branco.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
da casa de sua propriedade na Rua Tiradentes, n.° 340.
-Recebem requerim ento da Sociedade Hum anitária Padre Cacique solicitando um auxí
lio financeiro para poder continuar as obras do Asilo de Expostos São Pedro.
-Recebem requerim ento de um a Cidadã solicitando dispensa do pagam ento de imposto 
do seu prédio na Rua Barros Cassai, n.° 59.
- Recebem requerim ento do Diretor do Colégio Nossa Senhora de Lourdes solicitando um 
auxílio financeiro para o referido Estabelecimento na Rua General Caldwel, n.° 242.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

16
-Recebem ofício do Intendente solicitando várias autorizações ao Conselho para a reali
zação de possíveis operações de crédito e a revigoração das que foram consignadas em 
leis de caráter transitórios.
- Recebem ofício circular do Secretário do Estado dos Negócios do Interior e Exterior en
viando um  exem plar das diferentes teses d iscutidas e aprovadas no I Congresso das 
M unicipalidades realizado nesta Capital.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando cancelamento de dívida proveniente 
do im posto de com ércio e referente ao arm azém  de secos e m olhados que o mesm o m an
teve na Rua Marcílio Dias, n.° 1146.
- Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando dispensa do pagam ento de um a faixa 
de cimento feita na Avenida Ceará.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento da dívida do 
imposto predial sobre sua casa na Avenida Pernambuco, n.° 2277.
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-Recebem requerimento da Associação dos Proprietários de Imóveis pleiteando a supres
são da taxa de 2% a que se refere o n.° 8 da Tabela I da Lei Orçamentária para o corrente ano. 
-Aprovam, em prim eira discussão, um  Quadro de Reorganização dos Funcionários da 
Secretaria do Conselho.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Costa Dias.

18
- Recebem ofício do Intendente solicitando um aum ento financeiro na tabela "Adidos" em 
virtude da readm issão de vários empregados municipais que v inham  servindo junto à 
Com panhia Energia Elétrica.
-Recebem ofício do Intendente sugerindo a adoção de novo critério para cobrança do 
imposto de comércio sobre as em presas ou particulares que explorem a com pra e venda 
de imóveis além  de propor várias modificações na Tabela VI, n.° 2 referente à Receita 
Orçam entária para 1930.
- Recebem requerim ento do Colégio S. S. Coração de Jesus solicitando que seja mantido, 
em 1930, o auxílio que vem recebendo.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando dispensa do pagam ento do imposto 
predial referente ao seu prédio na Avenida Bahia, n.° 8.
- Recebem um a proposta, com o respectivo Projeto de Lei, estabelecendo que ao proprie
tário que constru ir em terreno baldio na zona urbana entre dez e vinte casas de moradia 
fica concedido um  desconto de 50% sobre o imposto predial e a completa isenção desse 
imposto se constru ir na zona urbana mais de vinte casas de moradia.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - M artins Costa - Frederico Trein - Basil Sefton - 
Costa Dias.

20
-Recebem  ofício do In tendente encam inhando  algum as sugestões ap resen tadas pelo 
D iretor da D iretoria de Lançam ento  de Im postos referente ao Projeto de O rçam ento 
para 1930.
- Recebem ofício do Intendente encam inhando o requerim ento de um Cidadão que solici
tando isenção de todos os im postos municipais para um prédio de concreto que pretende 
construir na Rua dos A ndradas, n.° 1309.
-Recebem m em orial de diversos pequenos proprietários solicitando que seja m antido o 
m esm o m odo adotado no exercício vigente quanto a progressividade do im posto predial 
e su a  cobrança.
-R ecebem  requerim en to  do D iretor do Colégio São Luiz so licitando  dispensa do p a 
gam ento  do im posto de caridade referente a um  cinem a e um  auxílio anual para o 
m esm o Colégio.
-Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o cancelamento de um a dívida de 
décim as correspondente ao prédio da Travessa Botafogo, n.° 14.
-Aprovam , em prim eira discussão, com restrições, o Projeto que concede favores aos 
proprietários que construírem  na zona urbana entre dez, vinte ou mais casas.
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-Aprovam, em segunda discussão, o Ato que reorganiza a Secretaria do Conselho criando 
os cargos de Diretor e 4.° Escriturário.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio Oliveira - Basil Sefton - 
Frederico Trein - M artins Costa.

23
- Recebem ofício do Intendente encam inhando um requerimento dos dirigentes do Institu
to de Cultura Física que pleiteiam um auxílio financeiro para a construção de um pavilhão. 
-Recebem requerim ento da União Beneficente dos Oficiais de Barbeiros de Porto Alegre 
solicitando regulam entação do horário de fechamento das barbearias.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção de pagam ento do imposto 
predial do prédio da Travessa Arlindo, n.° 18.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando cancelamento de um a dívida de déci
mas correspondente ao seu chalé situado na Rua Nova, n.° 05.
-Recebem requerim ento da Sociedade Musical Lira Internacional solicitando um  auxílio 
financeiro para a m anutenção da Banda da Sociedade.
-Recebem requerim ento de um  cidadão solicitando vantagens especiais quanto ao im 
posto predial para um  edifício que está construindo na Rua dos Andradas.
- Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando prorrogação de prazo para concluir o 
edifício que está construindo no terreno com preendido entre as ruas General Câmara, 
das Flores e Avenida Mauá com as vantagens que ofereciam as leis em vigor quando do 
início da respectiva construção.
-Recebem requerim ento de um a cidadão solicitando isenção de impostos, por seis m e
ses, para um a em presa de transportes que organizou.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando isenção do imposto predial no cor
rente exercício e isenção para o de 1930 para sua propriedade situada na Rua Demétrio 
Ribeiro, n.° 690.
- Colocam em discussão e apresentam  em endas ao Projeto de Lei que concede favores aos 
proprietários que construírem  dez, vinte ou mais casas de moradia.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Basil Sefton - M artins Costa.

26
-Recebem requerim ento da Sociedade Beneficente Navegantes solicitando isenção de 
im postos para um a cancha de bola que pretende construir na Avenida Ernesto Fontoura, 
n.o 238.
-Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa do imposto sobre comércio e 
indústria, referente ao corrente ano, para uma loja de chapéus na Rua dos Andradas, n.° 1768. 
-Aprovam a redação final do Projeto de Lei que concede favores à Associação de Estradas 
de Rodagem.
-Apresentam  Projeto de Lei que cria o Montepio dos Funcionários Municipais.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- Frederico Trein - Basil Sefton.
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27
- Recebem Parecer da Comissão de Contas, com o Projeto de Lei, aprovando as Contas da 
Receita e Despesa prestadas pelo Executivo Municipal, relativas ao exercício de 1928 e 
autorizando o Intendente a abrir um  crédito suplem entar para as verbas do Orçamento 
da Despesa de 1928 que foram insuficientes.
-Expressam  um  Voto de Pesar pelo falecimento do pintor Pedro Weigartner.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Costa Dias - M artins Costa - 
Frederico Trein - Basil Sefton.

28
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelamento de dívida provenien
te de décim as do ano de 1928 referente ao prédio da Rua Vieira de Castro, n.° 209 e d is
pensa do im posto predial.
-Recebem requerim ento de um a cidadã solicitando o cancelam ento da dívida referente a 
décim as do prédio da Rua Félix da Cunha, n.° 476.
-Recebem requerim ento da Sociedade União Operário solicitando isenção do imposto 
predial e dem ais taxas sobre sua sede social na Rua Brino esquina da São Francisco no 
Passo da Areia.
-Aprovam , em prim eira e segunda discussões, o Parecer da Comissão de Contas e o P ro - . 
jeto de Lei aprovando as Contas da Receita e Despesa prestadas pelo Executivo Municipal 
e relativas ao exercício de 1928.
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Lei que cria o M ontepio para o Funciona
lismo Municipal.
-Apresentam  um a proposta e o Projeto de Lei que cria um  fundo especial destinado a 
com pletar e aperfeiçoar a organização do Corpo de Bombeiros.
Ass.: Oswaldo Vergara - Xavier da Costa - Petersen Júnior - Otávio de Oliveira - Costa Dias
- M artins Costa - Basil Sefton - Frederico Trein.
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ABAIXO - ASSINADO
02 dez. 1924._____________________________________________________________________

ALBERGUE NOTURNO PADRE AGNELLO
27,30 dez. 1926 - 28 dez. 1928,02 dez. 1929.________________________________________

ABERTURA (Avenidas / Ruas)
18 maio 1925.

ABERTURA COMÉRCIO DOMINGO
29 out.,20  dez. 1923 - 04 ,21 ,25  nov .,02 ,12,16 dez. 1924 - 14 jan. 1928.

ACADEMIA DE COMERCIO DE PORTO ALEGRE 
14ago., 13,29 nov.,28dez. 1928-04  dez. 1929.

AÇOUGUE 
10 nov. 1925.

AÇOUGUEIROS 
31 out.,21 nov. 1928

ADMINISTRAÇÃO GERAL / MUNICIPAL
17 nov. 1927 - 02 ago.,08 e 10 out. 1928.

ADMINISTRADOR
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20 out. 1921 - 05 nov. 1923 - 19 out. 1925 - 20 out. 1927 - 26 nov., 06 dez. 1928.
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18,25 nov., 02 dez. 1926 - 09 set., 27 out., 09 dez. 1927 - 16,28 jul., 25 set., 01 out., 10,28 
dez. 1928 - 18 out. 1929.__________________________________________________________

ÁGUAS PLUVIAIS (Canalização)
05 fev. 1926.______________________________________________________________________

ALIANÇA CATÓLICA
09 set., 23 dez. 1925 - 21 nov., 29 dez. 1928._________________________________________

ALIENADOS (Assistência a)
06 dez. 1926
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ALMEIDA CASTRO & CIA. LTDA.
19 out., 24 dez. 1925.

ALMOXARIFADO
18 maio 1925.

ALUGUEL/MORADIAS
12,16 dez. 1927- 10 jul. 1928._____________________________________________________

ALUNAS (OS)____________________________________________________________________

02 dez. 1924 - 29 dez. 1925 - 29 dez. 1926.___________________________________________

AMANUENSE
20 out., 24 nov. 1927 - 10 jul. 1928.__________________________________

AMBULÂNCIAS
16 dez. 1927._____________________________________________________________________

"A MÁSCARA" (Magazine /  Revista Mensal)
21,22 dez. 1922.__________________________________________________________________

ANCIÃ
10 nov. 1921._____________________________________________________________________

ANIMAIS
03 nov. 1921 - 04 nov. 1924.

ANIVERSÁRIO
13 dez. 1921 - 23 out., 21 nov. 1922 - 22 out. 1923 - 27 out., 16 dez. 1925 - 02 dez. 1926 - 22,
29 set., 24 nov. 1927 - 22 out. 1929.

ANO LETIVO
17 dez. 1928.___________

ANÚNCIOS (Cartazes /  Im postos)
18,25 out. 1929.__________________________________________________________________

APARELHO DE CINEMATOGRAFIA FALANTE
18 out. 1929._____________________________________________________________________

APÓLICES
09 dez. 1924 - 05 set. 1927 - 10,23 jul. 1928._________________________________________

"ARARANGUÁ" (Paquete)
27 out. 1927._____________________________________________________________________

AREIA (Cascalho)
10 nov. 1925 -08 ,12  abril 1926.______________________' _______________________

ARMAZÉNS (Secos e Molhados /  Etc.)
27 out. 1921 -0 4  nov. 1924 - 07 nov. 1928 - 16 dez. 1929.
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ARRENDATÁRIA (0 )
13 out., 07 nov. 1928 - 25 nov. 1929.

ASILO
25 out. 1924._____________________________________________________

ASILO DA MENDICIDADE

22 dez. 1922._____________________________________________________

ASILO / CRECHE DAS OBRAS DE SANTA ISABEL
14 ago. 1928.

ASILO DE EXPOSTOS SÃO PEDRO

13 dez. 1929.____________________________________________________

ASILO DE LEPROSOS 
10 nov. 1925.

ASILO DE MENINAS ORFÃS OU POBRES
20,27 out., 17 nov. 1921.

ASILO DE SANTA TEREZA

22 dez. 1922.

ASILO PELLA E BETANIA 
21 nov., 09,14 dez. 1924.

ASILO SÃO BENEDITO
02 dez. 1924- 19,29 dez. 1928.____________________________________

ASSEMBLÉIA DOS REPRESENTANTES
05 dez. 192 4 -2 2 ,2 9  set. 1927. _______________________________

ASSISTÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
12,15 dez. 1922- 16 dez. 1927.____________________________________

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA PASTORIL
28 ago., 10 set. 1928.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAMAS DA CARIDADE
19 out. 1925.____________________________________________________

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA
25 out. 1924.____________________________________________________

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
16 jul. 1927 - 29 nov. 1928 - 22,31 out., 09,11 dez. 1929._____________

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS VAREJISTAS (de Secos e Molhados)
30 out., 06 nov. 1922 - 05 nov., 21 dez. 1923 - 04,25 nov., 16 dez. 1924.

151



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS
27 ou t.,29dez. 1925 - 13 ou t.,29dez. 1928 - 18,31 out.,04 dez. 1929.
ASSOCIAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM 
25 out.,26  dez. 1929.

ASSOCIAÇÃO DAS MÃES CRISTÃS
05,22 dez 1922.__________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS DE SANTA ISABEL 
19 out., 10 nov. 1925.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO
29 dez. 1926._____________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE
14 set., 12 nov. 28,29 dez. 1928.

ASSOCIAÇÃO (DOS OFICIAIS) BARBEIROS
04 nov., 16 dez. 1924.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE AUTO - ÔNIBUS
06,09 e 13 dez. 1926._____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS

25 out., 16 dez. 1929.

ASSOCIAÇÃO DOS REPARTIDORES DE PÃO
01.28 dez. 1927 - 14 jan„ 18 out. 1928.______________________________________________

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO TURF
17 nov. 1921 - 21 nov. 1922 - 04 set. 1924 - 06 out. 1927 - 12,29 nov.,31 dez. 1928 - 18 out.,
07.29 nov., 13 dez 1929.

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA
30 out. 1922.

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DOS ADVENTISTAS DO 7.» DIA
09 set., 23 dez. 1925.

ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 
16 dez. 1924.

ASSOCIADOS
16 jul. 1928.

ATELIER FOTOGRÁFICO
10 jul. 1928._____________________________________________________________________

ATENTADO
02 dez. 1926.
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ATOS DO EXECUTIVO
13 dez. 1923 - 28 mar., 18 maio, 24 ago. 1925 - 30 jun .,05 jul. 1926 - 09,15,29 set. 1927 - 20 
dez. 1929.

ATOS MERITÓRIOS
14 jan. 1927.

AULA MUNICIPAL MARCOS DE ANDRADE
24 dez. 1925._____________________________________________________________________

AULA PARTICULAR / NOTURNA
27 out. 1927 - 21 nov. 1928.________________________________________________________

AUMENTO
21.26 nov., 06,10 dez. 1928.

AUTOMÓVEIS
19 out. 1925 - 18 nov. 1926.

AUTOS (Táxim etros / taxis)
09 dez. 1921._____________________________________________________________________

AUXILIARES (Limpeza Pública / Polícia / Técnicos)
17 nov. 1921 - 16,27 dez. - 10 nov. 1925 - 29 set. 1927.

