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Apresentação

A luz da dúvida
Quem ler estas atas da Câmara, vai se deparar com surpresas a cada página - é a festa da
descoberta - mas também vão surgir algumas dúvidas As surpresas residem em detalhes
mágicos da história da Cidade, fatos, sonhos, lugares e nomes cujos significados se perde
ram no tempo. Veja por exemplo, a rua Voluntános da Pátria, na época denominada Cami
nho Novo, e onde os Vereadores se preocupam com a hmpeza da praia ali existente. É algo
onírico para os transeuntes que hoje vêem na Voluntários apenas o resultado de uma
urbanização desenfreada a ocultar a vista do lago Guaíba Outra surpresa: naqueles dis
tantes dias, dezenas de embarcações chegavam a Porto Alegre pelo Guaíba A afluência era
tanta que os navios oriundos do Prata eram, por determinação da Câmara, submetidos a
uma quarentena pelo temor do cólera.
Os Vereadores, responsáveis pela salubridade na Cidade enfrentaram um surto de
cólera (1866), outro de varíola (1874), uma enchente (1873), além de todos os encami
nhamentos urbanísticos de uma Cidade em franco crescimento Todos aspectos relativos a
construções, abertura de negócios, impostos, passavam pela análise dos atarefados edis.
Nos seus encontros, deliberavam sobre inúmeros temas, desde o conserto de pontes até a
organização de um Te Dettm em homenagem a algum evento cívico Surpreende o emara-

pelas ruas para comprar sua alforria. A complacência com a escravidão parece exigir
compensação simbólica numa inócua solidariedade.
Neste ponto, o cotidiano mascara o absurdo. Aqueles porto-alegrenses conviviam
com a escravidão, com eleições nas quais só votavam e eram eleitos homens brancos e
detentores de determinadas rendas. Na mesma perspectiva, a Câmara coletava auxílios
para as forças brasileiras esmagarem o Paraguai, numa guerra impiedosa Com a vitória
sobre o pequeno país, nomes de ruas homenagearam os “heróis”: General Vitorino, Gene
ral Lima e Silva, Coronel Fernando Machado e a já mencionada Voluntários da Pátria.
Cerimônias e festas foram organizadas em júbilo pela derrota de Solano Lopez Mas em
nenhum momento, aparece nas atas a discussão dos porquês desta guerra. Parece não
haver sombra de dúvida.
As dúvidas são a nossa herança cruel. Urge desvendar a naturalidade com que
esses homens viveram aspectos trágicos de sua própria época, sem perceber que essa
naturalidade era construção histórica, fruto de circunstâncias específicas. Quem ler as
atas vai flertar com estas circunstâncias, percorrendo uma trilha, pontuada de magia e
tragédia Poderá também desvendar mistérios da história porto-alegrense e, certamente,
acumular indagações, muitas das quais são esclarecidas por outros documentos guarda
dos pelo Arquivo Histórico. Ou seja, para entender com profundidade a ação da Câmara
no período é necessária a consulta à legislação, às “posturas municipais” e a outros docu
mentos produzidos ou recebidos pela instituição. A pergunta que um documento lança ao
ar é respondida por outro. De certa maneira, esses antigos papéis acumulados nas prate
leiras do Arquivo também “falam” entre si Basta escutarmos
Para justamente facilitar esta “escuta”, o Arquivo H istórico d e P o rto Alegre
elabora instrumentos de pesquisa, como o presente Catálogo de Atas, sempre com o
objetivo de facilitar o acesso a essas vozes do passado inscritas sobre páginas que, embora
amareladas, não perderam a vitalidade de uma época tão remota da história de Porto
Alegre.

M argarete M oraes
Secretária Municipal da Cultura
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Um tempo distante
Um tempo diferente
0
Catálogo das Atas da Câmara M unicipal de Porto Alegre é um trabalho realiza
do pelo Arquivo Histórico Moysés Vellinho há 8 anos. Instrumento de pesquisa essencial
para o conhecimento da história da Cidade, obedece a padrões técnicos internacionais.
Seu primoroso índice toponímico permite o leitor situar-se frente a qualquer aspecto de
pesquisa.
A Câmara Municipal de Porto Alegre vem há três anos desenvolvendo parceria
para a publicação do Catálogo de Atas Característica de um poder que, ao encarar os
desafios do novo século, incorpora a suas funções o exercício de práticas culturais. Esta é
a diretriz assumida por esta Casa em um projeto cultural defendido por esta Presidência,
que acredita no fato de que o passado do Legislativo é essencial à compreensão da história
da Cidade.
Mais do que um instrumento técnico, as páginas do Catálogo revelam que a histó
ria da Cidade é repleta de poesia. É preciso ler cada detalhe de seus registros como quem,
se depara com o novo e o inusitado, em um mapa no qual se cruzam personagens, aven
turas e sentimentos que tomam a Capital após a Guerra dos Farrapos, transformada na
quarta cidade do império em população. Para os cidadãos da época, verdadeiras m ulti
dões vagueiam pelas ruas. Em 1865, a Cidade diferenciava-se muito do que é hoje: não
possuíamos os arranha-céus na Rua da Praia, eram ainda péssimas as condições sanitári
as, inexistiam calçamento e iluminação, e cidadãos de sobrecasacas de sarja grossa e
cartola enterrada na cabeça e bengala viam ainda as antigas casas coloniais por todo o
lugar.
Os anos que vão de 1866 a 1875, objeto da presente edição do Catálogo, serão
decisivos para a Cidade adquirir um ar de modernidade. Os ponteiros dos relógios da
História pareciam andar mais depressa. Os registros dos antigos Vereadores mostram a
transformação dos antigos becos, a'arrumação dos arroios, a abertura de novos cami
nhos, que unem os arraiais de Porto Alegre e cidade com as demais localidades da região

sul. Determinam-se obras para a transformação das antigas docas Comissões de Melho
ramentos discutem se é melhor canos de louça inglesa ou alvenaria na Rua Voluntários da
Pátria A euforia toma conta da Cidade.
A poesia está na antiga geografia da Cidade revelada pelo Catálogo portão, passos,
praias, arroios, pontes, praças e ruas antigas delineiam o contorno da Cidade e olhares
atônitos vêem ceder espaço a reformas urbanas aceleradas. Os Vereadores cuidam para
que a água encanada chegue às casas, colaboram para a abertura do mercado público que
fervilha, transformações marcam o começo de uma nova ordem econômica e cultural. É o
estranhamento do cidadão em meio ao nascimento de uma nova Cidade.
O
cotidiano da Câmara é atarefado, além de vasta correspondência recebida do
Presidente da Província, é preciso atender às solicitações dos cidadãos de toda a Cidade
que fazem pedidos de serviços aos edis Afinal, os Vereadores tinham a prerrogativa de
organizar a vida da Cidade, sem receber retribuição alguma, numa época em que a Prefei
tura inexistia Os edis administram cada etapa da reforma urbana, o que significa provi
denciar serviços e equipamentos urbanos, entrar em contato com trabalhadores, avaliar
custos, fiscalizar a execução de serviços, apoiar o fim da escravidão com autorizações a
escravos para fazerem subscrição para sua liberdade.
Não é fácil a vida cotidiana dos edis- moradores a todo o momento entram em
conflito, brigam por causa da má condição de casas que ameaçam ruir, de chiqueiros e
matadouros que precisam proteção, de proprietários que não colaboram para a preserva
ção de suas calçadas, com a própria municipalidade, pela má condição das ruas da
Cidade A tarefa dos Vereadores é estar atento a cada detalhe da Cidade, providenciando
para que as novidades modernas cheguem à população O Legislativo é essa máquina que
colabora para desfazer a antiga Cidade e construir uma nova, mais moderna e numa
palavra, mais sublime.
Alguém que circulasse pelas ruas de Porto Alegre não precisaria ser um arguto
observador para constatar que era um tempo diferente.

Vereador Fernando Záchia
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre

Tennos de Vereança
Livro l6
1866-1875

1866

JANEIRO
8
- Recebem portaria da Presidência da Província recomendando que a Câmara reforce a
fiscalização na limpeza das ruas, quintais, gêneros alimentícios deteriorados, bebidas al
teradas e frutas verdes.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter expedido as ordens para colocação
dos lampiões nos pontos solicitados.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila da Conceição do Arroio, aceitando o encar
go de angariar donativos para oferecer uma medalha, a Sua Majestade O Imperador, em
nome da Província.
- Recebem Oficio do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal desta Cidade, comunicando ter
assumido o exercício do cargo.
- Recebem requerimento do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal solicitando uma certidão
do período em que exerceu este cargo.
- Recebem ofício do Comandante do Batalhão n° 54 da Voluntários da Pátria informando
que tomou as providências possíveis para coibir os despejos e outras imundícies na Rua
Sete de Setembro.
- Recebem, do Advogado, um parecer sobre as mudanças propostas pelos arrematantes
das obras da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo alinhamento para edificar em terreno
que diz possuir na Rua do Caminho Novo, esquina da Senhor dos Passos.
Ass.: Barcellos - André Machado - Fernandes - CostaJunior - Bordini.

9
Pedem ao Presidente da Província que responda um ofício anteriormente enviado pela
( Amara, sobre a gratificação a ser paga ao Cidadão que fiscalizar a obra da Ponte dos
I erreiros.
Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica informando que ao encontrar uma
pedreira no fundo do reservatório na Praça Dom Pedro II, tornou-se necessário levantar a
kise do chafariz daquela Praça
Recebem ofício da Comissão de Consertos das Estradas da Freguesia de Belém comum1 .mdo estar em péssimo estado a estrada que hga esta cidade àquela freguesia, sendo mais
conveniente abrir uma nova estrada que saia na Estrada nova da Cavalhada
\provam a prestação de contas conferida pela Comissão de Fazenda
l s.s'.; Barcellos - André Machado - Fernandes - CostaJunior - Bordini

10
Recebem parecer negativo da Comissão Médica encarregada de examinar se os resíduos
dos fábrica de óleo aplicados na fabricação de sabão, podem trazer prejuízos à saúde
pública
- Dispensam dois cidadãos residentes, respectivamente, nas freguesias de Pedras Brancas
e Viamão, das comissões de consertos das estradas e do recolhimento de donativos para
medalha imperial.
Recebem ofício de um Fiscal informando que um telheiro em ruínas, em frente à Igreja
das Dores e pertencente ao Arsenal de Guerra, tornou-se depósito de imundície.
Resolvem nomear uma comissão de Vereadores para encarregar-se do embelezamento
tio Caminho Novo
Recebem ofício de um Fiscal informando ter consertado o cano dos fundos do Quartel
do Corpo de Polícia
- iínviam à Comissão respectiva a prestação das contas da receita e despesa corresponden
tes ao trimestre de julho a outubro do ano de 1865, apresentadas pelo Procurador.
- Indeferem requerimento do Cidadão responsável pelo levantamento da Ponte do Bemabé,
pedindo autorização para fazer algumas alterações na obra.
Iss ■Fernandes - CostaJunior - Barcellos - Bordini - Barreto

FEVEREIRO
13
- Sessão suspensa.

16
- Sessão suspensa.

17
- Recebem juramento do Juiz de Paz do Io Distrito da Capital

o i6 o

- Recebem portaria do Ministério do Império comunicando que foi nomeado, por Carta
Imperial, como segundo vice-presidente, desta Província, o senhor Antônio Augusto Pe
reira da Cunha
- Recebem portaria da Presidência da Província ordenando que a Câmara mande pagar o
salário do Procurador aposentado.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre as razões pelas quais a
Câmara solicita para logradouro público os terrenos devolutos de marinha, no litoral do
Riacho, desde a Cadeia até a Ponte de Pedra.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a despender uma quantia men
sal com a contratação de uma pessoa de confiança da Comissão encarregada de fiscalizar
os trabalhos de construção da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem requerimento do arrematante da obra do novo Mercado pedindo o pagamento
da segunda prestação, por estar concluído um terço da obra.

Ass Bordini - Roiz Barcellos -Araújo - Barcellos - Lima - Fernandes - Campos - Costa
Junior -Barreto

27
- Mandam pagar ao arrematante da obra do novo Mercado a segunda prestação do seu
contrato por já ter concluído um terço da obra
Ass.: Campos - Roiz Barcellos - Bordini -Araújo - Fernandes - CostaJunior - Barreto -

Barcellos.

MARÇO
9
- Recebem da Presidência da Província um exemplar das instruções que regulam as expo
sições nas províncias do Império, para serem divulgadas.
- Recebem portaria da Presidência sobre a avaliação do valor do terreno onde será levan
tado o chafariz da Companhia Hidráulica.
- Recebem portaria da Presidência lembrando que o Código de Posturas proíbe a instala
ção de fábricas de sabão, dentro dos limites da Cidade.
- Recebem da Presidência da Província cópia do ato em que marca a data para a eleição de
membros da Assembléia Provincial e, também, a data para a instalação da primeira ses
são, da décima-segunda Legislatura Provincial.
- Recebem portaria da Presidência anulando a qualificação de votantes de Belém, e mar
cando uma data para ser procedida nova qualificação.
- Recebem portaria da Presidência perguntando se a Câmara tem domínio real sobre o
chafariz da Rua do Arvoredo.
- Recebem portaria da Presidência solicitando o orçamento da ponte de madeira do Passo
Grande.
- Recebem portaria da Presidência marcando data para revisão da qualificação de votan
tes das Pedras Brancas.

•

17

•

- Recebem ofício do primeiro secretário da Comissão Diretora da Exposição Nacional,
remetendo um exemplar das respectivas instruções para serem divulgadas.
- Informam à Comissão Fiscalizadora da Obra da Ponte dos Ferreiros, que o Engenheiro se
encontra doente, mas manda pessoa habilitada e da confiança deles para prestar as expli
cações necessárias.
- Recebem ofício do Cidadão encarregado informando ter concluído a Ponte de Bernabé,
e pedindo que a Câmara nomeie Comissão de que trata a segunda condição de seu contra
to
- Recebem da Presidência, para informar, requerimento do ex-Procurador da Câmara,
queixando-se de não ter recebido, ainda, seu ordenado, após sua aposentadoria

Ass.. Roiz Barcellos - André Machado - Lima - Campos - Bordini.

15
- Recebem portaria da Presidência da Província concedendo à Câmara alguns terrenos
devolutos de mannha, para logradouro público.
- Recebem ofício da municipalidade de Encruzilhada remetendo a quantia coletada para
obtenção da Medalha Imperial
- Recebem ofício da Câmara da Vila de Passo Fundo, comunicando a posse do atual Admi
nistrador da Província
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São João Batista de Camaquã, pedindo que lhe
mandem entregar os livros e papéis que pertenciam à extinta municipalidade das Dores.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal com alterações na planta da Ponte dos Ferrei
ros.
- Recebem do Engenheiro Municipal o orçamento para conserto da Rua Direita, entre a
Rua da Igreja e do Riachuelo.
- Recebem ofício do arrematante da obra do novo Mercado, pedindo o pagamento dos
juros atrasados das Apólices.
- Recebem ofício do Juiz Municipal remetendo o edital de jurados para a próxima sessão.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter concedido licença, por um mês,
para o desembarque das pedras necessárias para o Seminário na desembocadura das
ruas do Arroio ou do Ouvidor.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter concedido licença a duas escravas
para fazerem subscrições visando às liberdades delas.
- Resolvem solicitar à Companhia Hidráulica que faça calhas que levem as águas do chafa
riz da Praça da Alfândega para calhas gerais que conduzem as águas pluviais ao rio.
- Enviam a prestação de contas para exame da Comissão respectiva.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de não poder dar balanço ao cofre, por
não ter lhe sido passada a chave respectiva
- Autorizam o pagamento dos juros das Apólices antigas e do novo Mercado, correspon
dentes ao semestre de outubro a março.
- Procedem ao sorteio para amortização das Apólices antigas e autorizam o pagamento.
- Recebem a planta de uma casa que está sendo construída por um Cidadão na Rua Nova
e aceitam alugá-la para paços municipais por cinco anos, mediante algumas modifica
ções.
/4ss.: Lima - André Machado - Bordini- Fernandes.

°18 ®

ABRIL
12
- Recebem portaria do Presidente da Província informando que deverá retirar-se para a
Corte e tomar assento no Senado, devendo ser convidado o segundo vice-presidente, Antô
nio Augusto Pereira da Cunha para assumir a Presidência.
- Recebem juramento de Antônio Augusto Pereira da Cunha, segundo vice-presidente da
Província.
Ass. : Fernandes - Bordini - Lima - Araújo - Guimarães - Barreto.

16
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.

18
- Recebem circular do segundo Vice-Presidente da Província comunicando que assumiu a
administração, já que o Visconde da Boa Vista, Presidente desta Província seguirá para a
Corte tomando assento no Senado.

Ass.: Lima - André Machado - Bordini - Guimarães - Fernandes.

19
- Sessão suspensa.

20
- Recebem da Presidência da Província três exemplares do Regulamento para a Exposição
Nacional de 1866, mais três exemplares das instruções para Exposição Especial de plantas
e animais vivos, para que sejam divulgadas.
- Recebem portaria da Presidência mandando a Câmara aguardar a reunião da Assembléia
Provincial para obter a autorização visando ao pagamento do arrematante da obra do novo
Mercado os juros correspondentes aos dias decorridos, de 12 de janeiro a 27 de fevereiro
último.
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do aviso circular do Ministério da
Justiça relativo a uma consulta do Presidente da Câmara Municipal de Maceió sobre a
idoneidade dos estrangeiros para serem impressores de qualquer empresa tipográfica.
- Recebem autorização da Presidência da Província para alterar o termo de contrato cele
brado com os empreiteiros da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que a Câmara pode pôr à disposição da Dire
toria da Companhia Hidráulica o chafariz da Rua do Arvoredo
- Recebem portaria da Presidência solicitando informação sobre o pedido do Gerente da
Companhia Hidráulica, para que lhe seja entregue o chafariz que foi construído fora da
Praça da Harmonia.