AUXÍLIO FINANCEIRO I ANUAL / ESCOLAR / MENSAL
20.27 out., 03 ,10,17,24 nov., 05,09,13 dez. - 30 out., 06,21 nov., 05,12,15,19,22 dez. 1922
- 29 out., 05,12 nov., 03,18,20,21 dez. 1923 - 29 out., 05,12 nov., 03 ,18,20,21 dez. 1923 -
04,05 set., 25,29 out., 07 ,11,14,18,21,28 nov., 09,12,16 dez. 1924 - 09 set., 19,27 out., 10 
nov., 21,29 dez. 1925 - 27 dez. 1926 - 28 set., 20,27 out., 03,10,24 nov., 01,09,16,23,26,28 
dez. 1927- 10 jul., 14,28 ago.,04,10,14 set., 31 out., 07,12,21,26,29, nov., 03,06,10,13,19,
21 ,22 ,26 ,28 ,29  dez. 1928 - 18,22,31 out., 07 ,13 ,18 ,22 ,25  nov., 02 ,04 ,06 ,09 ,11 ,13 ,18 ,
20.23 dez. 1929.__________________________________________________________________

"A VISITA DA CARAVANA PAULISTA DO RIO GRANDE DO SUL" (FILME)
06 out. 1927._____________________________________________________________________

BAIXA CAMBIAL
27 dez. 1824._____________________________________________________________________

BANCA DE PEIXE
09,15 set. 1927.__________________________________________________________________

BANCO DO RIO GRANDE DO SUL
14 set. 1928._____________________________________________________________________

BANCO FRANCÊS-ITALIANO
21 nov. 1922._____________________________________________________________________

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO
10.24 nov. 1927.
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BANCO RIOGRANDENSE 
16 jul. 1928._____________

BANCOS (Estabelecimento)
20,22 abr. 1926.___________________________________

BANDA (Sociedade Musical)
23 dez. 1929._______________________________________________

BANDA MUNICIPAL
18 maio 1925- 13 dez. 1928- 13 nov. 1929.____________________

B A N K  OFLONDON &  SOUTH AM ERICA LIM ITED

19 out., 28 dez. 1925 - 04 nov. 1926.

BALANÇA (Aferição)
12 dez. 1922._______________________________________________

BALANÇO DAS CONTAS (Intendência /  Escola / Faculdade)
23 out., 21 nov. 1922 - 12 nov. 1923.___________________________

BALNEÁRIO (Popular)
26 dez. 1928._______________________________________________

BARBEARIA
29 out., 13,20 dez. 1923 - 23 dez. 1929.________________________

BARES I MERCADO / OUTROS ESTABELECIMENTOS
05 nov. 1923 - 04 nov. 1924 - 22 out., 21 nov., 13,29,31 dez. 1928.

BATALHÃO DE CAÇADORES AUXILIARES N.° 35
12 dez. 1924._______________________________________________

BEBIDA ALCOÓLICA (Venda)
16 dez. 1924._______________________________________________

BEBIDAS (Sala de)
16 jul. 1928.________________________________________________

BENEFÍCIO
27 out. 1921._______________________________________________

BENEMÉRITO (Irm ãos)
14jan. 1929._______________________________________________

BICICLETA
10 dez. 1928 - 13 nov. 1929.

BICHO DA SEDA (Criação)
30 out., 06 nov. 1922.

BILHAR (Jogo de)
18 dez. 1923-06  dez. 1929.
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BOEIRO
24 nov. 1921.

BÔNUS (Em issão)
16 dez. 1924.

BOPP, SASSEN, RITTER & CIA. LTDA.
28 dez. 1925._____________________________________________________________________

BOTEQUIM
18 dez. 1923- 16 jul. 1928.________________________________________________________

BREZEZINSKI & LANFREDI
06 dez. 1928.

BRIGADA MILITAR
20 out., 24 nov. 1927 - 22 nov. 1929.

BRIGADA DA SAUDE
22.26 dez. 1928.__________________________________________________________________

BRITISCH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED
16 jul. 1928.______________________________________________________________________

BROMBERG IRMÃOS & CIA.
23 jul., 14 ago. 1928-09  dez.. 1929.________________________________________________

BUEIRO
13 dez. 1921._____________________________________________________________________

BUFFET
27 out. 1927- 16 jul. 1928.________________________________________________________

BUSTO (Barão do Triunfo)
19 out. 1926._____________________________________________________________________

CAÇA (Regulamentação)
16 dez. 1925._____________________________________________________________________

CAIXAS RURAIS DA UNIÃO / CAIXA RURAL UNIÃO POPULAR
06.27 dez. 1926.__________________________________________________________________

CAIXEIROS-VAREJISTAS
12 dez. 1924._____________________________________________________________________

CALÇADAS
12 dez. 1922 - 25 out. 1924.________________________________________________________

CALÇADOS (Conserto de)
19 out. 1925 - 20 out. 1927.________________________________________________________

CALÇAMENTO / ALARGAMENTO (Ruas / Serviços de / Im posto)
28 nov. 1921 -1 9  dez. 1922 -25  out., 04,11 nov. 1924-09 set., 27 out., 17 nov., 29 dez. 1925
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- 05 fev.,30 jun .,08  jul. 18 nov. 1926 - 05,09 set., 06,27 o u t.,0 1 ,2 0 ,2 3 ,26 dez. 1927 - 14 
jan., 10,23,28 jul., 14ago. 10,19 set., 18 out.,24dez. 1928 - 18,25,31 out.,22 nov. 1929.

CAMAROTE
24 set. 1928._____________________________________________________________________

CAMINHÃO (Cooperativa / Transporte de Alunos)
09,15 set. 1927.__________________________________________________________________

CANCHA DE BOLA
25 dez. 1929._____________________________________________________________________

CAPELA N. SRA. BOM FIM
24 dez. 1928._____________________________________________________________________

CAPITAL FEDERAL
15,19 dez. 1922.__________________________________________________________________

CARMELISTAS DESCALÇAS
20,27 out.1921.__________________________________________________________________

CARNE ABATIDA
16 dez. 1924- 16,30 jul. 1928._____________________________________________________

CARNE VERDE
12 dez. 1927 - 23 jul., 22,31 out. 1928.______________________________________________

CARRINHO DE AFIAR
10 jul. 1928.______________________________________________________________________

CARRINHO 4 RODAS
18 out. 1929._____________________________________________________________________

CARRO FÚNEBRE
16 dez. 1927._____________________________________________________________________

CARROS DE PRAÇA
05 dez. 1921._____________________________________________________________________

CARVÃO
18 nov. 1926._____________________________________________________________________

CASA HOSPITALAR "O BERÇO"
05 dez. 1922._____________________________________________________________________

CASAS BANCÁRIAS NACIONAIS / ESTRANGEIRAS / SUCURSAIS / AGÊNCIAS 
05 dez. 1921 -1 8  nov. 1924.________________________________________________________

CASAS COMERCIAIS I NEGOCIOSI FAZENDAS / MIUDEZAS / PERFUMARIA
30 out., 06 nov. 1922 - 18 dez. 1923 - 18,21,25 nov. 1924 - 06 dez. 1928 - 15 dez. 1929.

CASAS DE CÔMODOS
07 nov. 1928.
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CASAS DE DIVERSÕES
15 dez. 1922 - 29 dez. 1925 - 07 nov. 1928.

CASA DE IRMÃS (Religiosas)
02 dez. 1924._____________________________________________________________________

CASAS DE JOGOS LÍCITOS
18 maio 1925.

CASAS SECOS E MOLHADOS
12 dez. 1922 - 05 nov. 1923 - 12 dez. 1924.

CASCALHO/AREIA
10 nov. 1925.

CASEBRE
24 nov. 1 9 2 1 -1 2  dez. 1922 - 21 dez. 1923 - 11 nov. 1924 - 16 jul. 1928 - 22, 31 out., 07 
nov. 1929.

CATEDRAL METROPOLITANA
28 ago., 04 set. 1928 - 28 out. 1929.

CATEQUISTA
21 nov. 1928 - 13,18 nov. 1929.

CENTENÁRIO (Colonização Alemã / Nação / Porto Alegre / Santa Casa /  Independência 
Política)
16 out., 14,21 nov. 1922 - 04,05 set. 1924 - 29 dez. 1925.

CENTRO CATÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL
12,15,19 dez. 1922- 10,20 dez. 1923.______________________________________________

CENTRO DE CULTURA ARTÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL
12 dez. 1922._____________________________________________________________________

CENTRO DE DIVERSÕES
09 dez. 1921 -0 9  set. 1925.________________________________________________________

CENTRO ISRAELITA PORTO-ALEGRENSE
27 out., 23 dez. 1925 - 22 nov. 1929.________________________________________________

CENTRO REPUBLICANO CARLOS BARBOSA
31 out. 1928._____________________________________________________________________

CENTRO REPUBLICANO JÚLIO DE CASTILHOS
20,27 out., 10 nov. 1921-21 nov., 22 dez. 1922 - 27 out. 1925 - 22 out. 1929.

CENTRO REPUBLICANO "OTÁVIO ROCHA"
05 set., 17 nov. 1927.

CENTRO SUL RIOGRANDENSE DE PROPAGANDA E INFORMAÇÃO
19 out., 10 nov. 1925.
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CERTAME AVÍCOLA 
18 out. 1929.

C. GUEDES & CIA
07 nov. 1928.

CHÄCARA
22 out. 1923 - 27 out. 1925 - 29 nov. 1929.___________________________________________

CHAFARIZ
17 nov. 1921 -2 7  dez. 1924.____________________________________________________ ___

CHALÉ (de M adeira)
01,12 dez. 1922-26  nov. 1923- 18,21 nov.,02 dez. 1924- 10 nov. 1925- 16 jul., 14 set., 31 
out., 12 nov., 24 dez. 1928 - 11,23 dez. 1929.

CHAPÉUS (Senhora)
18 nov. 1929._____________________________________________________________________

CHARQUEADAS
29 nov. 1923.

CHEFES (de Serviços)
18 out. 1928.

CINEMA
09 set., 29 dez. 1925 - 29 dez. 1926 - 06 out., 24 nov. 1927 - 20 dez. 1929._______________

CINEMA AVENIDA
10 set., 29 nov. 1928.

CINEMA CAPITÓLIO
12 nov. 1928._____________________________________________________________________

CINEMA COLISEU
13 dez. 1928._____________________________________________________________________

CINEMA MONT'SERRAT
25 nov. 1929._____________________________________________________________________

CINEMA SÃO GERALDO
02 dez. 1929.

CINEMA THÁLIA
18 out. 1929._____________________________________________________________________

CINE-TEATRO
13 nov. 1929.

CLANDESTINOS (Negociantes)
25 nov. 1929.



CLUB CANO TTIERE DUCA D EGLI ABRU ZZI

18 out. 1929._____________________________________________________________________

CLUBE BENEFICENTE 24 DE MAIO
03 dez. 1928._____________________________________________________________________

CLUBE CAIXERAL PORTO-ALEGRENSE
01,12 dez. 1922 - 29 nov., 21 dez. 1923 - 25 out., 18 nov. 1924 - 28 dez. 1925 - 11 nov. 1926 
-1 4  dez. 1927 -25  out.,06  dez. 1929._______________________________________________

CLUBE DE REGATAS GUAÍBA
22 dez. 1922 - 22 out. 1923 - 27 out. 1925.

CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
23,30 out. 1922.__________________________________________________________________

CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DA GUARDA NACIONAL
06,21 nov., 22 dez. 1922.

CLUBES DE REGATA
16,29 DEZ. 1924._________________________________________________________________

CLUBES DE SORTEIO
10 nov. 1925.

COBRADORES (Diretoria da Fazenda)
10 dez. 1928._____________________________________________________________________

COCHEIRAS (Garagem das)
03 dez. 1923._____________________________________________________________________

COFRES MUNICIPAIS / TESOURARIA
29 out. 1923 - 28 nov. 1924 - 27 out. 1927 - 21 dez. 1928.______________________________

COLÉGIO
05 dez. 1922._____________________________________________________________________

COLÉGIO (Aliança Católica)
09 set. 1925._____________________________________________________________________

COLÉGIO AMERICANO
21 nov., 22 dez. 1922-27  out. 1927.________________________________________________

COLÉGIO EVANGÉLICO / DEUTCHER H ILFVEREIN

01 dez. 1922._____________________________________________________________________

COLÉGIO N. SRA. DA PIEDADE
09 set. 1925 - 07 nov. 1928- 18 out. 1929.___________________________________________

COLÉGIO N. SRA. DE LOURDES
13 dez. 1929.
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COLÉGIO PAROQUIAL N.SRA. AUXILIADORA
06 dez. 1926-06  dez. 1929.________________________________________________________

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
21 nov.,29 dez. 1928- 18 dez. 1929.

COLÉGIO SANTA FAMÍLIA
19 out. 1925 - 28 dez. 1925.

COLÉGIO SANTA TEREZINHA
26 out. 1929.

COLÉGIO SÃO LUIS
13 nov.,20 dez. 1929.

COLÉGIO WESLEY
21 nov. 1928 - 07 nov. 1929.

COLÔNIA DE PESCADORES ERNESTO ALVES
06,09,27 dez. 1926.______________________________________________________________

COLONIZAÇÃO ALEMÃ (1 .0 Centenário)
04,05 set. 1924.

COLONIZAÇÃO / COLONIA ITALIANA
19 out. 1925- 10 NOV. 1927._______________________________________________________

COMANDANTE (Geral)
05 SET. 1927- 22 nov. 1929._______________________________________________________

COMERCIANTES VAREJISTAS / FAZENDAS / MIUDEZAS
02 dez. 1924- 16 jul„ 07 nov. 1928 - 18,22,31 out. 1929.______________________________

COMÉRCIO BEBIDAS SEM ALCOOL
13 dez. 1928._____________________________________________________________________

COMÉRCIO DE MADEIRAS / TIJOLOS / LAJES / ETC.
03 dez. 1923._____________________________________________________________________

COMÉRCIO (casa de) LOCATIVO / AMBULANTE / Etc.
07,12 dez. 1922 - 05 nov., 18,21 dez. 1923 - 18 nov. 1924 - 09 set. 1925 - 22 abr. 1926 - 10 
jul.,01 out., 12 nov.,03 dez. 1928 - 18,25 out., 25 nov. 1929.

COMISSÃO CONSTRUTORA DA NOVA CATEDRAL METROPOLITANA
28 ago.,04 set. 1928.

COMISSÃO CONSTRUTORA DO HOSPITAL ALEMÃO
29 set. 1927._____________________________________________________________________

COMISSÃO DE COBRANÇA IMPOSTOS ZONA SUBURBANA
14 dez. 1925.



COMISSÃO DE CONTAS
15 out., 17 nov. 1921 -1 6  out.,21 nov. 1922 - 22 out., 26 nov. 1923 - 05 set., 15,25 out. 1924
- 29 dez. 1926 - 15,20 out.,30 dez. 1927 - 10,22 out. 1928 - 27,28 dez. 1929.____________

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
15.27 out., 17 nov..,09,13 dez. 1921 -16 out.,06 nov., 01,19 dez. 1922 - 22 out., 05,12 nov., 20,
21 dez. 1923 - 05 set., 15,25 out., 09,12,16,27,29 dez. 1924 - 09 set., 10,30 nov., 07,21,24,28 
dez. 1925-08,15,20 abr.,04,11,18 nov.,02,09,13,16,20,22,23,27 dez. 1926-29 set., 15,20 
out., 24 nov., 01,09,16,23,28 dez. 1927-21,29 nov., 03,29 dez. 1928 - 13 nov. 1929.