- Recebem portaria da Presidência aprovando que a Câmara compre o terreno no Alto da
Bronze, onde será colocado um chafariz da Companhia Hidráulica
- Determinam ao Procurador que nas concessões de licenças para casas de jogos lícitos os
requerentes provarão nas licenças dadas pela Secretaria da Polícia que pagaram o selo
proporcional.
- Recebem comumcações de dois Vereadores dizendo que não poderão assistir às sessões
ordinárias por se encontrarem doentes
- Recebem ofício de um Cidadão informando que entrou no exercício do cargo de Juiz
Municipal e Órfãos.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia da Matriz comunicando não poder prestar o
juramento por estar doente.
- Recebem ofício do Procurador remetendo a sentença do Supremo Tnbunal de Justiça
contra um Cidadão que a Câmara pleiteava em uma causa sobre a propriedade de terrenos
de logradouro público na Várzea da Cachoeira
- Recebem relatório do Procurador pedindo providências sobre a cobrança do imposto
sobre carros.
- Recebem ofício do Procurador dizendo que os terrenos concedidos no litoral do Riacho
devem ser medidos previamente para poder tombá-los.
- Recebem ofício do administrador das obras dizendo que as carroças estão em péssimo
estado sendo inútil consertá-las.
- Recebem ofício do administrador das obras apresentando recibos dos fiscais das Fre
guesias de fora sobre alguns materiais e carroças que lhe foram entregues
- Recebem de um Fiscal a informação de ter apreendido e feito arrematar uma leitoa que
vagava na rua
- Autorizam ao Administrador de obras a consertar o cano que cruza a Rua de São Pedro.
- Recebem ofício de um Fiscal justificando-se por não ter fiscalizado uma casa de bote
quim que ficava aberta até altas horas da noite.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter mandado roçar um mato rasteiro que havia
na Rua de Santana.
- Recebem oficio do Fiscal das Pedras Brancas dizendo achar-se anunciada a venda de um
sobrado na Ilha da Pintada, com laranjal e cercado

Ass.: Fernandes - André Machado - Lima - Guimarães - Bordini.
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- Sessão suspensa.

23
- Sessão suspensa.

24
- Recebem do Mimsténo da Guerra e mandam arquivar um exemplar dos documentos
relativos à invasão da Província do Rio Grande do Sul.
- Recebem da Presidência da Província um exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional
de 1865 e um Manual da Colheita de preparação e cultura do tabaco
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- Recebem Portara da Presidência marcando data para a revisão de qualificação de votan
tes da Paróquia de Pedras Brancas.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o nascimento de um Príncipe, filho da
Princesa D. Leopoldina. Mandam celebrar um Te Deutn solene no dia 29 e convidam os
habitantes desta Cidade a participarem deste ato
- Recebem Portaria da Presidência mandando a Câmara juramentar ura suplente do Juízo
de Paz do Distrito de Boqueirão.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre a conveniência de tornarem-se efetivas as
multas em que incorre o dono de um hotel da Rua do Poço, que o conserva aberto até
altas horas da noite
- Recebem ofício do Marechal Lima comunicando que a bandeira ofertada pela população
desta Cidade está retomando em vista do Batalhão 33 de Voluntários da Pátria ter sido
dissolvido.
- Recebem ofício da Câmara de São Leopoldo informando as providências tomadas com
relação à coleta para a confecção da medalha imperial.
- Recebem ofício da municipalidade de São João Batista de Camaquã informando a quan
tia coletada até o momento para a medalha imperial.
- Recebem de alguns cidadãos a quantia que recolheram para a aquisição da medalha
impenal.
- Recebem ofício do Diretor do Arsenal de Guerra, informando as providências tomadas
em relação a um barracão construído em frente à Igreja das Dores convertido em depósi
to de lixo
- Recebem ofício do Diretor Geral da Saúde Pública, ponderando a inconveniência da
inoculação com o pus variólico que estava sendo procedida em larga escala na Freguesia
das Pedras Brancas.
- Recebem do vacinador deste município o mapa das pessoas vacinadas nos meses decor
ridos de junho a dezembro último.
- Recebem ofício de um Cidadão dizendo não poder prestar juramento para o cargo de
Juiz de Paz da Freguesia da Matriz por estar doente.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente o livro de qualificação de votantes de Viamão.
- Recebem de um Fiscal a informação de estar um petiço no barracão da Câmara, apreen
dido por infração de Posturas.
- Recebem de um Fiscal a informação de que um morador no Caminho do Meio estava
fazendo um tapume beirando a estrada e que o intimou a não continuar a obra sem tirar a
licença respectiva.
- Recebem de um Fiscal a informação de que um Guarda que se achava doente voltou a
apresentar-se
- Concedem licença a uma escrava para fazer uma subscrição visando à liberdade dela.
Concedem a mesma licença a um preto escravo.
Am.. Lima - André Machado - Barcellos - Guimarães - Fernandes - Bordini.
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- Recebem Portaria da Presidência mandando pôr o chafariz da Praça da Harmonia à
disposição da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense, para colocar uma bica de venda de
água aos carroceiros.
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- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo enviando a quantia arreca
da para a medalha imperial.
- Recebem oficio do Diretor Geral da Fazenda Provincial tratando das lajes de um cano
existente nos fundos do Quartel do Corpo Policial.
- Recebem parecer da Comissão de Estradas de Viamão informando ser mais viável remo
ver a Estrada do Passo do Feijó, no lugar denominado “Descida do Sobrado” para dentro
de um potreiro do que consertá-la.
- Mandam pagar ao empreiteiro da Ponte do Bemabé a última prestação conforme contra
to firmado
- Aprovam a prestação de contas correspondentes ao trimestre de julho a setembro últi
mos e enviam as que correspondem ao trimestre de janeiro a abril para exame da comis
são respectiva.
- Recebem ofício dos empreiteiros da Ponte dos Ferreiros solicitando que o Engenheiro
Municipal verifique estar concluída a armação para o arco da ponte, a fim de lhes ser pago
a segunda prestação na forma do contrato.
- Recebem de um Vereador a informação de ter o Procurador Municipal entregue uma
quantia para a compra de dois quadros referente aos retratos do Visconde de Tamandaré
e Barão de São Gabriel.
- Recebem oficio de um Cidadão informando ter deixado de ser editor do Mercantil.
- Recebem ofício do Diretor da Companhia Hidráulica sobre as calhas que devem levar as
águas dos chafarizes ao esgoto geral.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito a mandar consertar os canos em frente a duas
chácaras e o cano do Caminho Novo em frente à Rua de São Pedro.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo por aforamento perpétuo o terreno n°
10 da Rua do Arvoredo.
- Concedem hcença a uma escrava para promover uma subscrição visando à liberdade
dela.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que a Câmara mande orçar as despesas
que deverão ser feitas no aterrado junto da Ponte dos Ferreiros, em construção e na
manutenção do antigo curso das águas do Arroio Oriçó.
Ass.: Lima - Barreto - André Machado - Guimarães - Fernandes - Bordini.
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- Recebem oficio da Câmara Municipal da cidade de São Gabriel aceitando o encargo de
recolher donativos no seu município para obtenção da medalha imperial
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter findado o prazo marcado para os morado
res do Io Distrito lajearem as paredes de suas casas.
- Recebem ofício de um Fiscal informando a necessidade de alguns consertos na Rua da
Aurora.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do Caminho Novo e Rua da Aurora recla
mando de três indivíduos que mantêm chiqueiros e matadouro de porcos naquela vizi
nhança
- Resolvem enviar ao Governo Imperial uma representação sobre a importância da cons
trução de uma estrada de ferro entre esta Cidade e a Província de Santa Catarina.
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- Aprovam requerimento de um Vereador sobre a melhoria das calçadas pelo sistema de
abaulamento, sendo que alguns proprietários da Rua dos Andradas, entre o Beco da Casa
da Ópera e Rua do Ouvidor, se dispõem a colaborar com donativos e administração para
esta obra
- Mandam pagar o carro em que o Engenheiro Municipal foi à Freguesia da Aldeia em
serviço urgente, mesmo estando enfermo.
- Aprovam a despesa feita por um Vereador com a confecção de quatrocentos exemplares
das instruções que regulam as exposições nas províncias.
- Resolvem contratar um mestre-de-obras para construção de uma calha na Rua da Mar
gem perto da ponte do Riachinho, resguardando o aterro e a calçada que ameaçam ceder.
Ass.: Barcellos - Barreto - AndréMachado - Guimarães - Bordini - CostaJunior - Lima.
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- Exoneram três membros da comissão encarregada de agenciar donativos para medalha
imperial na Freguesia de Pedras Brancas e nomeiam os substitutos
- Recebem o pedido de exoneração de um membro da Comissão encarregada de agenciar
donativos para medalha imperial na Freguesia de Viamão, por já estar comprometido
com o recolhimento de donativos para o Asilo de Inválidos.
- Recebem oficio de um Fiscal informando que tendo solicitado ao Delegado de Polícia
colaboração para o serviço municipal à noite, foi-lhe respondido que não havia praças
para esse fim.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores dos distritos de Viamão e Belém queixandose do péssimo estado da estrada denominada “da Tiririca”.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para tapar seus terrenos no
Caminho Novo e um abaixo-assinado de moradores que por ah transitam contrários a esse
tapume.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores de Belém pedindo que parte da estrada que
desta Cidade segue para aquela freguesia seja removida para terrenos que ofereçam maior
comodidade ao trânsito púbhco e economia aos cofres municipais.
- Recebem vinda da Presidência para ser informada a reclamatóna de um Cidadão contra
o prejuízo que sofre com abertura de uma estrada que atravessa parte de sua chácara no
Passo da Areia.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão que trata do pagamento do imposto sobre seu
comércio ambulante de jóias.
Ass.: Lima - Barcellos - André Machado - Guimarães - Barreto

28
- Recebem ofício de um Fiscal dizendo que por estar destacado como Tenente da Guarda
Nacional terá de sair em comissão para fora da Capital
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo alinhamento para orçar um terreno seu
nas imediações do Passo do Bernabé
- Indeferem o requerimento de dois cidadãos que pediam para edificar em terrenos de
logradouro púbhco da Ilha da Pintada.
- Mandam levantar uma planta do logradouro púbhco da Ilha da Pintada e que até que a
mesma esteja pronta não serão feitas concessões para edificações.
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- Recebem requerimento do Guarda da Praça da Harmonia pedindo para acumular a
função de Guarda do Chafariz da Companhia Hidráulica.
- Aprovam em primeira e segunda discussões três projetos de aditamento às posturas
municipais, sendo um sobre o lajedo fronteiro das casas desta Cidade, outro sobre a
fiscalização do imposto sobre os veículos de rodagem e o terceiro sobre chiqueiros e
matança de porcos para abastecimento público.
- Resolvem colocar um servente para cuidar do asseio da praia do Caminho Novo para
evitar os despejos que ali são feitos.
- Chamam concorrentes a apresentarem propostas para a arrematação dos impostos.
- Marcam data para apresentação de propostas da iluminação interna da Cadeia Civil, para
a publicação das atas e outros trabalhos municipais, e ainda a arrematação dos passos da
Pintada, Picada, dos Negros e das Canoas
- Aprovam em primeira e segunda discussões o projeto de representação que será dirigido
ao Governo Imperial sobre a construção de uma estrada de ferro entre esta Cidade e a
Província de Santa Catarina.
- Nomeiam a Comissão para as visitas à Cadeia.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara
yto.: Barceüos - Barreto - Fernandes - Guimarães -Araújo - Bordini - Lima

MAIO
ii
- Recebem portaria da Presidência informando que será colocada à porta da Catedral a
Guarda de Honra solicitada para o Te Deum pelo nascimento de um Príncipe.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordem à Diretoria Provin
cial a entregar a esta Câmara a quantia para a compra de um terreno.
- Autorizam o Procurador a fornecer ao Carcereiro da Cadeia desta Capital os objetos
sohcitados.
- Solicitam ao Chefe da Polícia que providencie a colaboração das patrulhas que policiam
a Cidade na fiscalização da hmpeza pública
- Recebem ofício de um Cidadão dizendo não poder prestar juramento para o cargo de
Juiz de Paz do I o Distrito por encontrar-se enfermo
- Dispensam do cargo de Juiz de Paz de Belém um Professor Público.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição Provincial
- Recebem do Engenheiro da Câmara atestado afirmando estar concluída e levantada a
armação para o arco da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem do Engenheiro Municipal um orçamento para fazer um aterrado na continua
ção da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem orçamento e planta dos consertos necessários na ponte de madeira do Passo
Grande no Distrito da Aldeia.
- Concedem licença à Comissão encarregada de angariar esmolas para a edificação de um
templo católico na Colônia Montravel, Súveiro e Companhia

- Concedem licença a um indivíduo pobre, ammo de família, para fazer uma subscrição
visando à subsistência dele.
- Agradecem a um Cidadão a colaboração gratuita que prestou com sua música no Te
Deurn pelo triunfo das Armas Brasileiras no Passo da Pátria e em Itapiru Autorizam ainda
o pagamento aos sacerdotes desses atos
- Aprovam em terceira discussão dois artigos de Posturas sobre o lajedo fronteiro às casas
dessa Cidade e a matança e conservação de porcos para abastecimento público, ficando
adiado o que trata sobre a fiscalização de impostos sobre veículos de rodagem.
- Transcrevem um projeto de representação ao Governo Impena1, aprovado em terceira
discussão sobre a construção de uma estrada de ferro entre esta Cidade e a Província de
Santa Catarina.
Aw Barcellos - Barreto - Fernandes - Bordini.
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- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a proceder a exames na Ponte
dos Ferreiros.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer o aterro na
continuação da Ponte dos Ferreiros e o que for necessário para dingir as águas do Arroio
Oriçó estando disponíveis as quantias necessárias.
- Recebem portaria da Presidência perguntando quais as pessoas deste município que
prestaram serviços e colaboraram com donativos e outros meios para auxílio da guerra
contra o Paraguai.
- Resolvem chamar concorrentes a fazerem propostas para os consertos necessários à
ponte de madeira do Passo Grande
- Recebem portaria da Presidência marcando data para apuração geral dos votos.
- Recebem portaria da Presidência sobre um pedido do Carcereiro da Cadeia Civil.
■Barcellos - Barreto - Fernandes - Bordini - CostaJunior

JUNHO
01
- Mandam pagar a um Cidadão por quatro lampiões comprados para a Cadeia Civil e pelo
conserto de outros nove.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia perguntando quais os lugares designados para os
despejos públicos.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando da dificuldade encontrada pelos indi
víduos multados de pagarem suas multas para o Procurador Municipal.
- Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense, pedindo que a
Câmara nomeie uma comissão de profissionais para darem parecer acerca da água
fornecida pelos seus chafarizes.
- Recebem oficio do Juiz de Direito, remetendo a relação nominal dos cidadãos multados
nas duas últimas reuniões do júri.
- Recebem ofício da Comissão da Ponte dos Ferreiros, dizendo estar esta obra pronta.
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- Recebem ofício de um Vereador dizendo que a Ponte do Meio necessita de alguns repa
ros nos pegões e que convém ser concluído o enrocamento que foi iniciado no ano passado
- Recebem ofício do Escrivão do jún, pedindo um livro para as atas das sessões daquele
Tribunal.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos das estradas de Belém pedindo
dois carrinhos-de-mão.
- Mandam pagar aos empreiteiros da Ponte dos Ferreiros a segunda prestação do contrato.
- Resolvem chamar concorrentes ao plantio de nove árvores na Praça da Alfândega e trinta
e nove na Praça D. Pedro II conforme a planta a ser levantada pelo Engenheiro Municipal.
- Recebem requerimento de um Vereador sobre a questão da carne verde para abasteci
mento da Cidade.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar consertar um ponto da Rua da Floresta onde
existe um grande atoleiro.
- Nomeiam membros interinos para a Comissão de Estradas da Aldeia.
- Marcam nova data para as arrematações das rendas municipais e dos paços do Município
- Aceitam a proposta do Jornal do Comércio para a pubücação dos trabalhos da Câmara.
- Aceitam a proposta do atual arrematante para a iluminação interna da Cadeia Civil desta
Cidade feita com velas de sebo de superior qualidade
Ass CostaJunior - Barcellos - Barreto - Fernandes - Baptista Pereira.

11
- Recebem uma representação vinda da Presidência da Província do Procurador aposen
tado da Câmara queixando-se de não ter recebido o seu ordenado. Transcrevem requeri
mentos apresentados pelos Vereadores durante a discussão do assunto.
- Recebem portaria da Presidência perguntando o motivo por que ainda não informou a
representação enviada pelo Procurador aposentado.
- Recebem portaria da Presidência marcando nova data para a revisão de qualificação de
votantes das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de proprietários de fábrica de fundição e construção de máqui
nas nesta Cidade pedindo um terreno do logradouro público do Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo por cópia a representação do Procura
dor aposentado.
- Recebem requerimento de um Vereador sugerindo que seja pedido por certidão o pro
jeto apresentado pelo falecido Dr. Félix da Cunha à Assembléia Provincial criando a lei de
aposentadorias para os Procuradores municipais verificando se tal projeto converteu-se
em lei integralmente ou sofreu alterações.
- Solicitam à Presidência da Província autorização para arrematar o imposto sobre loteri
as da Corte por seis meses, já que após esse prazo começará a funcionar o telégrafo
elétrico, que tem impossibilitado a venda dos bilhetes daquelas loterias aqui.
A ss: Roiz Barcellos - Campos - Barcelbs - Baptista Pereira - Machado - Ramalho -

Olinto.

JULHO
04
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar com a empresa do
Jornal do 'Comércio a publicação dos seus trabalhos.
- Mandam pagar ao Procurador aposentado da Câmara os seus ordenados desde o dia em
que foi concedida aposentadoria e ordenam ao Contador que providencie para que o
mesmo continue incluso nas folhas mensais.
- Enviam a uma comissão especial para dar parecer, uma Portaria da Presidência da Pro
víncia, um ofício da Diretoria Provincial e dois requerimentos de cidadãos tratando da
construção de matadouros públicos.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo por aforamento perpétuo o terreno de
marinha situado no prolongamento da Rua da Guarda Principal com frente para a rua e
fundos para o rio.
- Recebem três ofícios de Vereadores justificando não poderem comparecer às sessões.
- Respondem oficio do Chefe de Polícia reclamando que o Procurador da Câmara não é
encontrado pelos indivíduos que querem pagar multas.
- Recebem as propostas para arrematação das rendas levando ao conhecimento da Presi
dência da Província as que julgarem mais vantajosas.
Ass.: Campos - Machado - Ramalho - Barcellos - Olinto - Baptista Pereira.