COMISSÃO DE RECLAMAÇÕES E REDAÇÃO
15.27 out., 03 ,10 ,17 ,28  nov., 05 ,09,13,14 dez. 1921 - 15,18 maio, 16,30 out., 06,10,21 
nov., 01 ,05,07,12,15,19,22 dez. 1922 - 22,29 out.,05,12,19 nov.,03,06,10,13,19,21 dez. 
1923 - 07,08 ja n .,01,02,04 set., 15,25,29 out., 04 ,07,11,14,18,21,25,28 nov.,02,09,12,
16,29 dez. 1924 - 07,24 ago., 09 set., 27 out., 10,26 nov., 14,21,23,29 dez. 1925 - 12 abr., 27 
maio, 30 jun.,05 ju l.,0 4 ,11,18,25 nov., 02,06,09,13,16,20,22,27,29 dez. 1926 - 05 ,15,22 
set., 06,15,20,27 out., 10,24 nov., 09,16,28 dez. 1927 - 24 mar., 15 maio, 23,28 jul., 14 ago.,
04,10,14,19 set., 22 out., 21,29 nov., 06,21,26,28,29,31 dez. 1928 - 07,22 nov. 1929.

COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS NOVAS
15 OUT. 1927.____________________________________________________________________

COMISSÃO "PELAS MÃES E PELAS CRIANÇAS"
22 out. 1923._____________________________________________________________________

COMISSÃO PRÓ-MONUMENTO (PROMOTORA DA EREÇÃO DE UMA ESTÁTUA) AO 
GEN. OSÓRIO
24 nov. 1927- 10 jul. 1928.________________________________________________________

COMISSÕES PERMANENTES
19 out. 1925 - 15,19 out. 1926 - 18 out. 1928 - 15 out. 1929.___________________________

COMPANHIA BENNO METZ E JÜLIO ADAMS
04 set. 1924.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FORÇA ELÉTRICA
04,15 maio, 26 nov., 03,06,10 dez. 1928.

COMPANHIA CARBONÍFERA RIOGRANDENSE
02 dez. 1929.

COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE
21 nov.,03,06 dez. 1928.

COMPANHIA DE BONDES
03 dez. 1923._____________________________________________________________________

COMPANHIA DE ÓPERA LÍRICA
21 DEZ. 1925.

161



COMPANHIAS DE SEGUROS
05,09 dez. 1921 - 15,22 dez. 1922 - 29 dez. 1925.

COMPANHIA ELETROLUX S. A .
14ago. 1928.

COMPANHIA ENERGIA ELÉTRICA RIOGRANDENSE
31 out.,21 nov.,03,06 dez. 1928 - 18 dez. 1929.

COMPANHIA FORÇA E LUZ PORTO-ALEGRENSE
19,20,21 dez. 1923._________________________________

COMPANHIA HIDRÁULICA PORTO-ALEGRENSE

03 dez. 1923 - 09 set., 21 dez. 1925.

COMPANHIA INDUSTRIAL OCEANIA LTDA.
13 dez. 1928._______________________________________

COMANHIA ÍTALO-BRASILEIRA
10 dez. 1928._______________________________________

COMPANHIA LÍRICA (Teatro Colon)
09 set. 1925.________________________________________

COMPANHIA LÍRICA ITALIANA BILBRO  CAVALLARI

10 jul. 1928.________________________________________

COMPANHIA LUZ ELÉTRICA

03 dez. 1923._______________________________________

COMPANHIA PREDIAL BIER & ULMANN LTDA.
06 dez. 1928._______________________________________

"COMPANHIAS PRIVILEGIADAS"
07 dez. 1922._______________________________________

COMPANHIA SUL AMÉRICA
15 out. 1927.

COMPANHIA SULPED
28 dez. 1925._________________________________ '

COMPANHIA TELEFÔNICA RIOGRANDENSE
03 dez. 1923 - 27 out., 28 dez. 1925 - 23,27 dez. 1926.

COMPANHIA TRÓ LÓ LÓ
16 dez. 1926._______________________________________

COMPANHIA UNIÃO FABRIL PORTO-ALEGRENSE 
24 nov .,09 ,13 dez. 1921.
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COMPANHIA VELASCO (Teatral)
18,25 nov.,09 dez. 1924 - 10 set. 1928.

COMPETIÇÃO NÁUTICA
08 abr.1926._____________________________________________________________________

COMUNIDADE CATÓLICA SÃO JOSÉ
11 nov., 16,29 dez. 1924.

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA
17 nov. 1921.

CONCERTOS MUSICAIS
08,15 ab r.1926 -2 5  set. 1928._____________________________________________________

CONCURSO REGIONAL DE TIRO
05 set. 1927._____________________________________________________________________

CONDUTOR / CHOFER (CARRO DE PRAÇA)
05 dez. 1921 -0 5  dez. 1922.________________________________________________________

CONGREGAÇÃO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
02 dez. 1924 - 09 set. 1927 - 30 jul. 1928.____________________________________________

CONGRESSO DAS MUNICIPALIDADES
22 out., 16 dez. 1929.

CONGRESSO DE CRIADORES (Comissão Organizadora)
05 set. 1927 - 04 maio 1928.

CONGRESSO MÉDICO / BRASILEIRO
03 nov. 1925 - 18 nov. 1926 - 26,28 dez. 1927.

CONGRESSO MUNICIPAL SAÚDE PUBllCA / MEDICINA SOCIAL E HOSPITAIS
29 set., 24 nov. 1927.

CONSELHEIRO MUNICIPAL
24 nov., 12,23 dez. 1927 - 24 ago.,01,08,31 out. 1928.

CONTAS / DESPESAS / RECEITA (Intendência)
17,24 nov. 1921 -2 3  out., 21 nov., 01 dez. 1922 - 12,26,29 nov. 1923 - 04,05 set. 1924- 19 
out., 18 dez. 1925 - 11 nov., 09,23,29 dez. 1926 - 20,23,30 dez. 1927 - 08,10 out., 29 dez.
1928 - 18 nov., 27,28 dez. 1929.

CONSTITUIÇÃO ( Projeto de Reforma)
15,18 maio 1922 - 07,08 jan. 1924 - 14,24 mar. 1928. _______________________________

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
15 maio 1922 - 07,08 jan. 1924.

CÔNSUL
21 nov. 1922- 10 nov. 1927.
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CONTÍNUO
19 dez. 1922.

CONTRATO
14,18 nov. 1924 - 30 jun .,08  jul. 1926 - 15 set., 06 out. 1927 - 04,15 maio, 31 out.,26 nov.,
03 dez. 1928._____________________________________________________________________

CONVENÇÃO NACIONAL
24 ago.1925._____________________________________________________________________

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA VIAÇÃO FERREA DO RIO GRAN
DE DO SUL / COOPERATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA VIAÇÃO FERREA 
27 out., 03 nov. 1921 - 09,15 set. 1927.

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA BRIGADA MILITAR
22 nov. 1929.

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERÁRIOS
29 dez. 1925._____________________________________________________________________

CORPO DE BOMBEIROS
20 out., 16 dez 1927 - 10,28,29 dez. 1928 - 22 out., 28 dez. 1929.______________________

CORPO DISCENTE
14ago. 1928. _______________________________________________________________

CORREIO
27 out. 1925 - 13 dez. 1926.________________________________________________________

CORREIO DO POVO
02 ago.1928._____________________________________________________________________

CORRIDAS COMEMORATIVAS
21 nov. 1922.

CORTIÇOS /  ESTALAGENS / PORÕES
12 dez. 1922._____________________________________________________________________

CRECHE
18 out., 20 nov. 1929.

CRÉDITO (Abertura / Financeiro)
04 nov. 1924 - 09 set. 1925 - 30 jun., 05 jul., 11 nov. 02 dez. 1926 - 05 ,09 ,15 ,29  set., 17,24 
nov., 0 1 ,14 ,26 ,28 ,30  dez. 1927 - 10,28 jul. 1928 - 16 dez. 1929._______________________

CRUZ 8c CIA.
06 dez. 1926.

C. TORRES 8c CIA.
27 dez. 1928.



CUSTO DEVIDA
28 mar. 1925.

DAHNE & CIA.
13 dez. 1928.

DAHNE, MAZZINI& CIA.
08 jul. 1926.______________________________________________________________________

DAL MOLIN, SIMON & CIA.
13 nov. 1929.

DAUDT 8c IRMÃOS LTDA.
20out., 10 nov. 1927.

DÉCIMA (Pagamento / Isenção / Dispensa / Urbana)
20.27 out., 03,10,17,24,28 nov., 05,13 dez. 1921 - 23,30 out., 06,10,21 nov., 01,05,07,12,
15,19,22 dez. 1922 - 22,29 out., 05 ,12,26,29 nov., 03,06,18,19,21 dez. 1923 - 04 set., 25,
29 ou t.,04 ,07 ,11 ,14 ,18 ,21 ,25 ,28  nov., 02,09,12,16,27,29 dez. 1924 - 09 set., 19,27 out.,
03,10 nov. 1925- 15 set., 20,27 out., 10,17 nov. 1927- 10,16 jul., 14 ago., 14,19 set., 31 out.,
12.21.26.29 nov., 06 ,10 ,17 ,22 ,24 ,27 ,28 ,29 ,31  dez. 1928 - 18,22,25,31 out., 07,13,18,
22.25.29_nov., 0 2 ,04 ,09 ,11 ,20 ,23 ,28  dez. 1929.____________________________________

DECRETO ESTADUAL / MUNICIPAL
18 maio, 07,24 ago., 09 set., 10 nov. 1925 - 08 abr.,27 maio, 30 jun., 13 dez. 1926 - 05 set., 06 
out. 1927 - 14 m ar.,04 maio 1928 - 18 ou t.,07 nov. 1929.

DELEGACIA DE INDÚSTRIA PASTORIL
18 nov. 1926._____________________________________________________________________

DELEGACIA FISCAL
27 out. 1925._____________________________________________________________________

DELEGADO
24 ago. 1925.

DEPÓSITO DE PÃO
03 dez. 1928- 18 out. 1929.________________________________________________________

DEPUTADO FEDERAL
05 dez. 1924 - 19 out. 1926 - 31 out. 1928.___________________________________________

DESAPROPRIAÇÃO
07 nov.,02 dez. 1924 - 18 maio 1925 - 27 dez. 1926 - 30 jul. 1928.

DESASTRE (Hidroavião)
03 dez. 1928._____________________________________________________________________

DESCANSO DOMINICAL (Regulamentação)
01.28 dez. 1927 - 14 jan., 23 jul., 22 out. 1928.
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DESEMBARGADOR
15 dez. 1922-07  ago. 1925.

DESOBSTRUÇÃO (Obras de)
26,28 dez. 1927.__________________________________________________________________

DEVOÇÃO DO BOM FIM
19 dez. 1922._____________________________________________________________________

DINHEIRO
16 jul. 1928.___________________________________________________________,

DIPLOMA
08 out. 1928._____________________________________________________________________

DIRETOR (A) ( Faculdade /  Orfanato)
20.27 out., 03 nov. 1921 - 16,23,30 out., 21 nov., 12,22 dez. 1922-22  out., 05 nov .,03 ,19 
dez. 1923 - 05 set.., 04,14,21 nov., 09 dez. 1924 - 09 set., 19 out. 1925 - 06 dez. 1926 - 05 set.,
15.27 out., 14,20 dez. 1927 - 14 set., 18 out., 07,21,29 nov., 19,22 dez. 1928 - 22 nov., 06,
09,20 dez. 1929.__________________________________________________________________

DIRETORIA (1 .a / 4.“ / 5.» / FAZENDA)
27 out., 13 dez. 1921 - 05 nov., 19,20 dez. 1923 - 11,18 nov., 12,16 dez. 1924 - 19 out., 16 
dez. 1925 - 10 dez. 1928 - 11 dez. 1929._____________________________________________

DIRETORIA DE ELETRICIDADE
09 nov. 1925._____________________________________________________________________

DIRETORIA DE HIGIENE MUNICIPAL
10 nov. 1925._____________________________________________________________________

DIRETORIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO
20 dez. 1929._____________________________________________________________________

DIRETORIA DE OBRAS
10 nov. 1925._____________________________________________________________________

DIRETOR DA RECEITA
10 nov. 1925 - 10 nov. 1927.________________________________________________________

DIRETOR-GERAL
24 jul. 1923 - 30 jun. 1926 - 19 set. 1928.

DIRETOR TÉCNICO
12 dez. 1922._____________________________________________________________________

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS / PERMANENTES
27 out., 09 dez. 1921 -2 0  dez. 1923.________________________________________________

DISTRITO ( l.o /  7.° /  8.» /  9.» /  Etc.)
18 maio, 07,24 ago., 09 set., 10 nov. 1925 - 27 maio. 30 jun., 05 jul. 1926 - 15 set. 1927 - 10 
jul., 07 nov., 26 dez. 1928.
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DISTRITOS RURAIS
10 dez. 1921 - 18 maio 1925 - 09 set. 1927.

DÍVIDA / DÉBITO / DÍVIDA ATIVA
20.27 out., 10,24 n o v .,0 5 ,0 9 ,13,14 dez. 1921 - 06,10 n o v .,0 1 ,0 5 ,0 7 ,12,15 ,19 ,22  dez. 
1922 - 29 out., 03,21 dez. 1923 - 25 out., 04 ,11 ,14 ,18 ,21 ,25 ,28  nov., 02 ,09 ,12 ,16 ,27 ,29  
dez. 1924 - 28 mar., 27 out., 10 nov. 1925 - 12 abr., 30 dez. 1926 - 09,15,22 set., 20,27 out., 
17,20,23,26 dez. 1927 - 10,30 ju l.,0 2 ,14 ago., 04,10,19 set., 01,08,12 nov., 29 dez. 1928 -
18,25 out., 0 7 ,13 ,18 ,22 ,25  nov., 02 ,09 ,11 ,16 ,20 ,23 ,28  dez. 1929.____________________

DOENÇA / DOENTES
21 nov. 1922 - 10 nov. 1925.

DOHMS, BRODA 8c CIA.
28 jul. 1928._____________________________________________________________________

DÓLARES
11 nov.,01 dez. 1927 - 14jan. 1928.

DONATIVOS
03 nov. 1921._____________________________________________________________________

DRAGA
26.28 dez. 1927.__________________________________________________________________

ECONOMIA NACIONAL
1 out. 1929.______________________________________________________________________

ELEIÇÃO
27 out. 1922 - 18 set., 02 out. 1924 - 14,23,24 ago., 08 out. 1928.______________________

ELEITORES
02 set. 1924.

ÉGUAS PURO SANGUE
12 dez. 1929._____________________________________________________________________

ELETROLUX (Aparelho)
14 ago. 1928._____________________________________________________________________

EMPREITEROS
20 abr. 1926_____________________________________________________________________

EMPRESA CONSTRUTORA (de Santos)
10 nov. 1922.____________________________________________________________________

EMPRESA CONTINO 8c RAUL LAGOMARSINO
10,17 nov. 1921._________________________________________________________________

EMPRESA DE VIAÇÃO ÁEREA RIOGRANDENSE
24 nov. 1927.
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EMPRESA HUGO SPERB & CIA.
09,13 dez. 1921.

EMPRESA PORTO-ALEGRENSE DE ARMAZÉNS LTDA.
09 set. 1927._____________________________________________________________________

EMPRESAS
18 dez. 1929._____________________________________________________________________

EMPRESAS DE TRANSPORTES
23 dez. 1929.__________

EMPRESA TEATRAL SULBRASIL LTDA.
18 out. 1929.______________________________________________

ENCHENTES
25 set. 1928._____________________________________________________________________

EMPRÉSTIMOS (Externos / Internos)
28 nov. 1921 -04 ,14 ,18 ,25 ,28  nov., 02,09,27,29 dez. 1924 - 27 out. 1925 - 08,15 abr. 1926
- 05 set., 06 out., 10 nov., 01 dez. 1927 - 14 jan. 1928.

ENCANAMENTO HIDRÁULICO
17 nov. 1921._____________________________________________________________________

ENERGIA ELÉTRICA
21,23 dez. 1925 - 09 dez. 1927 - 15 maio 1928.______________________________________

ENFERMARIA PARA CRIANÇAS
22 out. 1923._____________________________________________________________________

ENFERMEIROS (AS)
12,22 dez. 1922-06 ,20  dez. 1923._________________________________________________

ENGRAXATES
03 dez. 1923._____________________________________________________________________

ENSINO GRATUITO (Estabelecimento)
11 nov. 1924.