05
- Recebem oficio do Chefe de Polícia perguntando quais os limites dos três distritos de Paz
desta Capital.
- Recebem oficio do Juiz Municipal remetendo dois editais de convocação de jurados, um
para.ser afixado no lugar de costume e outro publicado pela imprensa.
- Recebem oficio da comissão encarregada da reconstrução da Ponte dos Ferreiros sobre
a insuficiência da quantia designada para o enrocamento e consertos da Ponte do Meio.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao último trimestre do ano passado.
- Recebem parecer da Comissão encarregada de examinar a qualidade da água do Arroio
Sabão encanada para abastecimento público desta Capital.
- Resolvem oficiar aos Fiscais e mais empregados da Câmara ordenando-lhes que cum
pram com suas obrigações comparecendo às sessões ordinárias.
- Autorizam ao Vereador Presidente a mandar fazer por administração ou arrematação os
consertos na saída da Rua da Figueira junto à Ponte do Riacho.
- Ordenam ao Engenheiro que faça orçamento para construção de uma calha na Rua do
Arroio, dando esgoto às águas pluviais. Resolvem dar continuidade na construção da
calha da Rua da Guarda Principal.
Así.: Roiz Barcellos - Olinto - Ramalho - BarceUos - Machado - Baptista Pereira.

06
- Recebem ofício de um Cidadão enviando quatro telhas e cinco telhões de sua olaria para
a Exposição Provincial.
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- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia do Rosário, dizendo haver feito as alterações
no livro de qualificação de votantes da Freguesia decididas pelo Conselho Municipal de
Recursos.
- Recebem ofício de um Cidadão agradecendo à Câmara as felicitações que lhe dirigiu pelo
empenho e dedicação na elaboração do projeto de uma estrada de ferro entre esta Cidade
e a Província de Santa Catarina.
- Recebem de um Cidadão proposta e planta para um matadouro público.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão que pedia para conservar aberto até as 11
horas da noite sua casa de bilhar na Rua do Paraíso.
- Recebem uma conta de um Cidadão para que a Câmara lhe pague um auto de corpo de
delito.
- Concedem licença a um escravo para pedir esmolas para a liberdade dele.
- Enviam à Comissão especial de matadouros públicos o requerimento de um Vereador no
sentido de serem tomadas providências econômicas e higiênicas sobre a carne verde ta
lhada para abastecimento público.
^4íí.: Roiz Barcellos - Olinto - Campos - Machado - Baptista Pereira - Ramalho.

10
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a arrematar os impostos muni
cipais àquele que apresentar proposta mais vantajosa.
- Recebem ofício de um Vereador justificando não poder comparecer às sessões e passan
do a chave do cofre da Câmara que estava em seu poder.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia de Rosá
rio, informando que a Relação da Corte multara os membros do Conselho Municipal que
votaram pela eliminação da lista de votantes daquela freguesia.
- Recebem do Procurador a certidão sobre aposentadorias de empregados, que foi solici
tada à Secretaria da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter multado o Cidadão Lopo Gonçalves Bastos
por infração de Posturas.
- Recebem do Fiscal das Pedras Brancas um ofício mencionando as necessidades mais
urgentes dessa Freguesia.
- Recebem proposta de um Cidadão para fazer os consertos da Ponte do Passo Grande.
- Recebem parecer do Advogado Municipal sobre o pagamento de um auto de corpo de
delito reclamado por um Cidadão.
Ass.: R oiz Barcellos - Olinto - Machado - Ramalho.

12
- Resolvem vistoriar a Praça do Alto da Bronze onde deverá ser colocado um chafariz da
Companhia Hidráulica Porto-Alegrense para ser calculada a altura.
Aw.: R oiz Barcellos - Olinto - Machado - Ramalho - Barcellos.

17
- Recebem do Contador as Letras da Câmara passadas pelo arrematante de impostos.
- Recebem ofício do Secretário da Comissão Diretora da Exposição Provincial sobre dois
caixotes enviados de Belém por intermédio da municipalidade.
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- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo alinhamento para edificar na margem
direita do Gravataí junto à Ponte da Cachoeira
- Recebem requerimento de Lopo Gonçalves Bastos pedindo para ser aliviado da multa
que recebeu como Tesoureiro das obras do Seminário Episcopal, por descarregar pedras
nas escadas da Praça da Alfândega.
- Recebem do Vacinador Municipal o mapa das pessoas vacinadas no primeiro semestre
deste ano.
- Mandam dar ao alinhamento solicitado por um Cidadão para limitar-se com a Estrada do
Meio.
- Indefere uma representação de vários moradores da Estrada do Meio, que reclamam
contra o tapume de suas terras
- Recebem oficio de um Fiscal sobre a necessidade de proibir os despejos feitos junto ao
paredão da Praça Sete de Setembro
- Determinam que as carroças destinadas à limpeza da Cidade não sejam usadas em outro
serviço.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar consertar a Rua Sete de Setembro junto à
rampa da Rua do Arroio.
- Ordenam ao Procurador que venda o cavalo de propriedade da Câmara e recolha ao
cofre municipal a importância desta venda
- Resolvem dar à Praça do Alto da Bronze o nome de Praça do General Osóno

Ass.: Roiz Barcellos - Machado - Barcellos - Olinto - Ramalho

18
- Mandam fornecer ao Carcereiro da Cadeia Civil os objetos solicitados através de Portaria
da Presidência.
- Recebem ofício da Comissão de Estradas de Viamão propondo que a estrada do Passo do
Batalha seja mudada uma quadra mais para baixo.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação de Belém o livro em que foi
lançada a lista dos votantes.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém pedindo dispensa do exercício deste cargo por
achar-se doente.
- Concedem permissão à Companhia Hidráulica para colocar uma pena d’água abaixo do
Teatro no paredão que fica paralelo à Rua do Riachuelo.
- Mandam arquivar a escritura da compra do terreno do Alto da Bronze atualmente Praça
do General Osório.
- Recebem parecer da Comissão de Estradas de Viamão sobre o abaixo-assinado de mora
dores das freguesias de Viamão e Belém queixando-se do mau estado da Estrada da Tiririca
- Concedem licença a um Cidadão para fechar um terreno de sua propriedade no lugar
denominado Bernabé.
- Nomeiam Comissão para proceder o exame definitivo na obra da Ponte dos Ferreiros.
- Resolvem que pode existir comércio de corte de carne de porco para abastecimento
público em qualquer chácara a duzentas braças fora dos limites da Cidade em lugar desig
nado pela Câmara.
Ass. • Roiz Barcellos - Olinto - Machado - Ramalho - Barcellos - Baptista Pereira.
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27
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a lavrar o contrato para a ilumi
nação interna da Cadeia Civil.
- Recebem de um agricultor do Distrito Sul de Viamão um balaio com capulhos de algodão
herbáceo, produto das sementes distribuídas pela municipalidade.
- Mandam arquivar um ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica incluído no seu relatório.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para conservar aberta até tarde da noite
a sua casa pública no Beco do Fanha.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para habilitar-se a receber um prêmio
em lei provincial.
- Recebem abaixo-assinado de vários criadores de porcos solicitando para estabelecer os
seus chiqueiros em um terreno na beira do rio.
- Concedem alinhamento pedido por um Cidadão para tapar a frente de sua chácara que
beira a Estrada de Itacolomi na Aldeia dos Anjos.
- Aprovam em primeira e segunda discussões o relatório que deve ser enviado à Assem
bléia Provincial.

Ass.: Barcellos - Roiz Barcellos - Machado - Ramalho - Olinto.

28
- Recebem Portaria da Presidência da Província sobre o fornecimento de utensílios à
Cadeia Civil
- Recebem pareceres do Engenheiro e do Procurador da Câmara sobre o requerimento de
um Cidadão pedindo por aforamento perpétuo um terreno no prolongamento da Rua da
Guarda Principal.
- Concedem hcença a uma preta liberta para angariar esmolas visando à Uberdade dos
filhos dela.
- Enviam a prestação de contas do último trimestre à Comissão de Contas para exame.
- Resolvem mandar consertar dois atoleiros no Beco da Marcela e fazer um aterro no
Caminho Novo. Mandam fazer também dois aterros pequenos no Beco do Barbosa e Rua
da Conceição.
- Aprovam e enviam à Comissão de Redação o relatório da Câmara a ser remetido à Assem
bléia Provincial
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Guimarães -Araújo - CostaJunior - Fernandes - Lima.

AGOSTO

10
- Recebem portaria da Presidência recomendando que a Câmara mande consertar a es
trada que conduz ao Cemitério cujo estado dificulta a subida de carros.
- Recebem ofício do Procurador prestando conta das quantias recebidas na Diretoria
Provincial para a segunda prestação do contrato da Ponte dos Ferreiros e reparos da
ponte do Passo Grande.
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- Recebem ofício de um Vereador falando sobre a necessidade de ser nomeada uma nova
comissão para representar a Câmara junto ao Visconde de Tamandaré.
- Enviam à Exposição Provincial um cesto de capulhos de algodão remetidos por um
agricultor do sul de Viamão

Ass.: Barreto - Guimarães - Lima - Campos -Araújo.

OUTUBRO
08
- Sessão suspensa.

09
- Sessão suspensa.

10
- Sessão suspensa.

11
- Sessão suspensa.

12
- Recebem portaria da Presidência informando estar inteirada do envio à Exposição Pro
vincial de capulhos de algodão da colheita feita por um agricultor do sul de Viamão.
- Informam à Presidência da Província que as sementes de algodão enviadas não podem
ser distribuídas por estarem deterioradas.
- Recebem portaria da Presidência informando que foram tomadas providências pelo
Quartel General do Comando das Armas para evitar os despejos junto à muralha da Praça
da Independência.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer ao Carcereiro da Cadeia Civil cem
vassouras.
- Recebem uma representação do Procurador aposentado da Câmara, vinda da Presidên
cia para informar, queixando-se de não haver sido incluído na folha dos empregados
aposentados.
- Recebem representação do arrematante dos impostos municipais, pedindo providências
para ser evitado o contrabando na exportação da farinha de mandioca e de outros produ
tos agrícolas.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição Provincial dando conhecimento de ter
recebido os capulhos de algodão enviados por um agricultor, por intermédio da Câmara.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição Provincial agradecendo os esforços
empregados pela Câmara para abrilhantar esse evento industrial e enviando o respectivo
catálogo.
- Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica pedindo que seja cumprido o
artigo do contrato celebrado com o Governo da Província referente à proibição da venda
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de água a não ser dos chafarizes da referida Companhia ou das fontes existentes nas
chácaras particulares Transcrevem artigo de Posturas neste sentido.
- Recebem oficio de um proprietário de oficina tipográfica comunicando lançamento do
jornal^ Opinião
- Concedem licença a uma mulher pobre que tem o marido na Cadeia para recorrer à
caridade pública. Concedem licença semelhante a outra mulher pobre e viúva.
- Autorizam o Vereador Presidente a conceder todas as licenças das Posturas na forma da lei.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para dar largura m enor do que a
estabelecida no padrão respectivo às portas de sua casa na Rua dos Andradas, esquina do
Beco do Leite.
- Oficiam à Presidência da Província pedindo dispensa do serviço da Guarda Nacional
para o amanuense de sua Secretaria.

Ass. ■Guimarães - Araújo - André Machado - Barreto - Lima.

13
- Sessão suspensa.

15
- Recebem da Presidência da Província um número do jornal Rio Grandense com aviso
do Ministério da Agricultura mandando organizar mapas estatísticos por freguesias, das
propriedades territoriais e quantidades dos produtos agrícolas colhidos anualmente.
- Recebem dois volumes de leis e decretos do ano de 1865 e um volume com modelos da
Estatísticas Policial e Judiciária.
- Recebem parecer do Advogado Municipal sobre um requerimento do arrematante dos
impostos municipais
- Recebem parecer de uma Comissão nomeada para examinar o plantio e colheita de
algodão de um agricultor do sul de Viamão
- Recebem ofício de um Vereador comunicando o desabamento da ponte de despejos na
saída da Rua do Arroio e sugerindo a construção de uma nova na saída do Beco do Araújo.
- Recebem requerimento do auxiliar do Procurador da Câmara pedindo o pagamento da
sua gratificação correspondente ao mês de julho último.

Barreto - Barcellos - André Machado - Guimarães - Araújo.

16
- Sessão suspensa.

17
- Recebem portaria da Presidência dispensando do serviço de destacamento da Guarda
Nacional da Capital o amanuense da Secretaria da Câmara.
- Recebem oficio do Fiscal da Aldeia comunicando que um Cidadão está tapando terrenos
de logradouro público com ordem da Câmara.
- Recebem oficio de um Vereador respondendo às informações pedidas acerca das pesso
as que contribuíram com donativos e outros meios para auxílio da guerra contra o Paraguai
- Nomeiam substituto para o Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia.
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- Recebem oficio do Administrador das obras, informando estar em mau estado o lajedo
da Praça da Independência.
- Recebem ofício do Fiscal dos subúrbios informando o mau estado em que se encontram
alguns pontos das estradas e ruas sob sua fiscalização
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito, informando as péssimas condições do estado do
Caminho Novo entre as ruas do Rosáno e Conceição e vános pontos da calçada do Beco
do Rosáno.
- Recebem oficio de um Fiscal informando que os despejos do Hospital Militar continuam
sendo feitos junto ao paredão da Praça da Independência.
- Aprovam em terceira discussão o projeto de Posturas que proíbe a venda de água tirada
do rio ou riacho e enviam à Comissão de redação
A js : Barcellos - Barreto - Guimarães -Araújo - Lima

18
- Sessão suspensa.

19
- Sessão suspensa.

20
- Sessão suspensa

22
- Sessão suspensa.

23
- Resolvem não incluir nas folhas de pagamento o Procurador da Câmara aposentado, por não
haver verba no orçamento para esta despesa e a Presidência da Província não ter ordenado
- Enviam à Comissão de Fazenda as contas da Procuradoria correspondentes aos meses
adicionais do último exercício.
- Nomeiam um Vereador como membro da Comissão de Redação.
- Aprovam a redação de três artigos de Posturas aprovados em sessões anteriores sobre
consertos dos lajedos dos passeios, outro demarcando os lugares apropriados aos chi
queiros de porcos e o último referente à água exposta à venda.
- Concedem licença a um Cidadão para ter na casa de sua residência o divertimento de
briga de galos.
- Concedem licença a um Cidadão para dar dezoito palmos de pé direito, unicamente, à
sua propriedade.
- Recebem requerimento de moradores das ruas Sete de Setembro e Andradas, queixan
do-se da resolução da municipalidade de levantar na saída a ponte de despejos.
- Resolvem ir em vistoria à Rua da Igreja nas imediações da Rua Bela entre uma praça e a
Rua do Arvoredo para determinar as obras que deverão ser feitas com o objetivo de bene
ficiar os terrenos das imediações.
- Aprovam em primeira e segunda discussões um projeto de aditamento ao relatório da
Câmara pedindo à Assembléia Provincial a liberação de uma verba para construção de um
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prédio próprio da Câmara, usando um terreno na Praça D. Pedro II, esquina da Rua São
Jerônimo, além de uma verba para o aterro do Caminho Novo
A«\. Guimarães -Araújo - Barreto - Barcellos - Lima

24
- Sessão suspensa.

25
- Sessão Suspensa

26
- Recebem Portaria da Presidência mandando que a Câmara informe qual o número de
quarteirões que passaram a pertencer à Freguesia de Santa Cristina em 1864 e o número
de votantes dos mesmos
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara providencie para que as
assembléias paroquiais se reúnam no primeiro domingo de fevereiro de 1867 para proce
derem às eleições primárias.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara volte a incluir na folha de
pagamento o Procurador aposentado
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao trimestre de janeiro a março e de
abnl a junho último.
- Informam a Presidência da Província não poderem conceder terrenos de logradouro
público no Caminho Novo para dois cidadãos, sugerindo-lhes a cedência de terrenos na
Praia do Riacho ou na Ilha da Pintada
- Autorizam o pagamento da quantia despendida pela Comissão de Estradas da Aldeia.
- Resolvem marcar ao Procurador a porcentagem de quatro e meio por cento nas rendas
arrematadas.
- Adiam a terceira discussão sobre o aditamento ao relatório da Câmara, referente à construção
de um prédio própno para a mesma, até serem presentes a respectiva planta e o orçamento.
- Autorizam ao Vereador Presidente a fazer o contrato com o proprietário da casa em que
funciona a Câmara por mais três anos.
- Resolvem mandar tirar uma planta do nivelamento da Rua da Igreja desde a Rua da Guarda
Principal até a Rua Direita e da Bela o que for necessáno para igualá-la com a Rua da Igreja.
- Adiam abaixo-assinado de vários moradores das ruas Sete de Setembro e Andradas,
queixando-se da colocação da ponte de despejos na saída do Beco do Araújo.
Ass.: Guimarães -Araújo - Barcellos - Barreto - Lima

27
- Recebem portaria da Presidência sobre a conveniência de serem diminuídos para dois
os onze matadouros existentes.
- Concedem licença solicitada por uma Cidadã com relação à casa que constrói na Rua do
Riachuelo.
- Recebem requerimento do Procurador da Irmandade do S.S Sacramento da Freguesia
da Aldeia pedindo que a Câmara solicite à Presidência da Província a quantia decretada
pela Assembléia Provincial para as obras do cemitério da mesma freguesia.

- Enviam à comissão competente para dar parecer um requerimento do arrematante da
obra do novo Mercado.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para fechar terrenos de sua
propriedade que beiram a estrada do Passo do Fiúza
- Recebem requerimento de vários criadores de porcos pedindo para estabelecer seus
chiqueiros e matadouros no terreno de uma chácara.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para fechar terrenos de sua propriedade
que beiram com a estrada da Aldeia nas proximidades do Passo do Bernabé.
- Recebem requerimento de um Cidadão solicitando um atestado de ter sido ferido dentro
do xadrez n° 23, em 1862, no exercício de seu cargo, e que a Câmara informe em juízo
seu zelo e probidade.
- Aprovam a despesa feita pelo Vereador Presidente que mandou fazer uma carroça nova e
consertou outra.
- Nomeiam comissão para as visitas da Cadeia e estabelecimento de caridade.
Ass.: Barcellos - Barreto - Guimarães - Fernandes - Lima.

NOVEMBRO
05
- Recebem portaria da Presidência aconselhando que sejam tomadas cautelas para evitar
o desenvolvimento do cólera que tem assolado alguns pontos da Europa.
- Resolvem aumentar para cinco o número de carroças empregadas na limpeza da Cidade,
e solicita à Presidência da Província que providencie para que o Corpo Policial forneça os
praças necessários para ajudar os empregados municipais no serviço noturno, no sentido
de evitar o desenvolvimento do cólera.
- Recebem portaria da Presidência aprovando provisoriamente os artigos de Posturas.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que não podem mandar entregar por emprés
timo as quantias necessárias para pagamento dos ordenados do Procurador aposentado
devendo a Câmara recorrer à Assembléia Provincial
- Recebem ofício do Secretário da Câmara participando que tomará assento como Depu
tado na Assembléia Provincial. Chamam o Contador para substituir esse empregado no
serviço da secretaria durante o seu impedimento.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo o pagamento da última prestação do
contrato referente ao plantio de noventa e quatro pés de árvores na Praça da Harmonia.
Ass.: Lima - Barcellos - Guimarães - Barreto - Fernandes.

DEZEMBRO
18
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter providenciado para que os praças do
Corpo Policial auxiliem os empregados municipais no serviço noturno
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- Recebem portana da Presidência tratando de disposições permanentes sobre uma con
sulta feita pela Câmara a respeito de leis
-Recebem portaria da Presidência dizendo não poder ser aforado o terreno solicitado por
dois irmãos, mas sendo permitido que os mesmos estabeleçam sua fábnca de fundição na
Ilha da Pintada.
- Solicitam à Presidência da Província que nomeie outro Engenheiro para que juntamente
com o da municipalidade examinem a Ponte do Meio perto da dos Ferreiros, já que o
primeiro nomeado não pôde aceitar a comissão.
- Recebem do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas o mapa da sua produção agrícola.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas informando ter entregue ao
Administrador das Obras a carroça e utensílios daquela Freguesia
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando que na Estrada do Mato Grosso junto à
Lomba do Sabão existem uma sanga e dois grandes atoleiros
- Enviam à Comissão da Fazenda as contas da Procuradoria correspondentes ao trimestre
de julho a setembro deste ano.
- Transferem a sessão que deve tratar de matadouros para o dia 20 do corrente.
- Concedem licença a um Cidadão para fazer as janelas da casa de sua propriedade na Rua
da Alegria com a mesma largura que tem atualmente
- Aprovam a despesa feita na Ponte do Menino Deus.
- Aprovam requerimento de um Vereador para que o Procurador da Câmara seja autoriza
do a mandar imprimir cem exemplares de todas as Posturas que existem avulsas.
A«'.. Barcellos - Barreto - Fernandes - Guimarães - R oizBarcellos - Baptista Pereira.

21
- Recebem ofício de um Cidadão oferecendo o terreno de sua propriedade no Caminho de
Belas para abertura de uma rua com sessenta (60) palmos de largura e um mil e duzentos
(1200) de fundos e propondo-se a vender o terreno contínuo para dar saída à Estrada do
Menino Deus
- Aprovam em terceira discussão um aditamento ao relatório da Câmara sobre a edificação
de um prédio próprio para a mesma.
- Recebem de um Cidadão proposta para construir um matadouro público, acompanhada
de uma planta.
-te.: Roiz Barcellos - Machado - Barcellos - Barreto - Baptista Pereira

1867

JANEIRO
22
- Recebem portaria da Presidência informando que o Dr. Francisco Ignácio Marcondes
Homem de Mello deve tomar posse do cargo de Presidente desta Província neste dia, às 11
horas da manhã. Tomam providências para que seja celebrado o TeDeum após a posse
- Recebem juramento de Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello, proclamado
Presidente da Província
Barcellos - Barreto - Baptista Pereira - Roiz Barcellos - Machado

FEVEREIRO
04
- Recebem portaria da Presidência indicando o Engenheiro Civil que foi nomeado para
junto com o da Câmara examinarem a Ponte do Meio próximo à dos Ferreiros.
- Recebem portaria da Presidência adiando as eleições gerais nesta Província para depois
de concluída a guerra com a República do Paraguai.
- Recebem através da Presidência da Província um pedido do Carcereiro da Cadeia Civil.
- Recebem parecer do Engenheiro Civil nomeado pela Presidência da Província sobre o
levantamento da Ponte do Meio.
- Recebem circular do Presidente da Província pedindo colaboração da Câmara no movi
mento que está sendo feito no sentido de levantar novos recursos para a sustentação da
guerra com o Paraguai.

37

- Recebem circular da Presidência da Província pedindo que a Câmara informe quais as
pessoas que tem prestado serviços e concorrido com donativos ou outros meios para
auxílio da guerra contra o Paraguai.
- Recebem oficio do Juiz de Direito da 2a Vara desta Cidade informando ter reassumido as
suas respectivas funções.
- Recebem ofício da Câmara de Santa Maria remetendo a quantia recolhida para a meda
lha imperial
- Autorizam a despesa a serem feitas com os consertos das calhas da Rua de Bragança,
Caminho Novo e também os melhoramentos da descida do Beco do Barbosa
- Autorizam o pagamento da despesa correspondente ao aluguel de cavalos e ao trabalho
de um peão para organização do mapa estatístico dos subúrbios.
. Roiz Barcellos - Olinto - Barcellos - Campos - Machado.

05
- Sessão suspensa.

06
- Recebem relatório da Companhia Hidráulica Porto-alegrense correspondente ao semes
tre de julho a dezembro último
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial das Dores desta Cidade o livro dos
trabalhos eleitorais por estarem adiadas as eleições.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Mesa de Qualificação da Freguesia de Belém
pedindo o livro respectivo.
- Recebem ofído do arrematante da obra do novo Mercado informando que o primeiro torreão
do mesmo edifício acha-se pronto, e que o segundo em poucos dias também estará.
- Recebem ofício do arrematante da obra do novo Mercado pedindo o pagamento da
quantia correspondente aos juros de Apólices que deixou de receber.
- Propõem à Presidência da Província uma comissão para se encarregar dos consertos da
Igreja de Viamão
- Mandam pagar ao Procurador aposentado todos os meses de vencimento que lhe devem,
e o acréscimo de vencimentos de alguns empregados Municipais
. t o . Roiz Barcellos - Olinto - Barcellos - Machado.

07
- Recebem ofício do Vereador Inspetor do Distrito das Dores desta Cidade sugerindo a
compra de uma pena d’água para regar o arvoredo da Praça da Harmonia.
- Recebem ofício do Contador comunicando que a partir de sete de janeiro em diante
deixou o exercício desse cargo que foi suprimido pela Assembléia Provincial
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando ter embargado os tapumes que um Cida
dão estava fazendo nos terrenos de logradouro público daquela Freguesia.
- Recebem do Fiscal da Aldeia informações sobre os requerimentos de dois cidadãos que
pedem para tapar terrenos que dizem ser de sua propriedade
- Mandam consertar a calçada do Beco do Fanha.
- Mandam orçar a despesa com uma calha no Caminho Novo em frente dos estaleiros para
dar esgoto às águas da Lomba da Bngadeira
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- Mandam consertar a Rua da Conceição em frente à igreja cujas calhas estão estragadas e
a rua que desemboca na Várzea.
- Mandam pagar a segunda e última prestação pelo plantio de noventa e quatro árvores na
Praça da Harmonia.
Ass.. Roiz Barcellos - Olinto - Barcellos -Machado - Lima.

08
- Recebem do Juiz Municipal deste termo duas cópias do edital para convocação da próxi
ma reunião do Jún
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que as três portas que existem em sua casa na
Rua de Bragança n° 82, que se acha em reforma, continuem tendo o mesmo tamanho.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para conservar um camarote volante
junto à sua tulha de madeira no Caminho Novo
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para ser dispensado de uma multa im
posta pelo Fiscal do I o Distrito da Capital por infração do Código de Posturas.
Ass.: Roiz Barcellos - Olinto - Barcellos - Machado - Lima.

09
- Resolvem sobre o rebaixamento a ser dado na Rua Bela esquina com a Rua da Igreja e
sobre a altura que deve ter o chafariz. Resolvem ainda que a Rua do Arvoredo deve ter
início somente na Praça do General Osório
- Recebem ofícios das municipalidades do Triunfo e Santo Antônio da Patrulha, inteiradas
por esta, da posse do atual Administrador da Província
- Recebem dos Fiscais dos subúrbios e de Viamão os mapas estatísticos de posse territorial
de produção e comércio.
- Recebem ofício de um Fiscal sobre o serviço de despejos
- Recebem de um Fiscal uma relação dos indivíduos que ainda não compuseram o lajedo
dos passeios de suas frentes no Primeiro Distrito.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que fizera arrematar um animal por infração
das Posturas multando ainda dois indivíduos.
- Mandam distribuir por seus empregados as Posturas aditivas ao seu código aprovadas
pela Assembléia Provincial
- Recebem proposta do arrematante dos impostos municipais com relação à cobrança do
imposto da farinha de mandioca, milho e feijão exportados deste município.
•Roiz Barcellos - Machado - Barcellos - Olinto - Lima.

11
- Mandam substituir uma carroça
- Mandam consertar a Rua de Bragança entre a do Arvoredo e a da Igreja e fazer alguns
reparos na Praça D. Pedro II
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara
/to .: Roiz Barcellos - Machado - Ramalho - Barcellos

MARÇO
06
- Recebem oficio circular da Presidência da Província pedindo que se remetam cópias
autênticas dos autos de verificação das dimensões das medidas usadas neste Município.
- Recebem ofício da Presidência informando ter ordenado ao Diretor das Obras Públicas
providenciar orçamento para os consertos da Igreja Matnz de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência autonzando a Câmara a aceitar a proposta do arrematante
dos seus impostos referentes à cobrança do feijão, do milho e da farinha
- Transcrevem requerimento de um Vereador pedindo à Presidência da Província que
providencie o fechamento com um muro dos alicerces existentes na Praça D. Pedro II e
um terreno que a Província possui na quadra em frente à Praça da Harmonia, para evitar
a aglomeração de despejos.
- Transcrevem requerimento de um Vereador para solicitar à Presidência da Província que
o Delegado da Junta de Higiene Pública cumpra as atribuições que lhe conferem o respec
tivo regulamento garantindo a salubridade pública e recomendando aos Fiscais mais zelo
na limpeza da Cidade.
- Concedem licença de vinte dias ao Secretário da Câmara por motivos de saúde.
- Recebem requerimento de um Cidadão queixando-se de uma multa que recebeu de um
Fiscal.
- Recebem requerimento de um Cidadão e sua mulher pedindo uma decisão sobre o
embargo feito pela Câmara no aterro que estavam mandando fazer no Caminho Novo em
terrenos de sua propriedade.
- Resolvem, a pedido do Engenheiro Municipal, não pagar a um Cidadão que fez parte da
vistoria às pontes do Meio e Passo Grande.
- Resolvem não pagar o aluguel de um carro que conduziu o Engenheiro à Freguesia da
Aldeia por não ter sido essa despesa autorizada pela Câmara.
- Mandam pagar a dois Cidadão a vistoria que fizeram na Ponte do Bernabé.
Fernandes - CostaJunior - Roiz Barcelhs - Barcellos - Barreto - Baptista Pereira

- Lima.

ABRIL
24
- Recebem portaria da Presidência convidando a Câmara para uma missa pela alma do
Barão de São Gabriel.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara observe as disposições do
Regulamento Provincial visto terem surgido alguns casos de cólera na Capital.
- Recebem portaria da Presidência da Câmara mandando que a Câmara estabeleça uma ou
mais enfermarias para tratamento dos doentes do cólera
- Recebem portaria da Presidência informando ter providenciado a colocação de patru
lhas nos alicerces da Praça de D. Pedro II e em um terreno provincial em frente à Praça da
Harmoma
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- Recebem portaria da Presidência informando ter mandado entregar à Câmara uma quantia
para as despesas com a epidemia do cólera
- Recebem portana da Presidência comunicando estar inteirada do TeDeum pelo aniver
sário do Juramento da Constituição não podendo colocar Guarda de Honra à porta do
Templo por razão da epidemia.
- Recebem portaria mandando ser entregue à Câmara mais um conto de réis para as
despesas com o cólera.
- Recebem portaria da Presidência informando ter ordenado à Diretona Provincial entre
gar à comissão encarregada dos consertos na Igreja de Viamão a quantia de três contos de
réis.
- Recebem portaria da Presidência informando as providências tomadas para evitar os
despejos do Hospital Militar feitos fora do lugar designado e em área inconveniente.
- Recebem portaria da Presidência convidando a Câmara assinar o prospecto que enviou
incluso na obra Apuntes para la historia de la Republica dei Uruguai.
- Recebem oficio do Bispo Diocesano convidando a Câmara para o Te Deum que será
entoado em ação de graças pela extinção do cólera.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia informando ter expedido ordens às autoridades
policiais da Capital para auxiliarem as comissões nomeadas para socorro aos enfermos
do cólera.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo que a Câmara declare quem são as pessoas
ou inspetores dos três distritos da Capital.
- Procedem à votação entre os candidatos ao emprego de Porteiro da Câmara e também
para o lugar de Guarda Municipal.
A«.: Roiz Barcellos - Barreto - André Machado - Fernandes - Lima.

26
- Sessão suspensa.

27
- Sessão suspensa.

29
- Sessão suspensa

30
- Sessão suspensa.

MAIO
01
- Sessão suspensa.

02
- Sessão suspensa.

03
- Sessão suspensa

04
- Mandam arquivar o número do Rio Grandmse em que vem publicado um Aviso Circular
do Ministério do Império.
- Autorizam o Procurador a fornecer ao Carcereiro da Cadeia Civil os objetos solicitados.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que segundo o Comandante interino do Corpo
Policial os Fiscais têm se recusado a impor multa aos vendedores de peixe.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre a aplicação de multa aos vendedores de peixe.
- Procedem ao sorteio para amortização das Apólices antigas da Câmara.
- Recebem ofício de um Cidadão colocando à disposição da Câmara uma quantia determi
nada para ser distribuída enquanto durasse a epidemia.
- Recebem ofício de um Cidadão colocando à disposição da Câmara quatro carroças equi
padas com os respectivos animais para auxiliar no serviço de limpeza da Cidade enquanto
durasse a epidemia.
- Recebem ofício de um Cidadão pedindo para depositar em frente a sua casa a lenha que
está sendo rachada.
- Mandam orçar a despesa para escoar as águas que costumam empoçar na Praça da
Alfândega.

Ass.: Barcelbs - Lima - Barreto - Guimarães - Fernandes

6
- Sessão suspensa.

07
- Sessão suspensa.

08
- Sessão suspensa.

09
- Sessão suspensa.

10
- Sessão suspensa.

11
- Sessão suspensa.

13
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre um indivíduo morador
de Viamão em completo estado de pobreza, que tinha no princípio da guerra com o Estado
Oriental quatro filhos no Exército, segundo o Jornal do Comércio.
- Recebem portaria da Presidência informando a anulação dos trabalhos da Junta de revi
são de qualificação de votantes da Paróquia das Pedras Brancas e marcando data para
nova reunião.
- Recebem oficio da Comissão de salubridade do 2o Distrito da Capital informando sobre
seus trabalhos durante a epidemia.
- Recebem oficio de um Cidadão informando ter deixado de ser o editor responsável do

Jornal do Comércio.
- Aprovam requerimento de um Vereador para que a Câmara comissione os Deputados
Gerais da Bahia para representarem e advogarem os interesses desta Província no Parla
mento Brasileiro no qual não tem representantes legais. Recebem ofício com igual deci
são da Câmara Municipal da cidade de São Leopoldo.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo prazo maior para lajear a frente das
suas propriedades localizadas na Rua Sete de Setembro e Praça da Alfândega.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão pedindo um prazo maior para demolir uma
casa em terrenos de logradouro público, além da Ponte da Cachoeira.
- Aprovam a prestação de contas.
Ass.: Barreto - Lima - Barcellos - Guimarães - Fernandes.