ESCOLA
15 maio 1927.

ESCOLA AO AR LIVRE
22,26 dez. 1928.__________________________________________________________________

ESCOLA BENEFICENTE "LUZ E ORDEM"
23 dez. 1927.

ESCOLA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
18 out. 1929.



ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS 
29 dez. 1925.

ESCOLA DE BELAS ARTES
13 set. 1928._____________________________________________________________________

ESCOLA DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE
19out.,23 nov.,29dez. 1925 -30 jun .,05 ju l.,30dez. 1926- lOnov. 1927 - 19 set. 1928 - 18 
out. 1929.

ESCOLA DEL CORONA 
07 nov. 1928.

ESCOLA DE LÍNGUAS E DATILOGRAFIA
20 out. 1927._____________________________________________________________________

ESCOLA DE D. MARIA DOS SANTOS (Jardim da Infância)
09 dez. 1921._____________________________________________________________________

ESCOLA MÉDICO-CIRÚRGICA DE PORTO ALEGRE
10 nov., 05,09 dez. 1921 - 06,21 nov. 1922 - 05 nov., 19,20 dez. 1923 - 11 nov., 02,09 dez.
1924 - 03 nov. 1925 - 04 nov. 1926 - 27 out. 1927 - 31 out. 1928 - 02,09 dez. 1929.

ESCOLA METODISTA
29 dez. 1928._____________________________________________________________________

ESCOLA SÃO JOSÉ
20 out. 1927-31 out. 1929.._______________________________________________________

ESCRITÓRIOS
14 set. 1927._____________________________________________________________________

ESCRITURÁRIOS
19 dez. 1922 - 19 out., 10 nov. 1925 - 14,19 set. 1928 - 20 dez. 1929.____________________

ESGOTOS (Instalação / Pagamento / Serviço de / Taxa de)
27 out., 05 dez. 1921 - 30 out., 12,15,22 dez. 1922 - 25 out., 09 dez. 1924- 19 out., 21,23 
dez. 1925 - 20 out., 09 dez. 1927 - 16 abr.,04 set. 1928 - 18 out. 1929.___________________

ESPERANÇA 8c CIA.
18 out. 1929._____________________________________________________________________

ESPORTE CLUBE NAVEGANTES
12 nov. 1928.

ESTABELECIMENTOS PIOS / SUBVENCIONADOS / BANCÁRIOS / ENSINO
20 dez. 1923 - 09,16 dez. 1924- 18 out. 1925- 18 out. 1929.___________________________

ESTAÇÃO TRANSMISSORA
21 nov. 1924.

ESTÁDIO
13 nov. 1929.
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ESTÁTUA
25 out. 1924.

ESTATÍSTICA (D ados)
07 ago.1925._____________________________________________________________________

ESTRADA DE FERRO (DE VILA NOVA)
26 dez. 1928._____________________________________________________________________

ESTRADA DE FERRO (DO RIACHO)
02,16 dez. 1924 - 21,23 dez. 1925 - 13 out. 1928.____________________________________

ESTRADAS (Conservação / Calçamento / Impostos / Pavimentação)
09 dez. 1921 - 07 dez. 1922 - 26 nov. 1925 - 05 fev., 12 abr., 18 n o v .,02 ,06 ,09 ,13 dez. 1926
- 30 dez. 1927- 10 jul. 1928._______________________________________________________

ESTRADAS MUNICIPAIS 
25 out. 1929.

ESTUDANTE
13 dez. 1928._____________________________________________________________________

EVENTO
28 nov. 1921 - 12 dez. 1922.________________________________________________________

EXECUTIVO MUNICIPAL
04 set. 1924-27 ,28  dez. 1929._____________________________________________________

EXERCÍCIO FINANCEIRO
23 out. 1922.

EXPOSIÇÃO (Pintura)
15 set. 1928._____________________________________________________________________

EXPOSIÇÃO DAS FLORES
20 out., 03,28 nov., 09 dez. 1921 - 23 out. 1922.

EXPOSIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
09 set. 1927-29,31 dez. 1928._____________________________________________________

EXPOSIÇÃO DE FRUTAS / UVAS
09,13 dez. 1921 - 12,15,19 dez. 1922.______________________________________________

EXPOSIÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRICULTURA
12 abr. 1926.

EXPOSIÇÃO / FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL
18 out., 07,18 nov. 1929.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
16 dez. 1922.



FÁBRICAS DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO / CHAPÉU / DINAMITE / FOGOS / MOSAI
CO / OXIGÊNIO / TINTAS, ESMALTES E ÓLEOS
06,21 nov. 1922 - 05,12 nov. 1923 - 16 dez. 1924 - 09 set. 1925 - 15,20 abr. 1926 - 20 out.
1927 - 10,28 jul., 14 ago., 04,19 set., 26 dez. 1928 - 04 dez. 1929.______________________

FÁBRICA DE TINTAS QUÍMICAS "USINA DA CAPELA"
10 nov. 1927.

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E COMERCIAIS DE PORTO ALEGRE
28 ago. 1928._____________________________________________________________________

FACULDADE DE MEDICINA HOMEOPÁTICA
09 dez. 1929._____________________________________________________________________

FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
20 out., 05,09,13 dez. 1921 -16  out., 12,15,19 dez. 1922 - 22 ou t.,03,19,20 dez. 1923 - 23 
nov. 1926 - 28 dez. 1927 - 10,27 dez. 1928 - 02 dez. 1929._____________________________

FALECIMENTO I FALECIDO / FINADOS / FUNERAIS
15 out. 1921 - 16 out., 12,19 dez. 1922 - 24 jul., 05 nov. 1923 - 18 maio, 07,24 ago., 19,27 
out. 1925 - 20 abr.,04 nov., 16 dez. 1926 - 05 set., 17 nov.,09 dez. 1927 - 14,24 mar., 02 ago.,
01,31 out. 1928 - 04 nov., 27 dez. 1929._____________________________________________

FARINHA DE TRIGO
19 out. 1925._____________________________________________________________________

FARMÁCIA
05 dez. 1921._____________________________________________________________________

FAZENDA MUNICIPAL
17 dez. 1924 - 08 out. 1928.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO RIO GRANDE DO SUL
09,15 set. 1927.__________________________________________________________________

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL
06,09,30 dez. 1926 - 10,28,29 dez., 02 dez. 1929.____________________________________

FEDERAÇÃO RURAL
04 maio 1928.

FELICITAÇÕES /  FESTEJOS CARNAVALESCOS / POPULARES /  FESTAS
15,20 out., 17 nov. 1921 - 26 nov. 1928.

FEIRA LIVRE
09 set. 1927._____________________________________________________________________

FESTA DE NATAL (das Crianças Pobres)
10 nov. 1927 - 29 nov., 06 dez. 1928.

FESTIVAL
15,29 set. 1927.
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FILME
06 out. 1927.

FISCAIS DE OBRAS
16 dez. 1924._____________________________

FISCAL (APOSENTADO)
18 out. 1925.______________________________

FISCALIZAÇÃO
04 nov.,09 dez. 1924 - 28 dez. 1928._________

FISCO FEDERAL /  MUNICIPAL
25 nov. 1924 - 29 dez. 1928.________________

FLAGELADOS
25 set. 1928.______________________________

FLORES (Venda de)
19 out. 1925.______________________________

FLORICULTOR
09 dez. 1921.______________________________

FOGUETES / FOGOS /  BOMBAS DE PAREDE
16 dez. 1924 -09  dez. 1929._________________

FOOT-BALL CLUBE PORTO ALEGRE
01.05 dez. 1922.__________________________

FOTOGRAFIA
23 out. 1923- 19 out. 1925._________________

FRIGORÍFICO (Municipal)L
05 fcv. 1926 - 26 dez. 1928._________________

FRUTAS E LEGUMES 
25 nov. 1924.

FUNCIONÃRIOS ESTADUAIS /  MUNICIPAIS
02,16 ,29  dez. 1924 - 05 set., 28 dez. 1927.

FURSTENAN 8c OBST
03 nov. 1927.______________________________

GADO (Trânsito)
29 nov. 1923-30  jul. 1928.__________________

GAGEIRO& FERREIRA
09 dez. 1929.

GARAGEM 
10 jul. 1928.



GAZÔMETRO
25 out. 1924-28  jul. 1928.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.» Necessidade)
28 mar. 1925.___________________________________________________________

GERENTE
15 set. 1927.____________________________________________________________

GESTÃO ADMINISTRATIVA
25 out. 1924.

GINÁSIO ANCHIETA
05 nov., 19 dez. 1923.

G. GUEDES & CIA.
13 dez. 1928.____________________________________________________________

GINÁSIO N. SRA. DO ROSÁRIO
17 dez. 1928.____________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO / FEDERAL / MUNICIPAL
09 dez. 1921-18  maio 1925 - 30 dez. 1926 - 26 dez. 1927 - 18 nov. 1929.

GRANDE HOTEL
05 dez. 1922 - 29 dez. 1926 - 01 dez. 1927.__________________________________

GRANDE PÁREO BENTO GONÇALVES
12 nov. 1928 - 07 nov. 1929.

GRANDE PÁREO "PRESIDENTE DO ESTADO"
29 nov. 1928 - 29 nov. 1929._______________________________________________

GRATIFICAÇÃO
26 dez. 1924 - 18 maio, 09 set., 19 out., 10 nov. 1925.

GRECO, IRMÃOS & CIA. / GRECO & IRMÃOS
09 dez. 1926- 18 out. 1929._______________________________________________

GRÊMIO DE REGATAS TAMANDARÉ
10,14 set. 1928._________________________________________________________

GRÊMIO GAÚCHO
10 nov., 14 dez. 1925 - 09,15,29 set., 17,24 nov., 09,28 dez. 1927 - 25 set. 1928.

GRÊMIO REPUBLICANO MARCOS DE ANDRADE
16 dez. 1925.____________________________________________________________

GRÊMIO REPUBLICANO PROTÁSIO ALVES
10 nov. 1927.

GRÊMIO REPUBLICANO SINVAL SALDANHA
18 maio 1925.
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GUARANI (Cinema)
06 out. 1927.

HABITAÇÃO
02 dez. 1924- 12 dez. 1927. ___________________________________________________

HERANÇA/HERDEIROS
20 out. 1921-12  dez. 1922 - 11 nov. 1924.___________________________________________

HIDRÁULICA MUNICIPAL
18 maio 1925 - 25 nov. 1926 - 25 set. 1928.

HIDROAVIÃO "SANTOS DUMONT"
03 dez. 1928.___________________________________________________________

HOMENAGENS
10,24 nov. 1927-21 nov. 1928._____________________________________________ '

HORÁRIO (Fechamento Comércio /  Trabalho)
18,21 nov. 1924 - 28 ago. 1928 - 22 out., 23 dez. 1929.________________________________

HOSPITAL
29 set. 1927- 10 set. 1928 - 09 dez. 1929.____________________________________________

HOTEL
10 nov. 1925.

HOTEL MAJESTIC
20 abr. 1926._____________________________________________________________________

IGREJA
22 nov. 1929.

IGREJA DA PIEDADE
20,27 out. 1921.__________________________________________________________ '

IGREJA SANTA TERESINHA DE JESUS
06 out. 1927 - 18 out., 22 nov. 1929.

IGREJA SÃO JOÃO
18 nov. 1929._____________________________________________________________________

ILUMINAÇÃO (Ruas)
27 nov. 1921._____________________________________________________________________

IL PAESE DELL AVENIR (Livro)
07 nov., 16 dez. 1924.

IMÓVEIS (Compra e venda / Desapropiação /  Hipotecado / Imposto / Urbano)
30 out., 12,19 dez. 1922 - 25 out. 1924 - 09 set., 17,23,26,30 nov., 07,14,21 dez. 1925 - 02 
dez. 1926 - 01 ,09,14 dez. 1927 - 02,18 dez. 1929.
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IMPOSTO ABERTURA DO COMÉRCIO AOS DOMINGOS
30 out., 06 nov. 1922 - 29 out., 05 nov. 1923 - 02 dez. 1924.

IMPOSTO CASAS JOGOS / BILHARES
18 maio, 10 nov. 1925.

IMPOSTO DE AUTOMÓVEL / VEÍCULOS / CAMINHÃO
19 out. 1925 - 15 set. 1927.________________________________________________________

IMPOSTO DE CARIDADE
09 dez. 1924 - 09 set., 19 out., 07,14,29 dez. 1925 - 08,15 abr.,30 jun .,05  jul., 16 dez. 1926
- 09,15,29 set. 1927 - 13,29,31 dez. 1928 - 07,13 nov., 02,20 dez. 1929.________________

IMPOSTO DE CONSTRUÇÃO
20 out.,09,13 dez. 1921 - 23,30 out., 21 nov.,01,05,15,22 dez. 1922 - 18 dez. 1923 - 10 nov. 
1925- 10 dez.. 1928.______________________________________________________________

IMPOSTO DE DIVERTIMENTO
18 maio, 07,14 dez. 1925 - 02,13 dez. 1926 - 31 dez. 1928 - 18 out. 1929._______________

IMOSTO DE ESTILICÍDIO
09,13 dez. 1921 - 19,22 dez. 1922._________________________________________________

IMPOSTO DE POLICIAMENTO
12 nov. 1923 - 31 dez. 1928 - 18 out. 1929.

IMPOSTO DE TABULETA
19 out. 1925._____________________________________________________________________

IMPOSTO DE TRIGÉSIMO
25 out. 1924._____________________________________________________________________

IMPOSTO PREDIAL
18,22,25 out., 07,22 nov., 0 2 ,06 ,09 ,11 ,18 ,20 ,23 ,28  dez. 1929._______________________

IMPOSTO SELO MUNICIPAL
21 dez. 1928._____________________________________________________________________

IMPOSTO SOBRE CARROÇAS
09 maio 1927.

IMPOSTO SOBRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
19 out., 18 ,24 ,26 ,28  dez. 1925 - 02 ,16 ,20 ,22 ,27  dez. 1926 - 09,16 dez. 1927 - 10 jul., 01 
out., 29 nov., 03 ,10,13,31 dez. 1928 - 18 out., 25 nov., 0 2 ,04 ,06 ,16 ,18 ,26  dez. 1929.

IMPOSTO SOBRE PROFISSÕES
26,30 nov., 03 dez. 1925 - 02 ,09,13 dez. 1926._______________________________________

IMPOSTO TERRITORIAL
09 set. 1927.

175



IMPOSTOS MUNICIPAIS (Arrecadação /  Pagamento /  Isenção /  Suspensão / R edução) 
20, 27 out., 03, 10, 17 nov., 05, 09, 13 dez. 1921 - 30 out., 06, 21 nov., 12, 15, 22 dez. 
1922 - 22 ,29  out., 05,21 nov. 1923 - 29 out., 0 4 ,1 8 ,2 5  nov., 0 2 ,16 , 29 dez. 1924 - 28 
m ar., 18 m aio, 09 set., 19,27 out., 10 ,17 ,23 ,26 ,30  nov., 0 3 ,1 4 ,2 4 ,2 6 ,2 8 ,2 9  dez. 1925
- 0 8 ,1 2 ,1 5 ,2 0 ,2 2  abr.,30  ju n .,0 5  jul., 18 nov., 0 2 ,1 3 ,2 9 ,3 0  dez. 1926 - 0 9 ,15 ,20  set.,
20 ,27  out., 0 3 ,1 0 ,1 7 ,2 4  nov.,0 1 ,0 9 ,1 2 ,1 6  dez. 1927 - 04 ,15  m aio, 10 ,16 ,23 ,28  jul.,
02 ago., 0 4 ,1 0 ,1 4 ,1 9  set., 0 1 ,1 0 ,1 8 ,2 2  out., 0 7 ,1 2 ,2 6 ,2 9  nov., 0 3 ,0 6 ,1 0 ,1 3 ,1 7 , 21,
2 2 ,2 4 ,2 6 ,2 8 ,2 9 ,3 1  dez. 1928 - 1 8 ,2 2 ,2 5 ,2 8  OUT., 0 4 ,0 7 ,1 3 ,1 8 ,2 2  nov., 0 9 ,1 3 ,1 6 ,
2 0 ,2 3 ,2 6 ,2 8  dez. 1929..__________________________________________________________

IMPOSTOS SUBURBANOS
20 dez. 1923._____________________________________________________________________

IMPRENSA
28 nov. 1921.

INAUGURAÇÃO
22 out. 1921 - 23 out. 1922 - 14 jan., 14 set. 1928.

INDENIZAÇÃO
15 set. 1927._____________________________________________________________________

INDEPENDÊNCIA POLÍTICA (1.° Centenário)
16 out., 21 nov. 1922.

INDÜSTRIA
29 out. 1922._____________________________________________________________________

INFÂNCIA DESAMPARADA
18 dez. 1923._____________________________________________________________________

INSETO DOMÉSTICO
23 nov. 1928._____________________________________________________________________

INSPETOR DE POLÍCIA
16 dez. 1924 - 09 set., 10 nov. 1925.

INSPETORES DE HIGIENE
16 dez. 1924._____________________________________________________________________

INSPETORIA / INSPETOR-GERAL DO TIRO DE GUERRA
27 dez. 1926-05  set. 1927.________________________________________________________

INSPETORIA DE VEÍCULOS
17 nov. 1921-10 nov. 1927.________________________________________________________

INSTITUIÇÕES DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA
09 dez. 1921 -0 9  dez. 1929.________________________________________________________

INSTITUTO CATÓLICO DE CIÊNCIAS E LETRAS 
25 out. 1929.



INSTITUTO CHAMPAGNAT
22,29 dez. 1928- 18 out. 1929.

INSTITUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
16 dez. 1926._____________________________________________________________________

INSTITUTO DE BELAS ARTES DO RIO GRANDE DO SUL
17 nov.,05 ,09 dez. 1921 - 12,15,19 dez. 1922 - 29 out., 13,20 dez. 1923 - 7 nov., 12 dez.
1924 - 09,15 set. 1927 - 26 nov„ 29 dez. 1928 - 25 nov. 1929.__________________________

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA
24 dez. 1929._____________________________________________________________________

INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE
18 out. 1929._____________________________________________________________________

INSTITUTO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA POBRE
31 out. 1928._____________________________________________________________________

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO SUL
25 nov., 05,09 dez. 1921 - 22 dez. 1922 - 14 nov., 16 dez. 1924 - 06,09 dez. 1926 - 21 dez.
1928 - 07 nov. 1929.______________________________________________________________

INSTITUTO "OBRAS DE SANTA ISABEL"
09 dez. 1921._____________________________________________________________________

INSTITUTO OSWALDO CRUZ
22 dez. 1922._____________________________________________________________________

INSTITUTO PARA CEGOS DR. GETÚLIO VARGAS
10 dez. 1928 - 18 nov. 1929.

INSTITUTO PASTEUR
09 dez. 1921 -1 0  dez. 1928.________________________________________________________

INSTITUTO / FUNDAÇÃO "PELAS MÃES E PELAS CRIANÇAS"
27 dez. 1926-09  DEZ. 1929._______________________________________________________

INSTITUTO PESTALOZZI
07 nov. 1929.

INSTITUTO RABELLO
20 dez. 1927._____________________________________________________________________

INSTRUÇÃO (Estabelecimento de)
18 dez. 1923._____________________________________________________________________

INSTRUMENTO DE CORDA
15,20abr. 1926.__________________________________________________________________

INUNDAÇÕES
07 nov. 1928.
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INVALIDEZ/INVÁLIDA
10 nov.,05 dez. 1921.

INVENTÁRIO
11 nov.1924.________________________________________

INVERNO 
21 nov. 1924.

IRMANDADE DO ARCANJO SÃO MIGUEL E ALMAS
01 out. 1928._____________________________________________________________________

IRMÃOS ELY E OUTROS
25 nov. 1929.

IRMÃOS MARCELLI
03 nov. 1927.

ITÁLIA
10 nov. 1927.

JOGOS LÍCITOS 
18 maio 1925.

JORGE PFEIFER 8c CIA. (Casa Bancária)
14.18 nov. 1924.

JORNAL
15.19 dez. 1922 - 23 nov. 1925.

JORNAL A ZONA

21 nov. 1928._____________________________________________

JUBILEU SACERDOTAL
26 out. 1929.

JUIZ (Capela)
24 dez. 1928._____________________________________________________________________

JUROS (Em préstim os /  Anual)
05 dez. 1921 -1 9  dez! 1922-09 ,17  dez. 1924-05 set., 06,20 out. 1927 - 14 jan., 10,23 jul. 
1928.____________________________________________________________________________

KLUWE, MUELLER8c CIA.
14ago .,04  set. 1928 - 22 out. 1929.

KROEFF 8c CIA E OUTROS
16 dez. 1924._____________________________________________________________________

LABORATÓRIOS (Escola Médica)
10 nov. 1921 -06 ,21  nov., 12 dez. 1922 - 11 nov. 1924 - 03,10 nov. 1925.
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LADENBURG, THALMANN & CIA.
15 abr. 1926.

LAVANDERIA
18 nov. 1929.

LAVOURA
18 out. 1929._____________________________________________________________________

LEI
28 nov., 09,13,14 dez. 1921 - 06 nov.,01,22,23 dez. 1922 - 12 nov., 13 dez. 1923 - 14,18,21, 
25 nov., 16,29 dez. 1924 - 27 out., 10 nov. 1925 - 05 fev., 08 ,15 ,20 ,22  abr., 08 jul., 18 nov.,
23,29,30 dez. 1926 -05 ,09  set., 15,27 out., 26 dez. 1927 - 14 jan., 16 jul., 10 set., 18 out., 26 
nov., 03 ,06 ,24 ,26  dez. 1928 - 18,22 out., 13 nov., 09,16,23 dez. 1929.

LEI DO ORÇAMENTO
27 out. 1921-19 dez. 1922 - 29 nov.,03 dez. 1923 - 29 out., 04,07,1,18 nov. 1924 - 18 maio,
09 set., 19 out., 23 nov. 1925 - 07 nov., 16 dez. 1929.

LEI ELEITORAL (Projeto de Reforma)
01,02 set. 1924.__________________________________________________________________

LEI ORGÂNICA
13 dez. 1923 - 11 nov. 1924.________________________________________________________

LEITARIA
27 dez. 1926._____________________________________________________________________

LEITE (Entreposto / Pasteurização)
10 nov. 1925 -2 6  dez. 1928.________________________________________________________

LETREIROS (Licença para fixar)
06,18 dez. - 10 jul. 1928.__________________________________________________________

LICENÇA (Caçar)
05 dez. 1922._____________________________________________________________________

LIGA NÁUTICA RIOGRANDENSE
13 dez. 1921 - 12,15,22 dez. 1922 - 18,21 dez. 1923 - 04 nov., 12,16,29 dez. 1924 - 19 out.
1925 - 08 abr., 06,09 dez. 1926 - 18 out. 1928 - 07 nov. 1929.__________________________

LIGA CICLÍSTICA RIOGRANDENSE
10,21 dez. 1928.__________________________________________________________________

LIMPEZA PÚBLICA
16 dez. 1924._____________________________________________________________________

LIMITES URBANOS /  NATURAIS
07 dez. 1922-24  ago. 1925.________________________________________________________

LINHA DE TIRO
06 nov. 1922.
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LINHO (Cultura do /  Fibra de)
30 out.,06  nov. 1922.

LITORAL
12 dez. 1922.____________________________________

LIVRO
12 nov. 1928.____________________________________

LIXO (Remoção /  Serviço de)
30 nov., 03 dez. 1925.

LOGRADOUROS PÜBLICOS
16 dez. 1924._______________________

LOJA CHAPÉUS / FAZENDAS
18 out., 26 dez. 1929.

LOJA MAÇÓNICA "LUZ E ORDEM"
19.27 out., 10 nov. 1925 - 22 dez. 1926 - 25 set. 1928.

LOJAS MAÇÓNICAS
10 nov. 1925._________

LOTERIA
09,16 dez. 1927._________________________________

LOUÇA DE BARRO
12 nov. 1923.____________________________________

LUCRO
28 nov. 1921.

LUZ (Falta de)
21 nov. 1928.____________________________________

MADRE PRIORA
20.27 out. 1921._________________________________

MAQUINISTA
05 fev. 1926._____________________________________

MARCHANTES
12 dez. 1927-21 nov. 1928._______________________

MASGRAU & IRMÃOS
09 dez. 1927.

MATADOUROS
29 nov. 1923 - 16dez. 1924- 16jul.,26dez. 1928.

MATERNIDADE E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
22 out. 1923-21 dez. 1928.
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MATRÍCULA GRATUITA
13 dez. 1928.

MAUSOLÉU
2 0 o u t.1 9 2 7 -0 1  out.1928.________________________________________________________

MAZZOTI 8c SOBRINHO
09 set., 24 dez. 1925.

MÉDICOS
15 dez. 1922.

MEMÓRIA
21 nov.1928._____________________________________________________________________

MENOR (ES)
05 dez. 1921 -1 2  dez. 1922 - 07 nov., 16 dez. 1924 - 03 nov. 1925.______________________

MERCADINHO
19 out. 1925 - 20 out. 1927 - 12 nov., 31 dez. 1928 - 18 out. 1929._______________________

MERCADO PÚBLICO / BOM FIM
25 nov. 1924 - 19 out., 10 nov. 1925 - 05 fev. 1926 - 09,15 set. 1927.

MESA ADMINISTRATIVA (Conselho)
17 nov. 1921 -15  out. 1923 - 15 out. 1925 - 15 out. 1926 - 15 out., 26 dez. 1927- 14 jan. 1928 
-15  out. 1929.

MESÁRIOS
18 set. 1924-05  ago. 1928.

MESAS ELEITORAIS
18 set. 1924._____________________________________________________________________

METAL (Gravação)
03 nov. 1927.

MIGUEL KALIL 8c IRMÃOS E OUTROS
02 dez. 1924._____________________________________________________________________

MINISTRO DA FAZENDA
19 out., 02 dez. 1926- 15 out. 1927.________________________________________________

MINISTRO DA MARINHA
20 abr. 1926._____________________________________________________________________

MINISTRO DA POLÔNIA
01 dez. 1927._____________________________________________________________________

MISSA
10 nov. 1927.
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MISSÃO MILITAR
30 dez. 1924.

MOINHO FARINHA
19ou t.1 9 2 5 - 13nov.1929.___________ .___________________________________________ _

MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS 
21 nov. 1922.

MONOGRAFIA 
19out. 1925.

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
26.28 dez. 1929._________________________________________ ___________________'

MONUMENTO (Comemorativo)
04,05 set. 1924-28  dez. 1927.___________________________________________ '

MORADIA (Casas de)
02 dez. 1924- 18,23 dez. 1929.____________________________________________________

MORADORES
13 dez. 1923-07  ago. 1925._______________________________________________________

MORTO (èm  serviço)
16 dez. 1 9 2 4 -20  out. 1927.________________________________________________________

MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO
28 out. 1924.____________________________________________________

MULTA
20.27 out., 17,24 nov., 05 ,09,13,14 dez. 1921 - 23,30 o u t.,0 6 ,10 nov., 01 ,05,07,12,19,22 
dez. 1922 - 22,29 out., 05,29 nov., 03,06 dez. 1923 - 25 out., 0 4 ,0 7 ,1 1 ,1 4 ,1 8 ,2 1 ,2 5 ,2 8  
nov., 02 ,09,12,16,27,29 dez. 1924-28 mar., 09 set., 19,27 out., 10 nov. 1925 - 13 dez. 1926
- 20 out., 03,17 nov. 1927 - 10 jul., 29 dez. 1928 - 29 nov. 1929._________________________

MUNICIPALIDADE
20.27 out.,03,10,17 nov.,05 ,09 ,13 ,14dez. 1921 - 12,15,22 dez. 1922 - 21 dez. 1923 - 04 set.,
04.07.11.14.18.21.25.28 nov., 16,29 dez. 1924 - 28 mar., 29 dez. 1925 - 15 abr., 29 dez. 1926
- 03 nov., 09 dez. 1927 - 15 mar., 23,28 jul., 01,31 out., 07,26 nov., 03,10,19,21 dez. 1928.

MUNICÍPIO
15.27 out., 03,17 nov., 05 ,09 ,13 ,14 ,15  dez. 1921 - 06 nov., 01 ,05 ,15 ,19 ,22 ,23  dez. 1922
- 29 out., 13 dez. 1923 - 01,02,18 set., 04,11,28 nov., 05 ,09,16 dez. 1924 - 28 m ar., 07,24 
ago., 10 nov., 07,14 dez. 1925 - 27 maio, 30 jun .,25  nov. 1926 - 06,20 out., 17,24 nov., 01, 
30 dez. 1927 - 14,24 mar., 04 maio, 16 jul., 05 ago., 08,31 out., 1 0 ,1 7 ,2 6 d e z .l9 2 8  - 25 
nov., 04 dez. 1929.

MURO
17,24 nov., 01 dez. 1927.



NAÇÃO BRASILEIRA 
16 out. 1922.

NATAL DAS CRIANÇAS POBRES
12,15,19 dez. 1922 - 10,20 dez. 1923 - 14 nov. 1924 - 19 dez. 1928 - 09,13 dez. 1929.

NAUFRÁGIO
10 nov. 1927.

NEGOCIANTES 
25 out. 1929.

NEGOCIANTES CLANDESTINOS / FAZENDAS /  MIUDEZAS / PERFUMARIAS 
16 dez. 1924 - 25 nov. 1929.

NEGOCIANTES ROUPAS FEITAS E USADAS / LENHA / FRUTAS E CARVÃO
16 dez, 1924 - 30 ju n .,0 5  jul., 1926._________________________________________________

NEGÓCIOS (Ramo de)
13 dez. 1921._____________________________________________________________________

OBRAS DE MELHORAMENTO
29 dez. 1924.

OFICINA
19 out. 1925 - 20 out., 03 nov. 1927 - 18 nov. 1929.

ORÇAMENTO MUNICIPAL
03 nov. 1921 - 07,15,22 dez. 1922 - 13 dez. 1923 - 04 nov., 09,29 dez. 1924 - 19 out., 07,23,
24,28 dez. 1925 - 22,29 dez. 1926 - 20 out., 14,20 dez. 1927 - 28 jul., 13,19,29,31 dez. 1928 
-18  out., 07 nov., 02 ,11,27 dez. 1929.

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA ( Projeto Lei)
15 out., 17,24 nov.,05 ,09 ,13 ,14 ,15dez. 1921 - 16out.,06,21 nov., 01,05,07,12,22,23 dez. 
1922 - 15 out., 05,12 nov., 03,06,18,20,21 dez. 1923 - 18 nov.,09 ,16 ,27 ,29  dez. 1924 - 27 
out. 1925 - 29 set., 09 dez. 1927 - 29 nov., 13,27,28 dez. 1928 - 04 ,11,20 dez. 1929.

ORDEM DE SANTA CATARINA
22 dez. 1922 - 06 ,19 ,20  dez. 1923._________________________________________________

ORDEM PÚBLICA
04 nov. 1924.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
15,18 maio 1922.

ORFANATO N. SRA. DA PIEDADE
27 out., 03 nov. 1921 - 30 out., 22 dez. 1922 - 10 jul. 1928.