14
- Recebem portaria da Presidência da Província pedindo informações sobre dados
concernentes à estrada de ferro entre esta Capital e Hamburg-berg.
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de Uruguaiana inteirada da posse do atual
administrador da Província. Recebem ofícios no mesmo sentido das câmaras municipais
de Passo Fundo, Canguçu, São José do Norte, Encruzilhada e do Rio Grande.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santo Antônio da Patrulha, dizendo que
oficiara ao Presidente da Província a respeito de algumas dúvidas que surgiram sobre as
divisas do mesmo Município.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia de Belém o
livro da respectiva qualificação.
- Recebem informação do Procurador sobre vários utensílios solicitados pelo carcereiro
da Cadeia Civil.
- Recebem oficio de um Cidadão pedindo dispensa da Comissão diretora das obras da
Igreja de Viamão.
- Recebem uma conta do Procurador aposentado pedindo o pagamento de uma quantia
despendida por ordem da Câmara da qual ainda não foi reembolsado.
- Oficiam ao Advogado Municipal sobre a relutância dos moradores da Ilha da Pintada em
assinarem os termos perante a Câmara e o consultam sobre os meios de conservar a posse
daquele logradouro público.
- Recebem ofício do Procurador informando a quantia que falta ser paga pelas despesas
feitas com a epidemia do cólera.
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- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Borja solicitando que a Câmara lhe mande
fornecer os pesos e medidas de que usa, visto os seus terem sido extraviados com a inva
são paraguaia.
Ass.; Sem assinaturas

25
- Enviam ao Procurador para informar os requerimentos de dois cidadãos pedindo terre
nos.
- Recebem requerimento do Cidadão Lopo Gonçalves Bastos, dizendo não poder lajear o
passeio de um terreno de sua propriedade situado na Rua Sete de Setembro enquanto não
fosse aterrada aquela rua.
- Concedem a um Cidadão um prazo de quatro meses para lajear o passeio fronteiro a sua
casa na Rua Sete de setembro.
- Enviam à Diretoria da Companhia Hidráulica cópia do requerimento de uma Cidadã
moradora da Rua Riachuelo queixando-se dos estragos causados em sua propriedade
pelas águas do chafariz da Praça D. Pedro II.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão pedindo licença para abrir açougue na Rua de
Santa Catarina.
- Recebem requerimento de uma Cidadã pedindo para edificar na Ilha da Pintada.
- Indeferem requerimento de um Cidadão propondo-se a servir como Porteiro da Câmara
por metade do ordenado marcado em lei, por menos ou até gratuitamente.
- Indeferem o requerimento de uma Cidadã que solicita dispensa da obrigatoriedade de
lajear a frente de sua casa localizada na Rua Riachuelo.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para abrir um açougue na Rua
da Igreja, perto da Cadeia.
- Concedem licença a um Cidadão para abrir um açougue na Rua do Arroio, entre a dos
Andradas e Sete de setembro.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para vaiar terrenos na Ilha da Pintada.
- Mandam pagar a última prestação do contrato de publicações dos trabalhos da Câmara
no Jornal do Comércio.
- Ordenam ao Engenheiro Municipal que faça o orçamento das despesas necessárias na
Travessa da Rua da Olaria.
- Resolvem solicitar à Presidência da Província que providencie a colocação de lampiões
nos seguintes pontos: Travessa da Olaria (quadra da Rua dos Andradas entre a da Guarda
Principal e a Praia do Arsenal), Rua do Riachuelo, Rua do Arvoredo (entre a do Arroio e
a da Direita) e Rua da Varzinha (entre a de Belas e a do Arroio).
- Resolvem pedir ao Presidente da Província que contrariem qualquer pretensão aos terrenos
de marinha do lado norte da projetada Rua das Flores, cujo litoral deverá ser fechado por um
cais, ao mesmo tempo solicitam que sejam concedidos para logradouros públicos.
- Marcam data para o recebimento das propostas das diferentes áreas de serviços a cargo
da Câmara.
- Mandam consertar o Beco do Fanha e aprovam despesas para a colocação de cascalho
em um atoleiro no Caminho Novo.
- Mandam fazer uma calha na Rua do Arroio entre a dos Andradas e a Sete de Setembro.
Ass.: Roiz Barcellos - Campos - Ramalho - Barcellos - Lima.
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JUNHO
17

'

- Recebem portaria da Presidência comunicando a substituição de um membro da Comis
são Diretora dos reparos da Igreja de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens à Diretoria Geral
dos Negócios da Fazenda Provincial para dar a Câmara a quantia despendida com a epide
mia do cólera.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara providencie nova revisão de
qualificação de votantes da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário por haver sido anulada
a primeira.
- Recebem portaria pedindo uma relação da população livre e escrava deste Município.
- Recebem portaria da Presidência solicitando uma relação dos meninos cegos, surdos e
mudos deste Município com seus nomes, idades e a posição das respectivas famílias.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para abrir açougue na Rua da
Igreja n° 30.
- Mandam examinar o estado da Ponte do Menino Deus.
- Autorizam alguns cidadãos com comércio de carne de porco a estabelecerem um chi
queiro e matadouro em uma chácara na frente da Rua da Floresta.
- Recebem ofício de um fiscal sobre o estado de ruínas de uma casa situada na Rua Santa
Catarina, esquina com a dos Andradas.
.to .: Barcellos - CostaJunior - Barreto - Lima - Fernandes - Campos - Roiz Barcellos.

25
- Recebem da Presidência da Província ofícios do Comandante Interino das Armas desta
Província e do Diretor do Hospital Militar reclamando de dois carroceiros da Câmara por
terem jogado imundícies na Várzea, junto ao paredões da Praça da Independência.
- Rejeitam proposta de um Cidadão para arrematar os impostos municipais e pedem auto
rização da Presidência para administrar as suas rendas.
- Aceitam uma das propostas recebidas para fazer o serviço de iluminação interna da
Cadeia Civil desta Cidade com velas de sebo de superior qualidade.
- Aceitam proposta de um Cidadão para arrematar as passagens do Passo de Gravataí.
- Aceitam proposta da empresa do Jornal do Comércio desta Cidade para publicação e
impressão dos trabalhos da Câmara.
- Aceitam uma das propostas recebidas para sustentação dos animais da Câmara.
/to .: Barcellos - Roiz Barcellos - Lima - Fernandes - CostaJunior - Barreto.

JULHO
8
- Recebem portaria da Presidência da Província informando haver anulado a revisão de
qualificação de votantes da Paróquia de Nossa Senhora da Madre de Deus e ordenando
providências para proceder a uma nova revisão.
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- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a fazerem as despesas necessá
rias com uma calha na Rua do Arroio entre a dos Andradas e a Sete de Setembro.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar a iluminação interna
da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar as passagens do
Passo de Gravataí.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar administrar suas rendas.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar com o proprietário
do Jornal do Comércio as publicações e impressões dos seus trabalhos.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara indique um Cidadao para subs
tituir um membro da Comissão Diretora dos reparos da Igreja Matriz de Viamão o qual
solicitou dispensa.
- Recebem do Juiz de Direito da 2a Vara Crime desta Cidade uma relação dos cidadãos
multados na última sessão do Júri.
- Recebem ofício do Escrivão do Júri da Capital pedindo um livro de 200 páginas, papel
almaço para os óbitos dos presos da Cadeia Civil.
- Recebem ofício de um Cidadão informando não poder aceitar o cargo de membro da
Comissão Diretora dos reparos da Igreja de Viamão.
- Concedem licença a um Cidadão para abrir açougue na Rua da Igreja.
- Recebem requerimento do arrematante das passagens do Passo de Gravataí informando
não poder ficar com as mesmas.
- Concedem licença a dois cidadãos para fazerem um telheiro sobre o trapiche que man
têm nos fundos de seu prédio na rua Sete de Setembro.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para abrir açougue no Caminho
Novo.
- Resolvem pedir à Comissão nomeada para obter donativos e administrar a substituição
da calçada da Rua dos Andradas, entre o Beco da Ópera e Rua do Ouvidor, que informe a
situação em que se encontram estas tarefas.
- Nomeiam nova Comissão para tratar da obtenção do retrato do Visconde de Tamandaré.
- Mandam fazer o orçamento das despesas para consertar a Rua da Azenha, desde a desci
da da Praça da Independência até a subida do Cemitério.
- Aprovam nomeação de um Cidadão para auxiliar o Procurador na arrecadação dos Im
postos.
- Aprovam o conserto de dois atoleiros na Rua da Azenha.
/Iss.: Barcellos - Lima - Barreto - Fernandes - CostaJunior.

09
- Sessão suspensa.

10
- Sessão suspensa.

11
- Sessão suspensa.

12
- Recebem portaria da Presidência transmitindo uma informação do Tesoureiro das Lote
rias da Província sobre a venda de bilhetes que são extraídos fora desta Província e no
estrangeiro.
- Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica oferecendo gratuitamente o tra
balho do Diretor das sua obras para consertar a Praça da Caridade, junto ao chafariz,
desde que a Câmara ceda o material e a mão de obra.
- Recebem requerimento de um capitão pedindo alinhamento para fechar terrenos de sua
propriedade junto da Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento do mestre de construção naval pedindo licença para aparar
alguns paus no Caminho Novo.
- Mandam pagar a um Cidadão a primeira prestação do contrato para as publicações da
Câmara.
- Concedem licença a um Cidadão para abrir um açougue no Caminho Novo em frente ao
Aterro do Borges.
- Recebem do fiscal informações sobre o local onde alguns cidadãos querem estabelecer
chiqueiro e matadouros de porcos em uma chácara na frente da Rua da Floresta.
- Recebem participação de um Cidadão declarando ser o editor responsável pelo periódi
co Sentinela do Sul.
- Recebem uma declaração do redator doJornal Despertador informando ser o responsá
vel pelo mesmo jornal.
- Recebem outra declaração de um Cidadão dizendo ser responsável peloJornalAtualidade.
- Concedem licença a um Cidadão para promover o divertimento de brigas de galo.
- Concedem ao Administrador das obras do Seminário a licença solicitada para caçar em
tomo da Cidade.
- Concede licença a um Cidadão para abrir açougue na Rua Andradas em área permitida
para este comércio.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores do Caminho do Meio pedindo o
conserto daquela estrada no lugar denominado Lomba Vermelha.
- Recebem do fiscal de Viamão a informação de haver desabado um dos paredões de
pedra seca que sustentam o aterro na continuação da Ponte do Passo do Vigário.
Aw.: CostaJunior - Vicente Barcellos - Montezuma - Barreto - Oliveira.

13
- Sessão suspensa.

15
- Sessão suspensa.

16
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.
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18
- Sessão suspensa.

19
- Sessão suspensa.

20
- Sessão suspensa.

22
- Sessão suspensa.

23
- Sessão suspensa.

24
- Sessão suspensa.

25
- Sessão suspensa.

26
- Sessão suspensa.
Obs.: Dos dias úteis decorridos de 27 de julho a 06 de agosto, as sessões foram também
suspensas.

AGOSTO
7
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de um membro para Comis
são Diretora dos consertos da Igreja de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a transferir a arrematação das
passagens do Passo de Gravataí a outro arrematante.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a lavrar o contrato para o sus
tento dos animais das suas carroças.
- Recebem portaria da Presidência mandando continuar em vigor a Lei de Orçamento
última, quanto não for promulgada a competente do corrente exercício.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a nomear um agente cobrador
de impostos para auxiliar o Procurador na arrecadação.
- Recebem ofício da Câmara de Taquari inteirada da posse do atual Administrador da
Província.
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- Recebem ofício do chefe de Polícia pedindo que a Câmara ordene ao seu Procurador
não conceder licença para abertura de casas de jogos lícitos sem que sejam apresentadas
as licenças anuais.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter se baseado em um artigo do regi
mento interno para convocar os Vereadores suplentes necessários para tratarem tje as
suntos importantes.
- Concedem licença a um Cidadão para estabelecer, em um terreno.de sua propriedade
dentro da Cidade, um forno para preparação de cal hidráulico e cal comum.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo aterro para calçar com lajes as frentes
de suas propriedades no Beco da Fonte.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo alinhamento para fechar terrenos de
sua propriedade na estrada que de Itacolomi vai ao Bernabé.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo alinhamento para fechar terrenos de
suas propriedades na Aldeia.
- Concedem licença a uma Cidadã para fechar terrenos de sua propriedade junto à Fregue
sia da Aldeia.
- Resolvem oficiar a Diretoria da Companhia Hidráulica para que tome providências quan
to ao registro de água da Praça de D. Pedro II.
/to .: CostaJunior - Olinto - Montezuma - Barreto - Machado - Pacheco.

8
- Sessão suspensa.

SETEMBRO
04
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de um membro para Comis
são Diretora dos reparos da Igreja de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência mandando a Câmara remeter à mesa de revisão da
Qualificação das Pedras Brancas o livro em que foi feito esse trabalho no ano de 1866.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre a cultura do algodão para
serem remetidas ao Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara mande consertar a estrada
que leva o cemitério extramuros, devendo ser comunicada qualquer falta de recursos.
- Recebem um volume da lei de orçamento promulgada na última sessão da Assembléia Provincial.
- Recebem oficio do Secretário do Governo convidando a Câmara em nome do Presidên
cia da Província para o cortejo do dia 07 de setembro.
- Nomeiam Vereadores inspetores para o primeiro distrito da Capital, Aldeia, Belém, Viamão
e Pedras Brancas.
- Concedem demissão a um guarda municipal.
- Aprovam em primeira discussão o projeto de orçamento que deve ser apresentado na
Assembléia Provincial.
/to .: Olinto - Barreto - Montezuma - CostaJunior - Machado.
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05
- Recebem um número do Jornal Rio Grandense em que vem publicado o ofício enviado
pelo Encarregado de negócios do Brasil em Montevidéu, comunicando o feito das armas
praticadas pela Cavalaria Brasileira, nas proximidades da Ponte do Rio Hondo.
- Recebem requerimento de um Vereador propondo que a Câmara se congratule com o
Presidente da Província em razão dos feitos praticados pela Cavalaria Riograndense dirigida
pelo Brigadeiro José Joaquim de Andrade Neves.
- Recebem da Comissão encarregada de recolher donativos para substituição da calçada
da Rua dos Andradas, entre o Beco da Ópera e a Rua da Ladeira, a relação das pessoas que
subscreveram e a importância arrecadada.
- Aprovam em segunda discussão o relatório a ser enviado à Assembléia Provincial na
forma determinada pelo regimento interno.
- Apresentam duas emendas ao Relatório da Câmara que tratam respectivamente da grati
ficação dos fiscais desta Cidade devendo esse serviço ser feito a cavalo e do recebimento
de auxílio dos cofres provinciais para o custeio da iluminação e utensílios da Cadeia Civil.
- Recebem requerimento de um Vereador para que seja autorizada a venda em hasta
pública da quadra de terrenos na Praça do Paraíso, e que o produto seja aplicado no
resgate das Apólices do novo Mercado.
- Recebem requerimento de um Vereador para que seja eliminada do orçamento a con
cessão para jogos de vísporas de acordo com o que dispõe o Código de Posturas.
- Recebem requerimento de um Vereador sugerindo que seja cobrado imposto por atafona,
mesmo sobre a produção para o gasto de casa.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que seja consignada uma quantia para
gratificar uma pessoa especializada em arborizar as praças do centro desta Cidade, bem
como a Várzea.
- Recebem requerimento de um Vereador propondo que o Engenheiro da Câmara orce as
despesas dos consertos da Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Olinto - Barreto - M ontezuma - CostaJunior - Machado.

07
- Recebem portaria da Presidência comunicando as providências tomadas em relação ao
Te Deum do dia 07 de Setembro.
- Aprovam em terceira discussão o relatório que deverá ser apresentado à Assembléia
Provincial com aditivos dos Vereadores sobre a eliminação da concessão para jogos de
vísporas no orçamento, solicitação de ajuda pelos cofres provinciais para reparar as cal
çadas das cidades e solicitação de quantia para a desapropriação de algumas casas a fim
de que a Praça General Osório tenha por faces as ruas da Igreja, Guarda Principal, Varzinha
e Belas.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo à Assembléia a criação de uma compa
nhia de calceteiros conforme projeto apresentado à Câmara em 1861.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo à Assembléia Provincial para ajardinar
a Praça da Harmonia.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que as ruas que forem abertas além do
Riacho tenham 200 palmos de largura.

•50*

- Resolvem mandar fazer o retrato do Conselheiro José Bonifácio de Andrade e Silva e
colocá-lo na sala de sessões da Câmara no dia 07 de setembro de 1868.
Así.: Barcelbs - Barreto - Machado - CostaJunior - Lima - Olinto.

18
- Sessão suspensa.

19
- Recebe portaria da Presidência mandando pagar uma relação de utensílios para a Cadeia
Civil.
- Resolvem enviar ao Vereador Inspetor do Distrito para informar a representação de um
Cidadão sobre alinhamento de terrenos de sua propriedade na Freguesia da Aldeia.
- Aprovam a redação do relatório a ser enviado à Assembléia Provincial.
- Recebem parecer do Engenheiro da Câmara sobre a construção da Ponte do Meio na
Freguesia da Aldeia.
- Resolvem oficiar a um membro da Comissão encarregada de fiscalizar a obra do novo
Mercado agradecendo seus bons serviços e pedindo que continuem a fazer parte da refe
rida comissão.
- Resolvem oficiar ao empreiteiro da obra do novo Mercado para que não use nenhum
material sem o prévio conhecimento da Comissão que fiscaliza esta obra.
- Resolvem confirmar uma resolução de 1866 que consigna determinada quantia para os
consertos de ruas e estradas nas freguesias da Aldeia, Viamão e Belém.
- Autorizam a compra de duas carroças para serem aplicadas nos consertos das ruas e
estradas do subúrbios da Cidade e determinam que essas carroças, mais as cinco que são
empregadas na limpeza da Cidade sejam postas depois do meio dia a disposição para os
consertos urgentes.
- Nomeiam uma comissão especial para auxiliar a Presidência da Câmara na direção da
fiscalização dos consertos na Cidade.
- Rejeitam requerimento do Vereador Inspetor do Distrito das Dores pedindo que a carro
ça da limpeza continuasse a fazer aterros para os consertos das ruas da mesma freguesia.
- Recebem representação dos fiscais da Cidade comunicando os maus tratos que sofrem
os animais da Câmara na cocheira do Cidadão que é responsável pelo serviço de sustento
dos mesmos.
- Recebem oficio do Secretário da Câmara informando ter tomado assento como Deputa
do da Assembléia Provincial.
- Recebem requerimento de um Vereador solicitando que a Câmara autorize a compra de
cascalho da Beneficência Brasileira União tendo em vista que um Cidadão se propôs a
aterrar a Rua Direita (entre a dos Andradas e a Sete de Setembro).
- Nomeiam uma Comissão para promover uma subscrição a fim de consertar a Estrada da
Cavalhada, entre o passo do mesmo nome e a Lomba do Pai Afonso.

Ass.: Olinto - Barreto - Machado - CostaJunior - Ramalho.