ORFANATO SANTO ANTÔNIO DO PÃO DOS POBRES
14 nov., 16 dez. 1924 - 19,27 out., 10 nov., 14,18 dez. 1925- 12 abr. 1926 - 09,15 set., 09,16 
dez. 1927 - 16,28 jul. 1928- 18 out. 1929.
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ORFÃS
30 out. 1923.

OSCAR A.BECKER&C1A.
16 dez. 1924.

PADARIA
14 jan. 1928.

PADRE (Catequista)
21 nov. 1928 - 13,18 nov. 1929.

PAGADOR (Intendência)
31 set. 1927.______________________

PALÁCIO DO GOVERNO
18 out. 1929._____________________

PÃO DOS POBRES
27 out. 1927._____________________

PAQUETE (A rarangua)
27 out. 1927._____________________

PÁREO HÍPICO
24 nov. 1927.

PARÓQUIA N. SRA. DA GLÓRIA
11 nov. 1926.

PARÓQUIA SÃO GERALDO
18 out. 1929.______________________

PARQUE (Construção)
29 out. 1924.

PARQUE DE DIVERSÕES (Imposto)
29,31 dez. 1928 -07  nov. 1929.

PARTIDO DA MOCIDADE
04 nov. 1926.

PARTIDO REPUBLICANO
23 out. 1922.______________________

PARTURIENTES
05 dez. 1922.______________________

PASSAGEM (Transporte)
19 dez. 1923 -0 2  dez. 1924.________

PASSAGENS ESCOLARES
16 dez. 1924.
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PASSES GRATUITOS
16 dez. 1924.

PATRIMÔNIO RIOGRANDENSE
13 dez. 1929.

PATRONATO AGRÍCOLA PINHEIRO MACHADO
10 nov.,01 dez. 1927.

PAZ (Restabelecimento da)
17 dez. 1923._____________________________________________________________________

PENSÃO 
18out. 1929.

PIA INSTITUIÇÃO PEDRO CHAVES BARCELOS 
25 out., 09 dez. 1924 - 09 set. 1925.

PINTOR (Arte)
19 dez. 1928._____________________________________________________________________

PINTURA (Arte)
14 set. 1928.

PICHE (Venda)
25 out. 1924.

PLACA DE FERRO ESMALTADA
14 ago. 1928.

POBRES / POBREZA
lOnov.,05 dez. 1921 - 06,10 nov.,05,07 dez.,05 nov. 1923 - 11 nov. 1924-28 m ar.,03 nov. 
1 925-20  out. 1927- 13 dez. 1928.__________________________________________________

POLÍCIA /  POLÍCIA ADMINISTRATIVA (Regulamento Geral)
03 nov. 1921 -12,15 dez. 1922 - 04 nov., 16,27 dez. 1924 - 09 set., 27 out., 10 nov. 1925 - 29 
set., 20 out., 10 nov. 1927 - 10 jul., 06 dez. 1928.

POLICIAMENTO (Taxa de / Serviço de)
15,22 dez. 1922 - 12 nov. 1923 - 07,14 dez. 1925 - 08,12,22 abr. 1926 - 06,31 dez. 1928 - 18 
out. 1929.

POLICLÍNICA / POLICLÍNICA DENTÁRIA GRATUITA
12 dez. 1924 - 27 out. 1927.

POLICLÍNICA INSTITUTO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA (Escola M édico-cirúrgica)
32 dez. 1921._____________________________________________________________________

PORTO GURRIERE & CIA.
18 out., 18 nov. 1929.
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PROJETO DE LEI
17.24.28 nov. 1921-21 nov., 01,15 dez. 1922-26,29 nov., 18,19,20,21 dez. 1923 -05  set.,
04 nov., 02,09,16 dez. 1924 - 28 mar., 18 maio, 24 ago., 09 set., 19,27 out., 10,17,23,26,30 
nov., 03 ,07 ,14 ,18 ,21 ,23 ,24 ,26 ,28 ,29  dez. 1925 - 05 fev.,08,12,15,20,22 abr., 05 jul., 11,
18 nov., 02 ,06 ,09 ,13 ,16 ,20 ,22 ,23 ,27 ,29 ,30  dez. 1926 - 05 ,15 ,22  set., 06,27 out., 10,24 
nov., 01 ,09 ,12 ,14 ,16 ,20 ,23 ,28 ,30  dez. 1927 - 14 jan., 24 mar., 15 maio, 23,28 jul., 02,14 
ago.,0 4 ,1 9 se t.,0 1 ,0 8 ,1 0 ou t.,21 nov.,0 3 ,06 ,19 ,21 ,22 ,26 ,28 ,29 ,31  dez. 1928 - 13 nov.,
09 .11 .13 .18 .20 .23 .26 .27 .28  dez. 1929.____________________________________________

PONTE (Concreto)
14,16 dez. 1927.

PORTEIRO
03 nov. 1927.__________________________________________ __________________________

POSTURAS MUNICIPAIS
03 nov. 1921 - 04 nov. 1924.

PRAÇA (Ajardinam ento / Arborização)
19 out. 1925._______________________________________ _________________________

PRAÇA DE DESPORTOS
01 dez. 1922._____________________________________________________________________

PREÇOS (Elevação de)
19 dez. 1923._____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL
19 out. 1926._____________________________________________________________________

PRÊMIO (Concurso de Tiro / Éguas Puro Sangue)
27 dez. 1926 - 05 set. 1927- 13 dez. 1929.___________________________________________

PRÊMIO (PÁREO) "CRUZEIRO DO SUL"
04 set. 1924.

PRESOS (Transporte de)
06 dez. 1926.

PRESTAÇÃO CONTAS (Intendência)
15 out. 1921.

"PRINCIPESA MAFALDA" (Vapor Italiano)
10 nov. 1927.
PROCURADOR/ PROCURADORIA 
25 out., 07,11 nov. 1924- 18 maio 1925.

PROFESSOR
27 out. 1927.



PROPAGANDA
03 nov. 1921 - 15 dez. 1922.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
04 nov. 1926.

POPULAÇÃO
18 maio, 09 set., 07 dez. 1925 - 12 dez. 1927 - 25 set. 1928. 

P.WOHGEMONTH 8c CIA
13 dez. 1926._____________________________________________________

QUADRO (Exposição / P intura / Óleo)
21 dez. 1923 - 14 nov. 1924- 19 ,27  out., 10 nov. 1925 - 17,19 dez. 1928. 

QUADRO ALEGÓRICO
21 nov. 1928._____________________________________________________

QUADRO DE PESSOAL
18 maio 1925.

QUARTEL DO 8.° BATALHÃO DE CAÇADORES
10 nov. 1922._____________________________________________________

QUÍMICO (Produtos)
20 out. 1927._____________________________________________________

RÁDIO SOCIEDADE GAÜCHA
19,29 dez. 1928.__________________________________________________

RÁDIO SOCIEDADE RIOGRANDENSE
21 nov. 19244.____________________________________________________

RAIVA (Moléstia)
18 nov. 1926.

RECENSCEAMENTO
16 out. 1922._____________________________________________________

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
18 dez. 1929._____________________________________________________

RECENA 8c CIA.
10 nov. 1925.
REGATAS COMEMORATIVAS (República) I REGATA ESTADUAL
10 nov. 1921 - 07 nov. 1929.

REGIÃO MILITAR (3.a )
05 set. 1927.______________________________________________________

REGIMENTO INTERNO (Conselho)
28 jul. 02 ago. 1928 - 04 nov. 1929.
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REGIME REPUBLICANO 
25 out. 1924.

REGIME TRIBUTÁRIO
25 out.1929._____________________________________________________________________

RELATÓRIO (Intendência / Faculdade de Medicina / divida ativa)
15,20 out. 1921 - 16,23 out.,06 ,21  nov. 1922 - 15,22,29 ou t.,05  nov. 1923 - 25,29 out.,
04 nov. 1924- 15 out. 1925 - 15 out. 1926 - 09 set., 15 out., 17,24 nov. 1927 - 18 out. 1928
- 15 out. 1929.

REPÚBLICA BRASILEIRA (Proclamação da)
20,27 out., 10,17 nov. 1921 - 21 nov. 1922.__________________________________________

REPÚBLICA (Pacificação da)
16 dez. 1924._____________________________________________________________________

RENDA (Mensal / Fonte de)
27 out. 1921 -1 5  dez. 1922 - 14 nov. 1924.___________________________________________

RENNER, KOEPKE & CIA
10 jul. 1928.______________________________________________________________________

RESOLUÇÕES (Conselho / Comissão do Orçamento)
13 dez. 1921 -1 9  dez. 1922.________________________________________________________

RESTAURANTE
29 out. 1924- 12 abr. 1926 - 29,31 dez. 1928.________________________________________

RETRATO
16nov. 1926-09 ,28  dez.1927- 14jan .,24m ar.,21 nov.1928.

REVISTA DOS CURSOS / NOTAS E INFORMAÇÕES (Faculdade de Medicina)
20 out. 1921 - 16 out. 1922 - 22 out. 1923 - 23 nov. 1925.______________________________

REVELAÇÃO (Filme)
07 nov. 1929.

REVISTA A TELA

29 nov. 1929.

REVOLTA ESTADUAL
18 nov. 1926.
REVOLUÇÃO FARROUPILHA
25 set. 1928._____________________________________________________________________

REUNIÃO POLÍTICA
19 nov. 1927.

RUA (Abertura /  Alargamento)
25 out., 28 nov. 1924- 18 maio, 26 nov. 14 dez. 1925.



RUBBO& KOCH
21 nov. 1924.

SACERDOTE
20 out. 1927._____________________________________________________________________

SANEAMENTO E VIAÇÃO (da Capital)
28 nov. 1921 - 27 out., 10 nov. 1925 - 05 maio, 01 dez. 1927 - 14 jan. 1928.

SANITÁRIAS (Instalações)
10 nov. 1927.

SALÃO NOBRE
21 nov., 19 dez. 1928.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
09,13 dez. 1921-21 nov., 15,19,22 dez. 1922 - 22,29 out., 20 dez. 1923 - 04 set.. 1924 - 23 
nov., 29 dez. 1925 - 08,12 abr.,06 dez. 1926 - 20 out., 23,26 dez. 1927 - 14 jan., 16 jul., 10,19 
set., 18 out., 06 ,28 ,29  dez. 1928 - 11 dez. 1929.

SAÚDE
15 out. 1924._____________________________________________________________________

SEÇÕES ELEITORAIS
05 ago.. 1928.____________________________________________________________________

SECRETARIA (Conselho / Presidência)
19 dez. 1922 - 05 set., 27 dez. (Proposta de Organização) - 1924 - 07 dez. 1925 - 29 set. 1927 
-14 ,19  set. 1928- 16,20 dez. 1929._________________________________________________

SECRETARIA DO INTERIOR / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO INTERI
OR E EXTERIOR
24 jul. 1923 - 30 jun. 1926 - 24 nov. 1927- 16 dez. 1929._______________________________

SECRETÁRIO (Conselho / Foot Bali Clube / Clubes)
15 out. 1921 -1 6  out., 01 dez. 1922 - 22 out.. 1923 - 04 nov., 12 dez. 1924 - 28 mar. 1925 - 09 
dez. 1927 - 16 dez. 1929.

SEGURO DEVIDA
14 dez. 1921._____________________________________________________________________

SELO MUNICIPAL / ADESIVO
09 dez. 1921 - 22 dez. 1922.
SELO SANITÁRIO MUNICIPAL
18.19.20 dez. 1923._______________________________________________________________

SEMINÁRIO CONCÓRDIA
11,18 nov. 1924.__________________________________________________________________

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
09.20 dez. 1927.
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SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS
30 nov.,03 dez. 1925 - 02 ,13 ,20  dez. 1926.

SERVIÇO DE ASSEIO PÚBLICO
21.23 dez. 1925- 18 nov., 23 dez. 1926 - 09 dez. 1927.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA
07,14 dez. 1925._____________________________________

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS
12 abr. 1926._____________________________________■

SERVIÇO DE ESGOTO
09,20 dez. 1927._____________________________________

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E FILTRAÇÃO DE ÁGUA
30 jun .,08  jul. 1926.

SERVIÇO DE GÁS
21.23 dez. 1925 - 20 dez. 1927 - 31 out. 1928.___________

SERVIÇÕ DE REMOÇÃO DE LIXO
02,09,13 dez. 1926 - 09 dez. 1927._____________________

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
19 dez. 1923. ___________________________________

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ÀS GESTANTES POBRES
29 dez. 1928.______________ ._________________________

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
18 maio 1925.

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
23 dez. 1926- 17,24 nov. 1927.________________________

SERVIÇOS PÚBLICOS
06,10 dez. 1928._____________________________________

SESSÕES CINEMATOGRÁFICAS
19 out. 1925._________________________________________

SINAGOGA
22 nov. 1929._________________________________________

SINDICATO AGRÍCOLA RIOGRANDENSE
12 nov., 19,20 dez. 1923 - 25,28 nov., 29 dez. 1924.

"SINFONIA DA LUZ" (Quadro)
19 out. 1925.

SISTEMA LUZZATTI 
16 jul. 1928.



SISTEMA RAIFFEISEN
16 jul. 1928.___________

SOCIEDADE ALVA LTDA.
18 nov. 1929.

SOCIEDADE AMPARO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MU
NICIPAIS
29 out., 19,20 dez. 1923 - 11 nov. 1924 - 27 out. 1925 - 06,09 dez. 1926 - 10 nov. 1927- 31 
out.,28 ,29dez. 1928.

SOCIEDADE ANÔNIMA GRANDES MOINHOS DO SUL
22 dez. 1926 - 20 set., 17,24 nov. 1927.

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE M ARTINS 
05 nov., 13 dez. 1923.

SOCIEDADE AVÍCOLA PORTO-ALEGRENSE
18 out., 13 nov. 1929.

SOCIEDADE BENEFICENTE
29 nov. 1923.

SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ
07 nov. 1924.

SOCIEDADE BENEFICENTE GRUPO JOAQUINENSE
10 nov., 14 dez. 1925.

SOCIEDADE BENEFICENTE HARMONIA
13 dez. 1923._____________________________________________________________________

SOCIEDADE BENEFICENTE NAVEGANTES
26 dez. 1929._____________________________________________________________________

SOCIEDADE BENEFICENTE LEPROSÁRIO RIOGRANDENSE
10 nov., 21 dez. 1925.

SOCIEDADE BENEFICENTE 1.« DE JANEIRO
04 nov.. 1926.

SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO E PROGRESSO
21 nov. 1922 - 05 nov. 1923 - 19 out., 18,21 dez. 1925 - 16 dez. 1926 - 28 out. 1929.

SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO OPERÁRIA" 13 DE JANEIRO"
05,09 dez. 1921 - 06 nov. 1922 - 29 nov., 13 dez. 1923 - 29 out., 14,18 nov. 1924 - 29 dez.
1925 - 06,09 dez. 1926 - 03 nov. 1927-21 nov., 29 dez. 1928 - 11 dez. 1929._____________

SOCIEDADE CARNAVALESCA ZONA U
26 nov. 1928.

SOCIEDADE COOPERATIVA
19 out., 29 dez. 1925.
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SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA BRASILEIRA UNIÃO
21 nov. 1922 -226  dez. 1928.______________________________________________________

SOCIEDADE DE CULTURA MUSICAL
10.29 dez. 1928 - 25 nov. 1929.____________________________________________________

SOCIEDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
03 nov., 14 dez. 1925.

SOCIEDADE DE MOTORES "OTTO"
15 set. 1927._____________________________________________________________________

SOCIEDADE DOS PEQUENOS VAREJISTAS DE PORTO ALEGRE
29 nov., 13 dez. 1923.

SOCIEDADE ESPÍRITA DOM TOMÉ
22 nov. 1929.

SOCIEDADE ESPÍRITA INVESTIGADORES 
25 nov., 29 dez. 1924 - 10 nov. 1927.

SOCIEDADE FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE
18 out. 1929._____________________________________________________________________

SOCIEDADE HUMANITÁRIA PADRE CACIQUE
13 dez. 1929._____________________________________________________________________

SOCIEDADE HÍPICA RIOGRANDENSE
13 dez. 1929._____________________________________________________________________

SOCIEDADE LITERÁRIA RELIGIOSA SANTA TEREZA / SANTA TEREZINHA DE JESUS
14 nov. 1924 - 22 nov. 1929

SOCIEDADE LLOYD NACIONAL
27 out. 1927._____________________________________________________________________

SOCIEDADE MUSICAL LIRA INTERNACIONAL
10 dez. 1928 - 23 dez. 1929.________________________________________________________

SOCIEDADE NAZARENO ANJO FELICIANO
11 nov. 1926.

SOCIEDADE PEDAGÓGICA PESTALOZZI
06.29 dez. 1928.__________________________________________________________________

SOCIEDADE PRINCESA HELENA DE MONTENEGRO
27 out. 1927._____________________________________________________________________

SOCIEDADE RÁDIO GAÚCHA
22 nov. 1929.

SOCIEDADE / ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE
05,09 dez. 1921 - 22 out., 13,20 dez. 1923.________________________________________
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SOCIEDADE / ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE PROTETORA DOS ANIMAIS
27 out.,03 nov. 1921 - 30 out. 1922 - 29out. 1923 - 29 out.04nov. 1924.

SOCIEDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
18 out., 20 nov. 1929.

SOCIEDADES ESPORTIVAS
12 dez. 1922.________________________________________________________

SOCIEDADE TADENSZ KOSRINSZKO
16 jul. 1928._________________________________________________________

SOCIEDADE UNIÃO COMERCIAL DOS VAREJISTAS DE PORTO ALEGRE
29 out. 1924.________________________________________________________

SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PADARIA
28 AGP. 1928._________________________________________________ .

SOCIEDADE UNIÃO E PROGRESSO
21nov.,31 dez. 1928 - 04 dez. 1929.____________________________________

SOCIEDADE UNIÃO OPERÁRIA
28 dez. 1929.________________________________________________________

SOCIETA ITALIANA DE BENEFICENZA INSTRUCIONE UM BERTOI

16 jul. 1928._________________________________________________________

SOCIETA ITALIANE R1U N ITE

28 out. 1929.________________________________________________________

SÓCIOS
27 out. 1927- 16 jul. 1928.____________________________________________

SUBVENÇÃO
20 out. 1927- 16 jul. 1928.____________________________________________

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
29 dez. 1925.________________________________________________________

TAVERNAS / BOTEQUINS / CASAS DE PASTO
05 dez. 1921-12  dez. 1922.__________________________________________

TAXA ABERTURA DO COMÉRCIO AOS DOMINGOS
29 out. 1923.________________________________________________________

TAXA DE CALÇAMENTO
27 dez. 1928-25  out. 1929.___________________________________________

TAXA DE CARIDADE / ÁGUA
09 set., 27 out. 1927._________________________________________________

TAXAS DE EXPEDIENTE / ESTATÍSTICA / ETC
09 dez. 1921 - 16 dez. 1924 - 14 dez. 1925.
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TAXA DE FISCALIZAÇÃO
29 nov. 1928.

TAXAS DE LICENÇA / REGISTRO / MATRÍCULAS / CERTIDÕES
13,16 nov., 24 nov., 09,20 dez. 1927 - 14jan., 10,23,28 jul. 1928.______________________

TAXA DE POLICIAMENTO
06 dez. 1928._____________________________________________________________________

TAXAS/TRIBUTOS
19 dez. 1923 - 27 out., 10,30 nov., 03 ,07,14,21,23,29 dez. 1925 - 22 abr., 05 jul., 02,09,13,
16,20,23,29,30 dez. 1926 - 10 jul., 0 1 ,1 0 o u t.,0 6 ,17 dez. 1928 - 25,31 out., 13,25,29 nov.,
09 ,16,28 dez. 1929.______________________________________________________________

TÁXI-VIDE AUTO________________________ ._________ .______________ .

TEATRO
09 dez. 1921._____________________________________________________ ■ _________

TEATRO COLISEU
05 nov., 19,21 dez. 1923 - 18,25 nov.,09 dez. 1924 - 09 set. 1925 - 29 dez. 1926 - 03,24 nov.
1927- 10 set., 07 nov. 1928.________________________________________________________

TEATRO COLON
09 set. 1925.____________________________________________________________________ _

THEATRO SÃO PEDRO
09 dez. 1921 - 09 set. 1925 - 30 jun .,05  jul. 1926 - 10,25 set., 21 nov. 1928 - 25 dez. 1929. 

TEATRO THALIA
18 out. 1929._____________________________________________________________________

TED E U M
28 out. 1929._____________________________________________________________________

TEMPLO
19 dez. 1922 - 10 nov. 1925.

TERRA GAÜCHA  (Revista)
19 out., 10 nov. 1925- 16 jul. 1928._________________________________________________

TERRENO
20,27 out., 17,24 nov. 1921 -07,14,25 nov. 1924- 18 maio, 09 set., 19,27 out., 10 nov. 1925
- 08,12 abr., 06,13,27,29 dez. 1926 - 09,15 set., 20 out., 17,24 nov., 01 dez. 1927 - 23,28,30 
jul., 02 ago., 14 set., 29 nov., 03 dez. 1928 - 25 out., 20,22 nov., 09 ,11 ,18 ,23  dez. 1929.

TERRENO FOREIRO
25 nov. 1924.____________________________________________________________________ _

TERRENOS NÃO-EDIFICADOS
09 set., 18 dez. 1923 - 12 abr. 1926.
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TESOUREIRO MUNICIPAL
21 dez. 1928.

"TIRANDO UMA FUMAÇA" (Quadro)
17 dez. 1928.______________________________________________

TIRO DE GUERRA
11 nov. 1926 - 05 set. 1927.

TOLDOS (Taxação sobre)
118 out. 1929._____________________________________________

TRABALHADORES
22 dez. 1923.______________________________________________

TRANSPORTADOR MECÂNICO
18 nov. 1926.________________________ _____________________

TRANSPORTE URBANO / ALUNOS
27 out. 1925 - 15 set. 1927.__________________________________

TÚMULO
14 mar. 1928 - 15 out. 1929._________________________________

TUTORA/ TUTOR
05 dez. 1921 - 07 nov., 12 dez. 1924 - 19 out., 03 nov. 1925.

ULLEN 8c CIA.
30 jun .,08  jul. 1926.

UNIÃO ANTIALCOÓLICA
16 dez. 192 4 -2 8 ,2 9  dez. 1928.______________________________

UNIÃO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DE BOMBEIROS
20 out. 1927 - 23 dez. 1929._________________________________

UNIÃO DE MOÇAS CATÓLICAS
14 nov., 16 dez. 1924 - 28 ago.,29 nov., 06 dez. 1928.

UNIÃO DE MOÇAS CATÓLICAS DE SÃO GERALDO
02 dez. 1929.________ _____________________________________

UNIÃO DE MOÇAS CATÓLICAS SÂO PEDRO
10 nov. 1927- 19 dez. 1928 - 09 dez. 1929.____________________

UNIÃO DOS MOÇOS CATÓLICOS DE SÃO JOÃO
18 out. 1928.______________________________________________

UNIÃO DOS OPERÁRIOS ESTIVADORES DE PORTO ALEGRE
04 set. 1928.

UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
04 nov. 1929.

1Q5



UNIÃO RIOGRANDENSE DOS EMPREGADOS COMERCIAIS
26 dez. 1924._____________________________________________________________________

UNI-FILMELTDA.
07 nov. 1929.

USINA CENTRAL
10 dez. 1928._____________________________________________________________________

USINA GERADORA DE ELETRECIDADE
09 set. 1927._____________________________________________________________________

USINA MUNICIPAL
28 jul. 1928.______________________________________________________________________

WILSON SONS & CIA. LTDA.
25 out.,04 nov. 1924._____________________________________________________________

VAREJISTAS
16 jul. 1928- 22,25,31 out. 1929.__________________________________________________

VEÍCULOS (Transferência I Aquisição / Impostos / Condutores de)
05 dez. 1922 - 25 nov., 02 dez. 1924 - 09 set. 1925 - 30 jun., 05 jul., 06 dez. 1926,24 nov.
1927-04 nov. 1929.______________________________________________________________

VENCIMENTOS / ORDENADOS / GRATIFICAÇÕES
17 nov. 1921 -12 ,15  dez. 1922 - 19,20 dez. 1923 - 12,16,29 dez. 1924 - 28 m ar.,09 set., 19 
out., 10 nov., 29 dez.. 1925 - 20 out., 03,10,24 nov., 28 dez. 1927 - 10 jul., 26 nov., 03,13 dez.
1928-_13 nov. 1929.______________________________________________________________

VENDAVAL
10 set. 1928._____________________________________________________________________

VERÃO
21 nov. 1924.

VERBAS (Anual / Representação / Urbana / Especial)
10 nov. 1921 - 29 dez. 1922 - 05 nov. 1923 - 04,05 set., 04 nov. 1924 - 18 nov., 06,27 dez.
1926 - 16,28 dez. 1927 - 01 out., 13,29 dez. 1928 - 18 out., 11,27 dez. 1929.____________

V. FAE & CIA.
04,19 set. 1928.__________________________________________________________________

VICE-CÔNSUL
10 nov. 1927.

VIDA E  OBRA DE BORGES DE MEDEIROS (Livro)
12 nov. 1928._____________________________________________________________________

VIGÁRIO
05,22 dez. 1922- 18 out. 1929..
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VIÜVA
06 nov. 1922 - 21 dez. 1923 - 16 dez. 1924 - 19 out. 1925 - 16 dez. 1927 - 10 out. 1928. 

VOTOS (Apuração)
02 out. 1 9 2 4 -23 ,24  ago. 1928._____________________________________________________

VOTO DE PESAR
15 out. 1921 - 16 out. 1922 - 24 jul., 05 nov. 1923 - 18 maio, 07,24 ago., 27 out. 1925 - 04 
nov., 16 dez. 1926 - 14 mar., 03 dez. 1928 - 04 nov., 17 dez. 1929.

VOTOS DE PROSPERIDADE
18 out. 1928.
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ALAMEDA (Avenida)
24 dez. 1928.

ÁLVARO CHAVES (Rua)
25 nov. 1924.

AMAZONAS (Barão) (Rua)
01,07 dez. 1922.

AMÉRICA (Avenida)
29 nov. 1928.

ANDRADAS (Rua)
29 nov. 1923 - 25 nov.,02 dez. 1924 - 10 nov. 1925 - 30 jun .,05  ju l.,29 ,30 dez. 1926 - 16 jul.,
29,31 dez. 1928 - 18,31 out., 22 nov., 20,23 e 26 dez. 1929.

ANDRADE NEVES (Gen.) (Rua)
12 dez. 1922 - 21 nov. 1924 - 29 nov., 13 dez. 1928.

ARAÚJO RIBEIRO (Travessa)
10 nov. 1925.

ARLINDO (Rua)
09 dez. 1924 - 21 dez. 1925 - 23 dez. 1929.

AVAÍ
29 out. 1924 - 27 out. 1925 - 10 jul. 1928 - 13,18 nov. 1929.

AZENHA (Rua da)
09 dez. 1921 - 29 out. 1923 - 25 nov. 1924 - 09 set. 1925 - 16 jul. 1928.

BAHIA (Avenida)
26 nov. 1928 - 11,18 dez. 1929.

BAHIA (Estado)
25 out. 1924.

BARRA DO RIBEIRO (Local)
07 ago. 1925.
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BARRO VERMELHO (Localidade)
05 dez. 1924.

BARROS CASSAL (Rua)
17 nov.,05 dez. 1921 - 01 dez. 1922 - 09 set. 1925 - 13 dez. 1929.

BELÉM (Avenida)
05 nov. 1923.

BELÉM DO PARÁ
23 nov. 1925.

BELÉM NOVO (Localidade)
26 dez. 1928.

BENJAMIN CONSTANT (Rua)
24 nov. 1921 - 24 nov. 1927 - 10 jul. 1928.

BENTO GONÇALVES (Cel.) (Rua)

24 nov. 1921 -0 6  nov. 1922 - 11 nov. 1924- 10 nov. 1925.

BENTO MARTINS (Gen.) (Rua)

19 out. 1925-30  dez. 1926.

BERLIM (Avenida)
22 nov. 1929.

BOA VISTA (Rua)

16 dez. 1924-27  out. 1925.

BOM FIM (Avenida)

09.15 set. 1927- 10 jul. 1928.

BORDINI (Cel.) (Rua)

24 nov. 1921-21 nov. 1922 - 09 dez. 1924.

BORGES DE MEDEIROS (Rua)
09.15 set. 1927 - 12 nov. 1928.

BOTAFOGO (Rua)

06 dez. 1928 -20  dez. 1929.
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BRASIL (País)
21 nov. 1922.

BRINO (Rua)
28 dez. 1929.

BUENOS AIRES (Cidade)
09 set. 1925.

CABRAL (Rua)
05 dez. 1921 - 29 out., 29 nov. 1923 - 29 out. 1924 - 09 set. 1925.

CACHOEIRA (Município)
05 dez. 1 9 2 4-06  out. 1927.

CAIS (Avenida do)
06 dez. 1928.

CALDWELL (Gen.) (Rua)
19dez. 1922 - 16 jul., 12 nov., 29 dez. 1928 - 13 dez. 1929.

CÂMARA (Gen.) (Rua)
16 jul. 1928-23  dez. 1929.

CANABARRO (Gen.) (Rua)
27 out. 1921-01 dez. 1922.

CÂNDIDO SILVEIRA (Rua)
25 out. 1925.

CANOAS (Estrada de)
19,27 out. 1925.

CARMO (Travessa do)
03,10 nov. 1921 - 30 out., 19 dez. 1922 - 29 out. 1923 - 25 out. 1924 - 10 nov. 1925.

CARVALHO (Cel.) (Rua)
10 jul. 1928.

CASCATA (Avenida / Estrada)
09 dez. 1924 - 27 dez. 1928.

CASEMIRO DE ABREU (Rua)
21 nov. 1922 - 02 dez. 1924 - 19 out. 1925 - 06 dez. 1928 - 18,22,28 out. 1929.



CASTRO ALVES (Rua)
26 out. 1925 - 18 out., 02 dez. 1929.

CATORZE DE JULHO (Rua)
16 jul. 1928.

CEARÁ (Avenida)
04,09 ,16  dez. 1929.

CEMITÉRIO (Lomba do)
09 set., 19 out. 1925 - 20 out. 1927.

CHAVES BARCELOS (Rua)
18 out. 1929.

CHICAGO (Avenida)
27 dez. 1928.

CONCEIÇÃO (Rua)
07 nov. 1924.

CONCEIÇÃO DO ARROIO (Local)
05 fev. 1925.

CORTIÇO (Rua do)
19 dez. 1922.

CRISTAL (Local)
27 out. 1925- 16 dez. 1927.

CRISTÓVÃO COLOMBRO (Rua)
18 m aio 1925 - 29 nov. 1928.

DEMÉTRIO RIBEIRO (Rua)
02 dez. 1924 - 10 nov. 1925 - 10 jul., 22 dez. 1928 - 23 dez. 1929.

DEODORO (Mal.) (Praça)
27 dez. 1924 -27  out. 1925.

DEZESSETE DE JUNHO (Rua)
25 out. 1924- 19 out. 1925 - 10 jul. 1928 - 18,31 out. 1929.