26
- Recebem petição de um Vereador dirigida ao Presidente da Província consultando sobre
o seu direito como Vereador Suplente de tomar assento na Câmara.
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- Recebem ofício da Câmara Municipal de Jaguarão pedindo esclarecimento sobre a idéia
da oferta pela Província de uma medalha para Sua Majestade O Imperador.
- Recebem ofício do Juiz de Direito da Primeira Vara Crime convidando o Presidente da
Câmara para assistir ao sorteio dos quarenta e oito jurados que servirão na segunda ses
são ordinária do Júri.
- Recebem do Juiz Municipal a lista dos jurados para ser publicada.
- Recebem ofício do Prior do Bispado pedindo licença para armar andaimes nas obras a
que vai proceder na Igreja Catedral.
- Nomeiam Comissão para proceder a um exame no Riachinho e acompanhar o Engenhei
ro Municipal no lugar onde o Arcediago pede licença para tirar areias destinadas às obras
da Catedral.
- Nomeiam um membro substituto para a Comissão Fiscalizadora da obra do novo Mercado.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara mande marcar a altura
que deve ter uns terrenos de sua propriedade, depois das escavações feitas em frente das
ruas dos Moinhos e Aurora.
- Resolvem enviar a Presidência da Província o orçamento dos consertos necessários des
de a descida do cemitério até a Praça da Independência.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo alinhamento para fechar a frente de sua
chácara que beira a estrada que de Itacolomi segue para a Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para edificar um pequeno mata
douro na Ilha da Pintada em terrenos de logradouro público.
- Recebem um abaixo-assinado queixando-se da execução da Postura que manda vender
pão a peso de duas, quatro, oito e dezesseis meias.
- Recebem requerimento pedindo concessão para construir um depósito de lenha no
terreno junto ao barracão da Câmara no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um mestre construtor pedindo licença para aparar alguns
paus no Caminho Novo, não impedindo o trânsito público.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para construir uma estrebaria
junto a um terreno que diz ter arrendado da Câmara no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para extrair areia de dentro da
água das praias do Menino Deus.
- Recebem ofício dos Membros da Comissão dos consertos na Estrada do Meio, no lugar deno
minado Lomba Vermelha, pedindo pagamento da quantia decretada para essa obra.
- Recebem do Vacinador do Município o mapa demonstrativo das pessoas vacinadas no
semestre de julho a dezembro de 1866.
- Mandam repetir a publicação do edital que determina o prazo de 60 dias para que os
proprietários do primeiro distrito da Capital consertem os lajedos da frente de suas casas,
/to .: Olinto - Machado - Ramalho - Barreto - CostaJunior.

28
- Recebem da Companhia Hidráulica um relatório da sua gestão referente ao semestre de
janeiro a junho do corrente ano.
- Recebem ofício da Companhia Hidráulica justificando-se de ainda não ter melhorado o
calçamento que construiu sobre o encanamento das ruas.
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- Recebem ofício da Companhia Hidráulica informando que a direção das águas do Chafa
riz da Praça D. Pedro II estão encaminhadas para as ruas do Ouvidor, do Riachuelo e Beco
do Fanha e que ainda mandara construir uma calha de pedra paralela ao edifício do
Teatro.
- Recebem ofício dos membros da Comissão encarregada dos consertos das ruas e estra
das na Freguesia da Aldeia informando a necessidade de serem colocadas pedras para
conservação de alguns aterros feitos naquela Freguesia.
- Recebem ofício de um membro da Comissão encarregada dos consertos das estradas e
ruas de Belém pedindo algumas ferramentas para o respectivo trabalho.
- Mandam consertar o passeio do Cais da Alfândega e algumas lajes do passeio da Praça da
Independência.
- Recebem ofício do fiscal do Primeiro Distrito informando ter multado um veleiro por
infração de artigo das Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando ter multado um Cidadão por ter fechado
uma estrada de uso público que dessa Freguesia segue para a Aldeia.
- Recebe ofício do Engenheiro informando a metragem dos terrenos onde dois cidadãos
pretendem construir na Rua de Santa Catarina e concedem licença para que as portas
tenham cinco palmos.
- Recebem ofício do Procurador sobre uma publicação no Jornal do Comércio questio
nando o modo por qual é feita a arrecadação dos impostos das medidas de vara e covado.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando a falta de um ferro e padrões para poder
aferir as medidas criadas aquela Freguesia.
- Discutem a proposta de um Vereador acerca de um anúncio que foi publicado no Jornal
do Comércio sobre a epígrafe “Aterro”.
- Aprovam proposta de um Vereador para que o Engenheiro da Câmara faça orçamento
das despesas com a construção de calhas na Rua do Poço (entre a da Igreja e a do Arvo
redo), ainda examine a Rua da Figueira e orce as despesas para obra na Praça da Miseri
córdia.
- Aprovam proposta de um Vereador para que sejam feitos consertos no calçamento da
Rua de Bragança em toda a sua extensão.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo um auxílio financeiro para Comissão de
Belém consertar a estrada que desce da Lomba do Baltazar e a Estrada das Picadas.
- Recebem do Procurador a prestação das cópias das contas do trimestre deste ano.
- Recebem uma representação do arrematante da iluminação pública da Província pedin
do que a Câmara leve ao conhecimento da Assembléia Provincial a necessidade de aumen
tar em 84 os lampiões para essa Capital.
- Recebem requerimento de um Cidadão argumentando que para lajear a frente de sua
propriedade na Rua Sete de Setembro n° 35, convinha que os demais vizinhos aterrassem
as suas frentes por terem soleiras mais baixas em suas propriedades.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara mande fazer o competen
te aterro para que possa calçar com lajes as frentes de suas propriedades no Beco da
Fonte.
- Concedem licença a um Cidadão para abrir um açougue na Rua do Arvoredo n° 203- Recebem parecer do Vereador membro e relator da Comissão para examinar o local do
Riachinho em que deverá ser retirada a areia para obras da Igreja Catedral, sugerindo que
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o Engenheiro marque o lugar, a quantidade de carroçadas e acompanhe a fiscalização
desse serviço.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar comprar um livro próprio para o lançamento
das Atas da Câmara.
- Aprovam as despesas feitas com os consertos: de um atoleiro na estrada que vai da Praça
da Independência até o cemitério; no Passo da Areia; no cercamento de árvores da Praça
da Harmonia; na Estrada de Belém e no Beco do Oitavo.
A«.: Olinto - Barreto - Machado - CostaJunior - Ramalho - Lima.

OUTUBRO
02
- Recebem petição do Barão e da Baronesa de Jacuí requerendo que a Câmara mande lhes
entregar sua propriedade na Rua da Igreja n° 173 cuja posse do usufruto tem sido da
municipalidade, que mandou reparar as ruínas que a ameaçavam.
- Recebem requerimento do fiador do ex-Procurador da Câmara pedindo para ser exone
rado dessa responsabilidade por ter o seu afiançado liquidado suas contas com a
municipalidade.
- Recebem uma guia do Escrivão do Júri para que um Cidadão possa retirar a quantia que
depositou nos cofres municipais.
- Recebem comunicado de um Cidadão dizendo que assinaria o termo como editor res
ponsável do periódico Inflexível que será impresso na tipografia doJornalRio Grandense.
- Autoriza o Vereador Presidente a comprar uma dúzia e meia de cadeiras com braços
para as atividades da Câmara.
- Resolvem vistoriar a Rua do Arroio juntamente com o Engenheiro Municipal.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que a Câmara mande consertar o lajedo
do passeio da Praça da Harmonia após ter consertado os passeios das praças da Alfândega
e Independência.
- Recebem requerimento de um Vereador para que seja aterrada uma pequena vala e
atoleiro na Rua da Praia do Arsenal, em frente à Rua da Igreja.
- Concedem licença a três escravas para organizarem subscrição visando aos pagamentos
de suas liberdades.
Ass.: Lima - Machado - Ramalho - CostaJunior - Barreto - André Machado.

05
- Recebem portaria da Presidência exigindo que a Câmara remeta as propostas, plantas e
orçamentos que recebeu para o matadouro público dessa Capital a fim de serem apresen
tadas na Assembléia Provincial.
- Concedem licença a um Cidadão para construir um matadouro na Ilha da Pintada em
terrenos de logradouros públicos.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para ser dispensado de lajear a frente de
seu prédio na Rua Sete de Setembro n° 35, enquanto os proprietários vizinhos não aterra
rem suas frentes.
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- Concedem licença a um Cidadão para depositar madeiras em frente a um sobrado no
Caminho Novo.
- Recebem informações de Fiscal e do Engenheiro Municipal sobre a necessidade de
demolir a casa na Rua do Poço n° 33, que ameaça desabar e cujo proprietário se encontra
ausente.
- Recebem ofício do Procurador informando o péssimo estado de conservação de três
lances de casas de propriedade da Câmara e alugadas a um Cidadão.
- Recebem do Vereador Presidente a informação que um Cidadão assinou termo de res
ponsabilidade como editor do Jornal do Comércio.
/ t o .: Olinto - Roiz Barcellos - Machado - Costa Junior - Barcellos - Barreto - André

Machado - Ramalho.

07
- Recebem, da Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais, parecer sobre as propostas
apresentadas à Câmara para construção de matadouros públicos.
- Transcrevem requerimento de um Vereador no sentido de que sejam rejeitadas as pro
postas recebidas pela Câmara para construção de matadouros e dois matadouros provisó
rios.
- Recebem requerimento do arrematante da obra do novo Mercado pedindo uma prorro
gação de mais dois anos e meio no prazo para conclusão da obra.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que o arrematante da obra do novo Merca
do seja protestado judicialmente pelo não-acabamento da obra no prazo previsto no contrato.
- Recebem requerimento de açougueiros locatários do atual Mercado solicitando que os
quartos do novo Mercado sejam lajeados e não assoalhados, como foi contatado.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo por certidão os pareceres das comis
sões nomeadas pela Câmara para tratarem de dois matadouros públicos, um nesta Cidade
e o outro do lado do rio Guaíba.
/to .; Olinto - Machado - André Machado - Ramalho - CostaJunior - Barcellos - Barreto

08
- Recebem requerimento do Procurador da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nos
sa Senhora dos Anjos da Aldeia pedindo à Câmara que solicite à Presidência da Província
a entrega da quantia consignada na lei de orçamento provincial para auxiliar na constru
ção do cemitério a cargo daquela irmandade.
- Recebem requerimento do Procurador aposentado reclamando de uma deliberação da Câ
mara sobre sua comissão nos impostos arrematados na Freguesia de São João de Camaquã.
- Concedem licença a uma mulher pobre para fazer uma subscrição em favor da filha que
deverá casar.
- Recebem oficio do Presidente da Sociedade de Beneficência Brasileira União convidando a
Câmara para o lançamento da pedra fundamental do Hospício da Beneficência.
- Concedem alinhamento para que dois cidadãos cerquem seus terrenos na Freguesia da
Aldeia.
- Autorizam o Procurador juntamente com o Advogado Municipal a tomarem as providên
cias de lei sobre o péssimo estado em que se encontra a casa da Rua do Poço n° 33.
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- Recebem ofício de um Vereador comunicando não poder comparecer às sessões ordiná
rias por estar doente.
- Recebem de um Vereador a indicação de seu substituto na vaga da primeira Comissão
designada ao regimento interno.
- Verificam o saldo nos cofres municipais.
.íto.; Lima - Barreto - André Machado - Ramalho - CostaJunior - Barcellos - Machado.

28
- Sessão suspensa

29
- Mandam arquivar ofício da Câmara de Triunfo que acusa o recebimento do relatório
desta municipalidade.
- Recebem requerimento da Sociedade Freitas e Companhia reclamando da demora da
Câmara para enviar os documentos sobre a questão do matadouro desta Cidade que foram
requisitados pela. Presidência da Província.
- Recebem ofício da Comissão de Obras e melhoramentos materiais retificando um erro
na cópia do seu parecer sobre os matadouros acerca do número de reses consumida
diariamente nesta Cidade.
Ass.: Lima - André Machado - Ramalho - Costa Junior - Machado - Barreto.

30
- Mandam arquivar o relatório da Câmara Municipal de São João Baptista de Camaquã.
- Recebem ofício da Comissão Fiscalizadora dos Reparos da Igreja Matriz de Viamão pe
dindo que a Câmara providencie a entrega de uma quantia determinada pela Presidência
da Província para ser aplicada nas obras da igreja.
- Autorizam a compra de sete balanças para serem utilizadas pelos fiscais da inspeção do
peso do pão posto à venda na Capital e freguesias de fora.
- Transcrevem requerimento de um Vereador solicitando que a Assembléia Provincial au
torize a contratação, por concorrência, dos serviços de remoção do lixo, águas servidas e
materiais fecais dos moradores particulares desta Cidade, assim como a limpeza das pra
ças e do litoral.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que seja feito um cano central passan
do pela Rua da Igreja (desde as imediações do Hospital da Misericórdia) até o rio, dando
esgoto os materiais fecais e águas servidas.
Am.: Barreto - André Machado - CostaJunior - Barcellos - Machado.

Tennos de Vereança
Livro 17
1867-1872

1867
OUTUBRO
31
- Decidem consultar o Advogado Municipal a respeito da execução do artigo 3o do Decreto
n°3977 de 12/11/1867, conforme ordens recebidas da Presidência da Província.
- Aprovam ementa de um Vereador com referência aos sistemas de encanamentos subter
râneos gerais e parciais.
- Recebem o parecer da Comissão nomeada para avaliar o estado das obras do novo
Mercado e se posicionar sobre a programação do seu prazo de conclusão, requerido pelo
arrematante da mesma.
- Concedem licença para duas escravas fazerem subscrições no Município com objetivo
de pagarem suas libertações.
- Concedem licença para uma Cidadã pobre arrecadar dinheiro para seu sustento.
- Recebem ofício do Procurador Municipal comunicando que a Tesouraria Provincial re
cusa-se a entregar o dinheiro devido ao arrematante da obra da Ponte dos Ferreiros, na
Freguesia da Aldeia, conforme a alteração do contrato.
- Concedem licença ao arrematante da obra do novo Mercado para tirar areia de dentro
do rio, em frente à foz do Arroio Riachinho.
Am.: M artins de Lima - Barreto - CostaJunior - Fetísberto Barcellos - Machado.

NOVEMBRO
04
- Recebem ofício do Chefe de Polícia da Província comunicando ter expedido ordens para
que as autoridades provinciais auxiliem os agentes municipais incumbidos da limpeza da
Cidade.
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- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a inclusão do seu parecer com relação
à obra do novo Mercado, na documentação a ser enviada à Presidência da Província.
- Recebem e aprovam o orçamento das despesas para os consertos da estrada que liga a
Capital à Freguesia de Viamão.
- Indeferem um abaixo-assinado de moradores das ruas dos Andradas e 7 de setembro
contrários à construção de uma ponte de despejos no Beco do Araújo.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a construção, urgente, de um muro de
tijolos por cima dos alicerces que servirão de casa da Câmara, na Praça D. Pedro II, a fim
de evitar os despejos que ali são feitos.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que a Câmara controle as escavações
que estão sendo feitas nos tenenos dos Moinhos de Vento, na continuação das ruas dos
Andradas e Aurora, de forma que não fiquem com alturas inferiores às marcadas para a
rua.
/te .; Martins de Lima - Pacheco Filho - Felisberto de Barcellos - CostaJunior - Barreto

- Ramalho.

06
- Recebem portaria da Presidência, acompanhada de cópia de um oficio do Inspetor Geral
de Saúde Pública, reiterando a ordem dada sobre a conveniência de conservar as ruas e
praças do litoral da Cidade na maior limpeza possível.
- Analisam 0 ofício do Inspetor Geral de Saúde Pública e consideram inverídicas as afirma
ções contidas no mesmo com relação à limpeza da Cidade.
- Recebem ofício do Advogado Municipal respondendo à consulta que lhe foi dirigida
sobre os descontos que terão de ser feitos nos ordenados dos empregados municipais,
conforme 0 Decreto n° 3377 de 12/10/1867.
- Concedem licença para um morador da Freguesia de Viamão fechar um dos caminhos
que, atravessando terras de sua propriedade, segue até 0 Passo do Vigário.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo licença para armar uma barraca e
cercar 0 terreno ocupado com 0 seu depósito de lenhas, no Caminho Novo.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre 0 requerimento de um
Mestre-Construtor no qual solicita licença para construir uma barraca de madeira, no
Caminho Novo, para que possa guardar as ferramentas do seu ofício.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre os requerimentos de vá
rios moradores da Freguesia da Aldeia pedindo licença para cercar suas propriedades
naquela Freguesia.
/te .: Felisberto de Barcellos - Israel Barcellos - Machado - Costa Junior - Martins de

Lima.

14
- Recebem ofícios dos Vereadores Inspetores dos distritos de Viamão e da Aldeia infor
mando sobre a cultura do algodão naqueles distritos e decidem enviá-los à Presidência,
conforme exigências do Ministério da Agricultura.
- Concedem licença a uma Cidadã para que possa angariar dinheiro para construir peque
na casa no Distrito de Belém.

- Encaminham ao Procurador-Municipal, para tombamento, as medições e demarcações
efetuadas pelo Engenheiro, na Praça General Osório e nos terrenos de marinha concedi
dos à Câmara para logradouro público no Riacho da Cidade.
- Recebem informações do Fiscal da Freguesia da Aldeia de que uma casa e outras
benfeitorias que existiam além da Ponte da Cachoeira foram destruídas pelo Cidadão que
as construiu, em virtude de ter sido derrotado, judicialmente, por ter construído em terre
nos de logradouro público.
- Mandam pagar os consertos efetuados na Estrada do Meio.
Aprovam as contas do Procurador Municipal, de acordo com a comissão examinadora.
Ass.: Israel BarceUos - Felisberto BarceUos - Martins de Lima - CostaJunior - Carvalho -

Barreto.

15
- Autorizam mandam pagar a terceira prestação das obras do novo Mercado ao seu
arrematante de acordo com o atestado expedido para inspecionar o andamento das obras.
Ass.: Israel BarceUos - Felisberto de Barceüos - Martins de Lima - CostaJunior - Carvalho -

Barreto

DEZEMBRO
03
- Recebem ofício do Ministério do Império comunicando a nomeação do Doutor Joaquim
Vieira da Cunha para o cargo de Vice-Presidente da Província.
- Mandam arquivar o ofício do Secretário do Governo convidando a Câmara para assistir,
no Palácio do Governo, ao cortejo de estilo pelo aniversário do Imperador.
- Recebem informações através do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia sobre a queixa
que um Cidadão dirigiu à Presidência contra outro Cidadão que cercou suas terras naque
la Freguesia e resolvem nomear uma Comissão para sair em vistoria e avaliar o caso.
- Mandam dar alinhamento e altura das soleiras para uma construção a ser feita na Rua
do Rosário, n° 100, mas não autorizam alterações na altura da frente do prédio conforme
o disposto no Código de Posturas.
- Concedem licença para um Cidadão construir um galpão de tábuas, no Caminho Novo,
para abrigar os operários de sua serraria.
- Recebem e aprovam o parecer do Advogado Municipal referente a uma reclamatória efetuada
pelo Procurador aposentado contra o pagamento de resíduo de Comissão e determinam a
imediata quitação da referida dívida perante o fiador do antigo funcionário da Câmara.
- Mandam fazer os consertos necessários na ponte de madeira do Riacliinho, na Rua do
Menino Deus.
- Recebem informações do Procurador-Municipal de haver entregue para selar as Apóli
ces destinadas ao arrematante da obra do novo Mercado.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que agilizem, junto à Presidência, a
liberação da verba destinada em Lei, para a construção do cemitério da Freguesia da
Aldeia dos Anjos.
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- Mandam alinhar um campo para ser cercado na divisa da servidão pública do Distrito
Sul de Viamão.
- Nomeiam uma Comissão com o intuito de angariar dinheiro junto aos proprietários e mora
dores da Rua dos Andradas, entre o Beco da Ópera e a Rua de Bragança, para fazerem as
substituições das calçadas, visto que a Câmara não tem recursos suficientes para a obra.
Ass.: CostaJunior - Felisberto de Barcellos - Machado - Martins de Lima - Ramalho.

20
- Recebem portaria da presidência acompanhada de cópia do parecer da Comissão de
Indústria da Assembléia Provincial e demais propostas, plantas e documentos relativos à
construção de matadouros.
- Recebem portaria da Presidência aguardando as informações que serão prestadas pela
Comissão nomeada pela Câmara para vistoriar uma propriedade na Freguesia de Nossa
Senhora dos Anjos da Aldeia e avaliar o cercamento que o seu proprietário quer fazer na
mesma.
- Recebem portaria da Presidência acompanhada de cópia do parecer do Procurador
Fiscal da Fazenda Provincial negando a prorrogação do prazo de conclusão das obras do
novo Mercado, requerida pelo seu arrematante.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens à Diretoria Geral
dos Negócios da Fazenda Provincial de entregar, em duas parcelas, a quantia destinada à
construção do cemitério da Aldeia.
- Aprovam a publicação de edital, em conjunto com o Chefe de Polícia, comunicando as
vistorias que serão efetuadas nos quintais, pátios e porões das casas da Cidade prevenindo
o aparecimento do cólera.
- Concordam em dar aos Fiscais da Cidade uma gratificação, em dinheiro, devido aos
acréscimos de serviços com as medidas preventivas contra o cólera.
- Aprovam, em segunda votação, projeto de Posturas referente à obrigatoriedade de conservar
limpos os quintais, pátios e porões das casas da Capital e demais freguesias municipais.
- Nomeiam uma Comissão para vistoriar o fechamento da velha Estrada do Passo do Vigá
rio, no Distrito de Viamão, supostamente concedido pela Câmara, de acordo com a notícia
publicada no Jornal do Comércio.
/4ss.: CostaJunior - Machado - Martins de Lima - Ramalho - Barreto.

28
- Decidem pedir à Presidência que o Diretor-Geral da Saúde Pública acompanhe os Agen
tes Municipais nas inspeções a serem efetuadas nas casas de comércio de gêneros alimen
tícios, conforme o código de Posturas.
- Decidem consultar a Comissão de Higiene Pública sobre a necessidade de irrigar as ruas
da Cidade nos meses de verão.
- Julgam conveniente que os navios vindos dos portos da Prata fiquem de quarentena,
devido à disseminação da epidemia do cólera, por isso, encaminham pedido de autoriza
ção à Presidência.
- Aprovam, em terceira e última votação, o projeto de Posturas e o remetem à comissão de
redação.

Ass.: CostaJunior - Barreto - Israel Barcellos - Felisberto Barcellos - Ramalho.
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1868

FEVEREIRO
01
- Recebem portaria da Presidência recomendando, de acordo com o Chefe de Polícia, que
a Câmara proíba a venda de frutas verdes, proceda a visitas domiciliares e tome as demais
providências para evitar que o cólera se desenvolva na Capital.
- Rejeitam projeto de Posturas apresentado por um Vereador, relacionado com medidas
extraordinárias para o controle do cólera.
- Mandam publicar editais convidando a população da Cidade a caiar as suas casas e
mandam colocar campainhas nas carroças de coletas de lixo.
- Recebem e aceitam, da parte do Chefe de Polícia, os serviços de doze presos para os
trabalhos de limpeza pública e estabelecem o pagamento de uma diária aos mesmos.
- Resolvem pedir à Presidência um auxílio financeiro para continuar custeando a limpeza
pública, não abandonando as medidas já levadas a efeito, visto que a verba da Câmara se
esgotou.
- Aprovam a redação de um artigo de Posturas referente ao estado de limpeza dos quintais
e porões das casas da Capital de demais Freguesias do Município.
Ays.: CostaJunior - Barreto - Felisberto de Barcellos - Ratnalho - André Machado.

04
- Recebem portaria da Presidência comunicando a liberação de uma verba, em duas par
celas, destinada aos consertos da Estrada da Azenha, desde a Praça da Independência até
o cemitério.
- Mandam entregar ao Mordomo do cemitério metade da quantia em que foram orçados
os reparos da subida do cemitério, a fim de que administre a referida obra.
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- Pedem que a Presidência pague a um Cidadão as custas judiciais, por ele reclamada, em
que a Câmara foi condenada na última sessão do Júri, visto a municipalidade se encontrar
sobrecarregada de despesas.
- Recebem requerimento de um morador do 3o Distrito da Aldeia pedindo para cercar
terrenos de sua propriedade por onde passa um atalho e decidem encaminhá-lo à autori
dade competente em razão de o caminho ser de uso particular.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, vários requeri
mentos de cidadãos solicitando alinhamento para cercar terrenos de sua propriedade
naquela Freguesia.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre o requerimento de um
Cidadão pedindo licença para construir sobre estacas o barracão que lhe permitiram
levantar no Caminho Novo para abrigo dos seus trabalhadores.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do 1° Distrito sobre o requerimento de um
Cidadão que se diz muito pobre e inválido de guerra, quer um terreno na Ilha da Pintada
para levantar um rancho.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Io Distrito sobre o requerimento de um
Cidadão reclamando do alinhamento dado para cercar seus terrenos nos Moinhos de
Vento, na Rua da Floresta, esquina com a da Aurora.
- Recebem o requerimento de um morador da Freguesia de Belém reclamando contra o
pagamento de imposto pela fabricação de farinha, visto que somente a usa para consumo
próprio.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para alugar os alicerces da casa da
Câmara, na Praça D. Pedro II, a fim de abrigar um cavalo.
- Concedem o alinhamento requerido por um Cidadão do Distrito da Aldeia para cercar os
terrenos da sua chácara localizada na estrada que liga a Freguesia da Aldeia até São
Leopoldo.
- Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados no 2° Distrito da Aldeia.
- Autorizam o alinhamento dos terrenos localizados no fim da Rua Direita da Freguesia da
Aldeia para serem cercados.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que os proprietários na Rua dos
Andradas sejam intimados a lajearem a frente das suas casas, onde foram substituídos os
sistemas de calçamento, e que a Companhia Hidráulica controle os alagamentos provoca
dos pelo chafariz Conde D’EU, na Praça do Paraíso e chafariz Princesa Isabel, na Praça do
Portão.
- Nomeiam uma Comissão para angariar donativos e dirigir, juntamente com alguns mora
dores, os trabalhos de arborização e ajardinamento da Praça da Alfândega.
/to .: CostaJunior - Barreto - Israel Barcellos - André Machado - Felisberto de Barcelbs

- Ramalho -João Machado.

06
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter liberado verba para pagarem o
arrematante da Ponte dos Ferreiros, assim que provar que concluiu a referida obra.
- Recebem circular da Presidência mandando que a Câmara numere a correspondência
que dirige ao Governo Provincial.
- Recebem portaria da Presidência comunicando o nascimento de um Príncipe.
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- Aprovam a realização de despesas com a impressão de cinqüenta exemplares da coleção
de leis provinciais e atos do governo, no corrente exercício, para serem distribuídos aos
agentes da Arrecadação do Município.
- Acusam o recebimento de ofícios das Câmaras Municipais de Encruzilhada, São José do
Norte e Triunfo comunicando que receberam a circular referente à posse do Io VicePresidente da Província, Doutor Joaquim Vieira da Cunha.
- Acusam o recebimento de um exemplar do relatório da Câmara Municipal da Vila de
Cruz Alta.
- Recebem ofício do Juiz Municipal remetendo as listas dos cidadãos sorteados para a
próxima sessão do Júri.
- Ficam cientes que o Juiz de Direito assumiu, interinamente o cargo de Chefe de Polícia
da Província.
- Resolvem pedir à Presidência mais verba para pagarem custas processuais vencidas.
- Concedem a um morador do 2o Distrito da Aldeia o alinhamento para cercar seus terre
nos que limitam com os de logradouro público e com a Estrada Geral
- Concedem a José Becker & Irmão terrenos de logradouro público no Caminho Novo, na
saída da Rua Senhor dos Passos, para estabelecerem sua fábrica de fundição de ferro,
visto que os referidos fabricantes usarão matéria-prima oriunda das minas de São Jerônimo.
- Autorizam alinhamento para uma propriedade na Rua do Paraíso.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre o requerimento de um
Cidadão pedindo alinhamento para cercar sua chácara na Costa de Itacolomi.
- Recebem requerimento de um morador do Io Distrito da Freguesia da Aldeia dizendo
não ter obrigação de pagar imposto porque seu moinho está parado.
- Aprovam proposta de um Vereador e nomeiam uma Comissão para sugerir medidas
sobre o controle dos incêndios.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o imediato desvio das águas do Arroio
Oriçó, tendo em vista haver verba provincial para a obra.
- Aprovam requerimento de um Vereador determinando, com urgência, a colocação de
aterro na ponte do Passo do Meio, abaixo da dos Ferreiros e resolvem marcar a data para
receberem proposta dos concorrentes à obra.
- Aprovam propostas de um Vereador referentes à iluminação e materiais para a Cadeia;
Estrada do Mato Grosso; serviço de limpeza pública; Beco do João Coelho; impostos
sobre terrenos; arborização das praças; ajardinamento da Praça da Harmonia; Ponte de
Pedra no Riachinho e Estrada do Menino Deus.
- Nomeiam uma Comissão para regulamentar as bases do serviço de limpeza pública.
- Nomeiam um encarregado da arborização das praças.
i4ís.: CostaJunior - Ramalho - André Machado - Barreto -João Machado.

08
- Recebem Portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, os artigos de Posturas
acerca da limpeza dos porões, pátios e quintais resolvendo mandar publicá-las por editais.
- Recebem portaria da Presidência liberando verba para a limpeza da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver cientificado ao Inspetor Geral da
saúde púbüca da sua participação, juntamente com os agentes municipais, na visitas às
casas de gêneros alimentícios.
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- Nomeiam uma comissão para designar os locais mais convenientes para estabelecerem
os matadouros públicos, em ambas as margens do rio e determinam que o engenheiro
municipal levante as respectivas plantas.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito de Belém sobre o requerimento
de um Cidadão pedindo a alteração de uma parte da estrada que liga aquela Freguesia à
Capital, oferecendo terreno seu para esse fim.
- Mandam pagar, de acordo com o parecer do Procurador-Municipal, o valor correspon
dente a um terreno que foi vendido pela municipalidade a uma Cidadã e que o perdeu
numa questão judicial.
- Autorizam alinhamento de terrenos para serem cercados no 2o Distrito da Aldeia.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que o Secretário da Câmara saia em
estudos pelo Município e levante os dados necessários para a criação de uma Escola
Normal de Agricultura.
i4ss.; Costa Junior - Israel Barcellos - Ramalho - João Machado - Barreto.

11
- Concedem licença para um Vereador retirar-se da sessão por estar enfermo.
- Recebem portaria da Presidência sobre os trabalhos de revisão da Junta de Qualificação
dos votantes da Paróquia de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar em duas parcelas, uma verba des
tinada à iluminação e materiais da Cadeia Civil da Cidade.
- Mandam arquivar ofício da Câmara de Santo Antônio comunicando estar ciente da posse
do Io Vice-Presidente da Província.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia comunicando estar no exercício do referido
cargo.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter expedido ordens para que as auto
ridades policiais auxiliem os Agentes Municipais nas inspeções aos quintais, pátios e po
rões das casas.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter mandado colocar sentinelas na
Ponte do Menino Deus.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter dado ordens ao Comandante do
Corpo Policial para que as Patrulhas proíbam os despejos depois do toque de silêncio,
conforme o Código de Posturas.
- Recebem ofício do Delegado de Polícia comunicando ter expedido ordens para que os
Agentes Municipais sejam auxiliados pela Polícia nas medidas adotadas em beneficio da
salubridade pública.
- Recebem ofícios da Comissão encarregada dos consertos da Igreja Matriz de Viamão
pedindo a liberação das duas últimas parcelas de dinheiro para a referida obra.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de angariar fundos para as substituições do
calçamento entre o Beco da Casa da Ópera e a Rua de Bragança, remetendo a lista dos
contribuintes e a quantia arrecadada.
- Aprovam o Contrato firmado para dar continuidade ao calçamento da Rua dos Andradas.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informações, o requerimento de um
Cidadão pedindo para cercar um terreno de logradouro que ocupa com comércio de
madeiras, no Caminho Novo.
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- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para dar seu parecer, o requerimento de
um Cidadão pedindo que a Câmara reconsidere a ordem dada sobre o rebaixamento da
esquina da Rua de Belas, ou que lhe pague uma indenização dos prejuízos que tiver com
o respectivo rebaixamento.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo dispensa da comissão de limpeza públi
ca, em virtude de não ter sido nomeado, a seu pedido, um engenheiro para estudar os três
sistemas propostos para a limpeza pública da Capital.
- Nomeiam outro Vereador para a referida comissão.
- Decidem pedir à Presidência a instalação de oito lampiões, no litoral norte da Cidade, a
fim de ser melhor fiscalizado o serviço de limpeza pública.
/to .: Felisberto de Barcellos - Barreto -João Machado - Ramalho - Guimarães - Costa

Junior.

12
- Sessão suspensa.

13
- Sessão suspensa.

14
- Sessão suspensa.

15
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.

18
- Sessão suspensa.

19
- Sessão suspensa.

MARÇO
09
- Suspendem a sessão em virtude do atrito surgido entre dois Vereadores, originado pela
acusação do exercício de cargo administrativo, incompatível com o de Vereador, da parte
de um deles.

Guimarães Costa Junior - Barreto - Barcelbs - Bittencourt - João Machado Martins de Lima - Ramalho.

z t o .:

10
- Sessão suspensa.

11
- Continuam os debates em torno da questão de incompatibilidade de cargos.
/to .: Guimarães - Bittencourt - CostaJunior - Barreto - Carvalho -João Machado.

12
- Recebem e mandam transcrever em ata, portaria da Presidência solucionando a questão
da incompatibilidade de cargos com o de Vereador.
- Mandam pagar ao Escrivão do Júri, custas processuais em que a Câmara foi condenada.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a liberação da última parcela para os
consertos da Igreja Matriz de Viamão.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre o ofício do Tesoureiro da
comissão encarregada dos consertos da Igreja de Viamão, expondo a maneira irregular
com que tem procedido a referida comissão, na direção das obras.
- Recebem portaria da Presidência acompanhada de ofício e planta do Engenheiro res
ponsável pela transferência da nova Freguesia de Belém.
- Aprovam a proposta de um Vereador e nomeiam uma comissão para que, juntamente
com o Engenheiro responsável, dê seu parecer sobre o local onde será estabelecida a
nova Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Secretário interino do Governo enviando exemplares do Auxiliador
da Indústria Nacional e Manual do Pastor ou Instrução Prática para a criação e trata
mento da Raça Merina, para serem colocados à disposição do público.
- Recebem ofício do Diretor do Arsenal de Guerra comunicando que, de acordo com o
pedido da Câmara, expediu ordens para que os despejos daquela instituição fossem feitos
na saída da Rua da Guarda Principal, junto da Praça da Harmonia e nas horas estabelecidas
pelo Código de Posturas.
- Recebem e aceitam uma única proposta para os consertos da estrada que liga a Capital à
Freguesia de Viamão e decidem pedir a aprovação da Presidência para efetuar o respecti
vo contrato.
- Dispensam, a pedido, um Vereador, membro da Comissão dos Matadouros e nomeiam
outro.
- Aprovam proposta de um Vereador, estabelecendo o horário das l l h para o início das
sessões da Câmara.
/to .: Guimarães - Bittencourt - Martins de Lima - Felisberto Barcellos - CostaJunior -

Barreto - Carvalho -João Machado.

13
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter liberado a quantia referente aos con
sertos necessários na Ponte do Passo do Vigário, na Freguesia de Viamão, para que a
Câmara os faça, por administração, em virtude de não terem aparecido licitantes.
- Recebem e transcrevem portaria da Presidência acompanhada de ofício do Inspetor
Geral da Saúde Pública, reforçando e sugerindo novas medidas de controle do asseio
público, na Capital.
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- Aprovam proposta de um Vereador pedindo que os Fiscais de Distritos apresentem uma
relação dos terrenos abertos dentro da área compreendida pelo litoral norte, até a Ponte
do Riacho, pela Rua da Figueira, Beco do Oitavo, Praça da Independência, Rua da Miseri
córdia, Praça da Caridade e Rua dos Passos.
- Recebem circular da Presidência dizendo que o Governo Imperial, tendo interesse em
conhecer a situação da indústria manufatureira da Província, pede a nomeação de Comis
sões de Inquérito para efetuarem o referido estudo.
- Efetuam os nomeações das Comissões acima referidas para a Capital, freguesia da Aldeia,
Viamão, Belém, Pedras Brancas e subúrbios.
- Recebem ofícios das câmaras municipais das vilas do Passo Fundo, Taquari e Uruguaiana,
comunicando estarem cientes da posse do I o Vice-Presidente da Província.
- Recebem e transcrevem o parecer da Comissão respectiva e a opinião individual de um
Vereador sobre a questão do cercamento de terrenos que prejudicam o trânsito da Estra
da da Sapucaia, localizada na Freguesia da Aldeia, passando a Ponte da Cachoeira.
- Acusam o recebimento dos relatórios de trabalho do Procurador-Municipal e encami
nham as suas contas para a comissão examinadora.
- Aprovam proposta de um Vereador tomando sem efeito as autorizações especiais ante
riormente concedidas à Presidência da Câmara, para diferentes fins e que até hoje não
tenham tido execução.
i to .: Martins de Lima -João Machado - Barreto • Carvalho - CostaJunior - Bittencourt
- Ramalho.