DUQUE DE CAXIAS (Rua)
05 dez. 1921 - 30 out., 21 nov. 1922 - 03 dez. 1923 - 25 out., 07 nov. 1924 - 27 out., 10 
nov. 1925.
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EDUARDO (AVENIDA)
17 nov. 1921 -2 7  dez. 1926- 18 out. 1929.

EDUARDO CHARTIER (Dr.) (Rua)
29 nov. 1929.

ERNESTO DA FONTOURA (Avenida / Rua)
30 out. 1922 - 04 nov. 1924 - 07 nov. 1928 - 26 dez. 1929.

ESPERANÇA (Rua)
24 nov. 1921.

ESPÍRITO SANTO (Rua)
07 nov. 1924.

ESTADO (Local)
17nov. 1921 -15  maio, 30 out.,21 nov., 15dez. 1922 - 24 jul., 15 out., 17dez. 1923 - 07 jan.,
25 out., 05,12 dez. 1924 - 24 ago., 15,19 out., 30 dez. 1925 - 15 out., 18 nov., 02,13,30 dez.
1926 - 22,29 set., 15,27 o u t.,24 nov.,01 dez. 1927 - 18 out.,21 nov. 1928.

EUCLIDES DA CUNHA (Rua)
18 out. 1929.

EUGÊNIA (D.) (Rua)
12 dez. 1928.

FELIPE CAMARÃO (Rua)
20 out., 05 dez. 1921 -01 dez. 1922- 16 dez. 1924.

FELIZ (Travessa)
18,21 dez. 1923.

FÉLIX DA CUNHA (Rua)
28 dez. 1929.

FERNANDES VIEIRA (Rua)
14 nov. 1924.

FERNANDO MACHADO (Rua)
21 nov.,09 dez. 1924.

FIGUEIRA (Chácara da)
27 out. 1925.
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FLORES (Rua das)
29 nov., 13 dez. 1923 - 06 dez. 1928 - 23 dez. 1929.

FLORES (Dr.) (Rua)
29.30 dez. 1926- 16 jul. 1928.

FLORIANO PEIXOTO (Mal.) (Rua)
15 dez. 1922 - 07 nov. 1924 - 10 jul. 1928.

FLORIANÓPOLIS (Rua)
24 nov. 1921.

GASPAR MARTINS (Rua)
12 abr. 1926-09  set. 1927.

GENUÍNO (Cel.) (Rua)
18 maio 1925 - 18 nov. 1929.

GLÓRIA (Arraial)
03 dez. 1924.

GONÇALVES DIAS (Rua)
12,26 nov. 1923 - 10 nov. 1925.

GRAVATAÍ (Barão) (Rua)
22 out. 1923 - 25 nov. 1924 - 29 dez. 1925 - 30 jun .,05  jul. 1926 - 21 nov. 1928 - 18 out., 13 
nov. 1929.

GRAVATAÍ (Baronesa d o ) (Rua / Ponte)
06 dez. 1923 - 19,27 out. 1925 - 22 out. 1928.

GUAÍBA (Ilhas do)
24 ago. 1925.

GUAÍBA (Município)
16.30 jul., 31 out. 1928.

HARMONIA (Rua / Travessa)
30 out. 1922 - 20 nov. 1929.

HENRIQUE DIAS (Rua)
22 nov. 1929.
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INDEPENDÊNCIA (Rua)
21 out. 1922 - 25 out. 1924 - T l  out. 1925 - 25 out. 1929.

JAIME TELES (Praça)
11 dez. 1929.

JERÔNIMO COELHO (Rua)
29 nov. 1923 - 19 out., 10 nov. 1925.

JOÃO ALFREDO (Rua)
24 nov. 1921 - 29 out., 05 nov. 1923 - 19 out. 1925 - 18 out. 1929.

JOÃO INÁCIO (Dr.) (Rua)
27 dez. 1926.

JOÃO MANOEL (Rua)
18 nov. 1924.

JOSÉ BONIFÁCIO (Avenida)
18 out., 22 nov. 1929.

JOSÉ DE ALENCAR (Rua)
01 dez. 1922.

JOSÉ DO PATROCÍNIO (Rua)
30 out. 1922- 12 dez. 1924.

JÚLIO DE CASTILHOS (Avenida)
07 nov. 1924 - 18 m aio 1925 - 29 dez. 1926 - 23,28 jul., 14 ago., 18 out. 1928.

LARGA (Rua)
22 out., 02 dez. 1929.

LAURINDO (Rua)
17 dez. 1928 - 18 out., 29 out. 1929.

LEONOR (D.) (Rua)
17 nov. 1921.

LEOPOLDO BIER (Rua)
16 dez. 1924-31 dez. 1928.

LIBERDADE (Rua)
12 nov. 1928 - 22 out. 1929.



LIMA E SILVA (Gen.) (Rua)
17 nov. 1921 - 06 nov. 1922 - 10 jul.,03 dez. 1928.

LOBO DA COSTA (Rua)
12 dez. 1922 - 05,26 nov. 1923 - 27 out.,03 nov. 1925 - 06 dez. 1928.

LOPO GONÇALVES (Rua)
28 nov., 02 dez. 1924 - 18 out. 1929.

LUIZ AFONSO (Rua)
24 nov. 1921 -1 2  nov. 1928.

MADRID (Avenida)
28jul. 1928.

MANDUCA RODRIGUES (Rua)
17 dez. 1928.

MARIA (Avenida)
11 nov. 1924.

MARIANTE (Rua)
10 nov. 1925 - 14 ago.,21 nov. 1928 - 18,22 out. 1929.

MARCÍLIO DIAS (Ruas)
20 out. 1921 - 21 nov. 1922 - 09 se t.,21 dez. 1925 - 25,29 nov., 16 dez. 1929.

MARIA LUIZA (D.) (Praça)
05,12 dez. 1922.

MARILAND (Rua)
20 out. 1927 - 22 out., 09 dez. 1929.

MARQUÊS (Gen.) (Praça)
03 nov. 1921.

MARQUÊS DO HERVAL (Rua)
24 nov. 1921 - 21 nov. 1922 - 09 dez. 1924.

MARQUÊS DO POMBAL (Rua)
27 out. 1925 - 18 out. 1929.

MATO GROSSO (Estrada)
20 out. 1921 - 22 out.,03 dez. 1923.
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MAUÁ (Visconde de) (Avenida)
09,23 dez. 1929.

MENINO DEUS (PARQUE)
18 NOV. 1929.

MIGUEL TEIXEIRA (Rua)
05 dez. 1921 -2 6  dez. 1928.

MISERICÓRDIA (Rua)
06 dez. 1926.

MISSÕES (Avenida)
09 set. 1925.

MONSENHOR VERAS (Rua)
12 dez. 1924 - 03 nov. 1925 - 18 out. 1929.

MONTEVIDÉU (Praça)
03 dez. 1923 - 18 m aio 1925.

MOSTARDEIRO (Rua)
22 out. 1923.

NOVA (Rua)
23 dez. 1929.

NOVA YORK (Rua)
17 nov., 05 dez. 1921 - 22 out. 1929.

NOVO HAMBURGO (Município)
04,05 set. 1924.

PACÍFICO (Rua / Travessa)
01 dez. 1922 - 05 nov. 1923 - 29 out. 1924 - 11 dez. 1929.

PAISSANDÚ (Rua)
25,28 nov. ,02 dez. 1924 - 29 dez. 1926.

PAMPAS (Rua)
09 dez. 1924.

PARANHOS (Gen.) (Rua)
05 dez. 1921 - 18 maio, 19,27 out. 1925 - 20 abr. 1926.



PAROBÉ (Praça)
09 dez. 1929.

PARQUE (Rua do)
05 dez. 1921-18  out. 1929.

PASSO DA AREIA (Local)

18 dez. 1929.

PASSOS (Senhor dos) (Rua)

01 dez. 1922 - 29 out. 1923 - 18 out. 1929.

PAVÃO (Ilhado)

16 dez. 1924.

PEDRAS BRANCAS (Local)
21 nov. 1922 - 12,29 nov., 13 dez. 1923 - 16dez. 1924 - 07 ago. 1925

PEREIRA PAROBÉ (Praça)
19 out. 1925.

PERNAMBUCO (Avenida)
14 set. 1928- 16 dez. 1929.

PESQUEIRO (Travessa do)

25 out. 1924-31  out. 1928- 11 dez. 1929.

PLÁCIDO DE CASTRO (Rua)
22 out. 1929.

POLÔNIA
01 dez. 1927.

PORTO ALEGRE (Conde de) (Rua)
06 dez. 1928.

PORTUGAL (país)
04 nov. 1929.

PRAIA DE BELAS (Local / Rua)
21 dez. 1925-22  nov. 1929.



QUINZE DE NOVEMBRO (Rua)
03 dez. 1923- 19 out. 1925.

RAMIRO BARCELOS (Rua)
12 dez. 1922 - 12 abr. 1926 - 29 set. 1927 - 25 out. 1929.

REDENÇÃO (Campo da / Avenida)
12 dez. 1922 - 16 dez. 1924 - 09 set. 1925 - 10,19 set. 1928 - 13 nov. 1929.

REPÚBLICA (Nação)
16,30 dez. 1924 - 24 ago., 14 dez. 1925 - 18 nov., 02 dez. 1926 - 18 out. 1929.

REPÚBLICA (Rua da)
02 dez. 1924.

RHEINGANTZ (Rua)
18 nov. 1929.

RIACHO (Local / Aterro / Curso da água)
02,16 dez. 1924 - 10 nov., 21,23 dez. 1925 - 26,28 dez. 1927.

RIACHUELO (Rua)
05 dez. 1921 - 06 nov., 22 dez. 1922 - 05 nov., 03,21 dez. 1923 - 04 set., 11,28 nov., 02,09 
dez. 1924 - 27 out. 1925 - 12,21 nov. 1928 - 25 nov., 04,11 dez. 1929.

RIO BRANCO (Visconde) (Rua / Bairro)
20 out. 1921 -2 3  out., 12 dez. 1922 - 05 nov. 1923 - 09 set. 1925-31 out. 1928 - 25 out., 13 
dez. 1929.

RIO DE JANEIRO (Cidade)
19 out. 1925 - 19 out. 1926 - 05 set. 1927 - 16 jul., 03 dez. 1928 - 11 nov. 1929.

RIO GRANDE (Município)
29 set. 1927.

RIO GRANDE DO SUL (Estado)
21 nov., 12,15,19 dez. 1922 - 29 out., 13,17,20 dez. 1923 -07 ja n .,0 7 ,11,14 nov., 16dez. 1924 
-19  out., 14,29 dez. 1925 - 18 nov.,06,16,30 dez. 1926-09 set. 1927-31 out., 21 nov. 1928.

RIO GRANDE DO SUL (Praça)

19 out. 1926.

RIO PARDO (Município)
19 out. 1926.
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SALDANHA M ARINHO (Rua)
05 nov. 1923 - 09 dez. 1924.

SALUSTIANO (Gen.) (Rua)
10 nov., 05 dez. 1921 - 06 nov. 1922 - 25 nov. 1929.

SALVADOR (C idade)
25 out. 1924.

SANTA CRUZ (M unicíp io)
10 nov. 1925.

SANTANA (R ua)
06 dez. 1923 - 18 out. 1929.

SANTA RITA (Rua)
25 nov. 1924 - 20 out. 1927.

SANTO ANTÔNIO (Rua)
10 jul. 1928.

SÃO CARLOS (Rua)
12 nov. 1923.

SÃO FRANCISCO (Rua)
28 dez. 1929.

SÃO JOÃO (A rrab a ld e  /  R ua)
19 out., 21 dez. 1925 - 29 nov. 1929.

SÃO JOSÉ (Rua)
31 out. 1928.

SÃO LEOPOLDO (M unicíp io)
25 nov. 1926-08  out. 1928.

SÃO LUIZ (R ua)
24 nov. 1921.

SÃO MANOEL (R ua)
20 out. 1921 -1 2  nov. 1923 - 11 nov. 1924 - 19 out. 1925 - 25 out., 06 dez. 1929. 

SÃO PAULO (M unicíp io  /  R ua)
12,19 dez. 1922 - 25 out., 16 dez. 1924 - 04 nov. 1926 - 10 jul. 1928.



SÃO RAFAEL (Rua)
01 dez. 1922 - 07,11 nov. 1924- 18 m aio ,09 set. 1925.

SERGIPE (Avenida)
05 dez. 1921.

SERTÓRIO (Rua)
19,27 out. 1925.

SETE DE MARÇO (Praça)
19 out. 1926.

SETE DE SETEMBRO (Rua)
21 nov. 1922 - 12 nov. 1923 - 25 nov.,02 dez. 1924 - 10 nov. 1925 - 29 dez. 1926 - 09 dez. 1929.

SOUZA REIS (Rua)
29 nov. 1923.

TAQUARI (Local)
09 dez. 1924.

TERESÓPOLIS (Arrabalde / Avenida)
05,12,15,19,22 dez. 1922 - 22 out. 1923 - 19 out., 10 nov. 1925.

TEREZA (D.) (Rua)
12 nov. 1923 - 21 nov. 1924 - 16 jul.,24  dez. 1928.

TIMÓTEO (Dr.) (Rua)
20 out. 1927.

TIRADENTES (Rua)
13 dez. 1929.

TRAVASSOS (Conselheiro) (Rua)
18 out. 1929.

TRÊS DE NOVEMBRO (Rua)
05 dez. 1921.

TREZE DE MAIO (Rua)
21 dez. 1925 - 12 abr. 1926 - 23 jul. 1928.

TRISTEZA (Arraial/Local)
02 dez. 1924 - 05 jul. 1926 - 10 dez. 1928.
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TRIUNFO (Barão do) (Rua)

09 dez. 1929.

UNIÃO (Rua / Avenida)
06 nov. 1922 - 25 out. 1924.

URUGUAI (República d o ) (país)
21 nov. 1922.

URUGUAI (Rua)
06 dez. 1928.

VACARIA (Município)
15 out. 1926.

VASCO ALVES (Gen.) (Rua)
05 dez. 1921-10  out., 26 nov. 1928.

VASCO DA GAMA (Rua)
12,19 dez. 1922-21 nov. 1928 - 07 nov. 1929.

VEADOR PORTO (Rua)
11 dez. 1929.

VENÂNCIO AIRES (Rua)
09 dez. 1921 - 05,12 dez. 1922 - 14,25 nov. 1924 - 09 set., 19 out. 1925 - 15 set., 06,27 out. 
1927- 13 dez. 1928.

VENEZA (Avenida)
21 nov. 1922 - 07 nov. 1924,07 nov. 1929.

VENEZIANOS (Rua)
03 nov., 05 dez. 1921 -3 0  out. 1922 - 11 nov. ,02 ,12  dez. 1924.

VIAMÃO (Município)
19 out. 1925.

VIEIRA DE CASTRO (Rua)
28 dez. 1929.

VIENA (Avenida)
21 nov. 1922.
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VILA NOVA (Local)
09,13 dez. 1921 - 29 out. 1924 - 26 dez. 1928.

VILLELA TAVARES (Rua)
25out. 1929.

VINTE DE SETEMBRO (Rua)
03 dez. 1923.

VINTE E CINCO DE JUNHO (Rua)
07 nov. 1929.

VINTE E OITO DE SETEMBRO (Rua)
21 dez. 1925.

VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO (Rua)
20 out. 1927.

VINTE E QUATRO DE MAIO (Rua)
18 maio 1925.

VITÓRIA (Avenida)
05 dez. 1921.

VOLUNTÁRIOS DA PATRIA (Rua)
23 out., 21 nov. 1922 - 18 dez. 1923 - 21 nov., 16 dez. 1924 - 18 out. 1929.
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