16
- Sessão suspensa.

17
- Registram ter, a Presidência da Câmara participado do sorteio dos Jurados, conforme
convite feito pelo Juiz de Direito, assim como terem recebido as listagens dos mesmos
para serem afixados na porta da Câmara e publicada pela imprensa.
- Recebem ofício do Escrivão do Juiz de Paz do Io Distrito pedindo um livro para as
conciliações do mesmo Juízo.
- Enviam ao Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Paróquia de Viamão, um
novo livro para a continuação dos trabalhos da referida Junta.
- Acusam o recebimento do relatório da Companhia Hidráulica.
- Mandam pagar ao Contador da Câmara, quantia referente a vencimentos atrasados.
- Aprovam proposta de um Vereador encaminhando ao Advogado da Câmara os pareceres
e demais documentos que tratam da questão do estreitamento da Estrada da Sapucaia, na
Freguesia da Aldeia, a fim de que o mesmo opine a respeito.
- Autorizam o Engenheiro Municipal a dar alinhamento em um terreno para edificação na
Rua Nova do Poço.
- Aprovam requerimento de um Vereador suplente, indicando outro colega para integrar a
Comissão de regulamentação dos Serviços de Limpeza Pública.
- Nomeiam a Comissão de Visita aos Estabelecimentos Públicos de Caridade.
- Fazem o Balanço no Cofre da Câmara.
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Ass.: Felisberto de Barcellos - Costa Junior - Bittencourt - João Machado - Carvalho Barreto - Martins de Lima - Francisco Baptista.

ABRIL
13
- Sessão süspensa.

15
- Sessão suspensa.

16
- Registram terem firmado contrato para os consertos da Estrada do Mato Grosso e envia
do uma cópia do mesmo à Diretoria Geral da Fazenda Provincial, conforme solicitação da
Presidência.
- Recebem portaria da Presidência aprovando 0 contrato acima referido, com a condição
do empreiteiro apresentar fiança idônea e colocando à disposição da Câmara a verba para
os referidos consertos.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver autorizado a exoneração, a pedi
do, do tesoureiro das obras da Igreja de Viamão e ordenado a sua substituição.
- Recebem circular do Vice-Presidente comunicando ter assumido a administração da
Província, fato que se tomou público através de editais.
- Recebem ofício de um Vereador participando ter de ausentar-se do Município.
- Encaminham para a comissão respectiva, um ofício do Bispo Diocesano sobre a abertura
de uma m a junto ao Seminário.
- Recebem oficio do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial enviando 0 orça
mento para a colocação de aterro na continuação da Ponte do Passo do Vigário.
- Decidem levar ao conhecimento da Presidência as informações prestadas pelo Vereador
Inspetor do Distrito de Viamão acerca dos consertos da Igreja, daquela Freguesia.
- Mandam arquivar os livros dos trabalhos da Junta de Qualificação da Freguesia da Al
deia, enviados pelo Juiz de Paz Presidente da mesma.
- Dispensam um Cidadão, a pedido, de membro da Comissão nomeada para dar parecer
sobre 0 local de instalação da nova Freguesia de Belém e nomeiam um substituto.
- Recebem do Procurador-Municipal a relação dos terrenos sujeitos ao imposto determi
nado pela Lei n° 655, de 9/12/1867 e ordenam, de imediato, a sua cobrança.
- Recebem informações dos fiscais da Cidade a respeito dos entendimentos que tiveram
com 0 Inspetor-Geral da Saúde pública sobre as vistorias exigidas pelo Código de Posturas.
- Recebem representação de José Becker & Irmão dizendo que 0 Presidente da Câmara
havia se oposto que os mesmos construíssem um barracão no Caminho Novo, para estabe
lecerem sua fábrica de fundição de ferro e estaleiro de barcos a vapor, para cujo fim
haviam conseguido a licença.
- Aprovam proposta de um Vereador liberando a construção do galpão acima referido,
desde que 0 mesmo tenha frente para a Rua Santa Catarina, na área já indicada pela
Câmara, até a Rua do Rosário.
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- Aprovam requerimento de um Vereador sugerindo a devolução do abaixo-assinado de
várias madereiras do Caminho Novo para que seja escrito em termos dignos da Câmara.
■<4sí.: Guimarães - Felisberto de Barcellos - CostaJunior - Bittencout - João Machado -

Carvalho - Barreto - Martins de Lima.

17
- Retificam o nome do Cidadão nomeado para Comissão de escolha do local da nova
Freguesia de Belém.
- Analisam e discutem os pareceres recebidos sobre os cercamentos de terrenos na Fre
guesia da Aldeia.
- Recebem ofícios dos Vereadores Inspetores dos distritos da Aldeia e Viamão remetendo
as relações das pessoas que, naquelas freguesias, participaram da guerra contra o Paraguai
e decidem enviá-las à Presidência.
- Ficam cientes que as obras de correção do curso das águas do Arroio Oriçó foram
concluídas e pagas.
- Recebem ofício do Membro relator da Comissão de consertos da Estrada da Cavalhada,
dando informações sobre os donativos arrecadados para a referida obra.
- Concedem licença para um mestre construtor naval construir no seu estaleiro, em terre
nos de logradouro público, no Caminho Novo, uma barraca de madeira para guardar
ferramentas.
- Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados no 2o Distrito da Freguesia da
Aldeia, além do Passo da Caveira.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre o requerimento de José
Manoel da Cunha Reis & Cia. pedindo licença para fazer um galpão em cima do seu trapiche.
- Aceitam a proposta e encaminham pedido de autorização à Presidência para firmarem
contrato das obras no Passo dos Ferreiros.
/Iss.: Guimarães - Francisco Baptista - Felisberto de Barcellos - Costa Junior - João
Machado - Barreto - Carvalho.

18
- Sessão suspensa.

20
- Sessão suspensa.

21
- Sessão suspensa.

22
- Sessão suspensa.

23
- Sessão suspensa.

71

24
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o adiamento da presente sessão, por
razões regimentais.
- Marcam a ordem do dia para a sessão seguinte.
/to .: Guimarães - Costa Junior - Bittencourt - João Machado - Carvalho - Barreto -

Martins de Lima.

25
- Recebem portaria circular da Presidência recomendando o melhor estado de asseio nas
praças e ruas da Cidade, a fim de evitar o surgimento de qualquer epidemia.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a nomeação do novo tesoureiro da Co
missão das Obras da Igreja de Viamão.
- Recebem urgente pedido de informações vindo da Presidência sobre um Protesto, assi
nado por alguns Vereadores, contra a concessão feita pela Câmara a Becker & Irmão e
nomeiam uma comissão para interpor à respectiva resposta.
- Recebem pedido de informações da Presidência a respeito do requerimento de um Cida
dão reclamando, também, contra a citada concessão a Becker & Irmão.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento do Escrivão do
Júri da Capital reclamando o pagamento de custas processuais que lhe foram negadas.
- Recebem ofício de um Vereador comunicando seu afastamento do Município, por alguns
dias, e mandam convocar outro.
- Recebem ofício do Procurador comunicando haver recebido da Diretoria Provincial a
primeira parcela da verba para luzes e utensílios para a Cadeia.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando ter deixado de ser o responsável pelo
periódico A Justiça.
- Recebem o Mapa semestral de vacinação do Município.
- Recebem ofício do Contador apresentando o Quadro Semestral das Despesas da Câmara.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que alguns terrenos de propriedade muni
cipal, já ocupados, podem ser alugados por valores maiores.
- Recebem oficio do Procurador remetendo cópia da sentença proferida pela Relação da
Corte contra a Câmara na causa que litiga com Roberto Landell.
- Recebem ofício do Procurador comunicando haver recebido a quantia referente à doa
ção feita pelos proprietários e moradores da Rua dos Andradas, entre o Beco da Ópera e
Rua de Bragança, para melhoramentos da calçada daquela quadra.
- Recebem ofício do Procurador comunicando haver recebido da Diretoria Provincial
uma verba de auxílio nas despesas da limpeza da Cidade.
- Recebem, do Engenheiro, o orçamento para reforços do cano, no Caminho Novo e deter
minam a realização da obra.
- Recebem os orçamentos dos reparos a serem feitos na praça fronteira à Santa Casa de
Misericórdia e no Beco do João Coelho e mandam executá-los conforme o estabelecido
nos referidos orçamentos.
- Mandam fazer os reparos necessários na descida da Praça de Independência, de acordo
com o orçamento apresentado.
- Decidem retirar o pedido que fizeram à Presidência para substituição da ponte de ma
deira da Estrada do Menino Deus por uma de pedra.

•72 •

- Encaminham à comissão competente o requerimento de vários negociantes de madeira
contrários à concessão feita pela Câmara a Becker & Irmão.
- Colocam em discussão o requerimento de José Becker & Irmão comunicando não ter
sido possível, até o momento, iniciar a obra do barracão, como foi dehberado pela Câma
ra, por encontrarem obstáculos na realização da referida obra.
- Aprovam proposta de um Vereador pedindo a nomeação de uma comissão que, junta
mente com o Engenheiro e Fiscal do Distrito, retificará o alinhamento anteriormente dado
a Becker & Irmão para construção de um barracão, no Caminho Novo, assim como man
dará remover as lenhas e madeiras que estiverem no terreno.
- Indeferem proposta de um Vereador pedindo o adiamento da discussão do requerimen
to de Becker & Irmão até que a Presidência resolva a questão da concessão, dada pela
Câmara, contra a qual protestara.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que fique registrado em ata que a cons
trução liberada a Becker e Irmão foi de um barracão de madeira, de acordo com outros já
construídos no mesmo local.
- Concedem licenças para dois cidadãos pedirem esmolas para suas subsistências.
A ss: Guimarães - CostaJunior - Bittencourt - João Machado - Carvalho - Barreto -

Martins de Lima.

27
-Sessão suspensa.

28
- Sessão suspensa.

29
-Sessão suspensa.

30
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato para os reparos no aterro em
continuação à Ponte dos Ferreiros.
- Recebem portaria da Presidência mandando sustar todos os procedimentos relativos à
concessão feita a Becker & Irmão, até que seja resolvido o recurso interposto por alguns
Vereadores.
- Encaminham ao Advogado da Câmara um requerimento do Escrivão do Júri, vindo da
Presidência para informar acerca das custas processuais que pretende receber da Câmara.
- Colocam em discussão o ofício de um Vereador suplente pedindo o seu afastamento das
sessões da Câmara.
- Dispensam, a pedido, um Vereador integrante das Comissões da Câmara e nomeiam
outro em seu lugar.
- Recebem ofício da Irmandade do Santíssimo Sacramento convidando a Câmara para
comparecer à Festividade de Nossa Senhora da Madre de Deus e acompanhar a procissão.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito da Cidade transmitindo os resultados das visitas
domiciliares.
- Recebem ofício de um Cidadão aceitando ser membro da Comissão de Incêndios
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- Colocam em discussão e aprovam o projeto de informações elaborado pela Comissão
Especial encarregada de avaliar o protesto de alguns Vereadores contra a concessão feita
a Becker & Irmão para construírem um barracão provisório no Caminho Novo.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo que fique registrado em ata que ne
nhuma proposta foi feita na sessão anterior, pelo Presidente da Câmara, sobre um cano,
no Caminho Novo, na saída do Beco da Marcela.
A ss: CostaJunior - Bittencourt - Carvalho -João Machado - Barreto - M artins de Lima.

MAIO
01
- Sessão suspensa.

02
-Mandam publicar o projeto de informações da Comissão Especial encarregada de avaliar
protesto de alguns Vereadores contra a concessão feita a Becker & Irmão, no Caminho
Novo.
- Recebem e mandam arquivar o Livro de Qualificação dos votantes de Viamão.
- Recebem e mandam imprimir os respectivos pareceres das comissões encarregadas de
regulamentar as condições do serviço de limpeza da Cidade e da escolha do local para os
matadouros públicos da mesma.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a capina da Praça da Harmonia, assim
como a liberação de verba para a compra de enxadas e pagamento dos presos a serem
empregados nesse serviço.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito sobre o pedido de fechamento
de um dos quatros caminhos que atravessam uma fazenda nas Pedras Brancas.
Am.: Guimarães - Martins de Lima - Felisberto de Barcellos - CostaJunior - Carvalho

Barreto.

04
- Sessão suspensa

05
- Sessão suspensa

06
- Recebem portaria da Presidência comunicando as nomeações de seis cidadãos suplen
tes do cargo de Juiz Municipal e Órfãos deste Termo para o quatriênio de 1868-1872.
- Recebem da Presidência e encaminham à comissão respectiva, para informações, o
requerimento de um Cidadão reclamando como seus, parte dos terrenos de logradouro
público, no Cammho Novo.
- Recebem ofícios de dois cidadãos pedindo para serem dispensados da Comissão encar
regada de angariar donativos para o embelezamento da Praça da Alfândega.
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- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando haver recebido da Diretoria
Provincial a última parcela do pagamento da Ponte dos Ferreiros a ser entregue ao respec
tivo empreiteiro
- Recebem ofícios do Procurador da Câmara comunicando haver recebido do cofre Pro
vincial, as verbas correspondentes às seguintes obras: consertos da Estrada de Viamão,
aterro na continuação da Ponte dos Ferreiros, Igreja Matriz de Viamão (todas as parcelas),
construção do cemitério da Aldeia dos Anjos(primeira parcela) e consertos da estrada
que da Praça da Independência segue até o cemitério da Capital (primeira parcela)
- Aprovam, em primeira discussão, as condições que servirão de base do contrato da
limpeza pública da Cidade.
- Encaminham à Comissão do Contencioso o requerimento de um Vereador tratando do
modo com que devem ser interpretados o art. 25 da L.M. de 04/01/1860 e o parágrafo 6o
do art. 85 do regimento interno
- Aprovam requerimento de dois Vereadores pedindo que a planta e o orçamento do
ajardinamento da Praça da Harmonia sejam enviados à Presidência, a fim de receber
auxílio financeiro do cofre Provincial.
- Autorizam os consertos da Praça D. Pedro II.
- Aprovam proposta de um Vereador pedindo a construção de um cano e paredão na saída
do Beco da Marcela, no Caminho Novo, para que o local seja, posteriormente, aterrado e
alargado com o auxílio dos moradores.
- Aprovam as despesas efetuadas com os consertos da Rua da Conceição, com a capina da Praça
da Harmonia e gratificações pagas aos presos que trabalham nesta última obra.
- Autorizam os pagamentos das despesas efetuadas com a manutenção dos animais e car
roças da Câmara.
Am.: Guimarães - Barreto - Bittencourt - Felisberto de Barcellos - CostaJunior - Car

valho - Martins de Lima.

07
- Autorizam a compra de pás, enxada, serrote e martelo para as carroças da Câmara,
assim como mandam trocar a chapa de uma delas e colocar um portão no pátio do barra
cão da Câmara.
- Determinam que o Fiscal da Viamão informe a respeito do cercamento de um campo na
Lomba do Sabão
- Recebem do Fiscal e enviam à Presidência a relação dos moradores da Freguesia das
Pedras Brancas que contribuíram com donativos e outros meios para a sustentação da
guerra contra o Paraguai.
- Acusam o recebimento de multas, por infrações de Posturas, aplicadas por Fiscal e
Guarda da Câmara.
- Recebem ofícios dos Fiscais do 3o Distrito da Capital, da Aldeia, das Pedras Brancas e de
Belém, remetendo os nomes das pessoas surdas-mudas dos seus respectivos distritos e
decidem responder à Portaria da Presidência que trata do assunto.
- Aprovam requerimento de dois Vereadores pedindo, novamente, a nomeação de uma
comissão para dirigir os consertos das estradas e ruas da Freguesia das Pedras Brancas,
além de fornecer uma carroça, ferramentas de trabalho e verba anual para as obras.
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- Colocam em discussão o parecer sobre o matadouro e requerimento de um Cidadão
oferecendo terrenos na Freguesia de Pedras Brancas para o matadouro e demais equipa
mentos.
- Aprovam a emenda apresentada por um Vereador definindo dois matadouros, sendo um
do lado da Capital e outro na margem oposta do no.
- Adiam a discussão do parecer acima referido e o encaminham, novamente, à Comissão
respectiva.
- Aprovam uma emenda ao parecer da Comissão Especial que trata de uma acusação
contra a Câmara por uso de terrenos de logradouro público.
- Recebem ofícios dos Fiscais do I o e 2o Distritos da Capital remetendo a relação das
pessoas surdas-mudas dos seus distritos.
Ass.: Guimarães - Bittencourt - João Machado - CostaJunior - Barreto - Carvalho.

08
- Sessão Suspensa.

09
- Sessão suspensa.

11
- Sessão suspensa.

12
- Sessão suspensa.

13
- Sessão suspensa.

14
- Recebem portaria da Presidência enviando aviso do Ministério da Justiça tratando das
despesas a que estão sujeitos os títulos de nomeações dos suplentes do Juiz Municipal.
- Recebem ofício da Comissão de estradas de Viamão comunicando não poder efetuar os
reparos no aterro do Passo do Vigário, por ser insuficiente a verba colocada à disposição.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando que o cercamento de um campo na
Lomba do Sabão foi efetuado com a competente licença da Municipalidade.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito da Capital comunicando haver realizado as visitas
domiciliares e ter encontrado as habitações limpas, com exceção da recusa de três cida
dãos.
- Acusam o recebimento de multas por infração de Posturas, aplicadas pelo Fiscal da
Câmara, durante as visitas domiciliares.
- Autorizam um fiscal da Câmara a intervir como encarregado da fiscalização das reses
mortas para consumo, na matança feita em matadouros particulares.
- Recebem ofício do Fiscal do I o Distrito dizendo haver intimado os propnetários da Rua
dos Andradas, entre a do Ouvidor e o Beco da Ópera, a reparar o lajeado da frente das
suas casas, em razão do novo calçamento.

- Recebem ofício de um Fiscal comunicando estar efetuando o serviço da limpeza do
Riachinho.
- Recebem ofício do Fiscal do I o Distrito da Capital comunicando que os proprietários de
terrenos da Rua da Varzinha já aterraram os locais onde as águas ficavam paradas.
- Recebem ofício de um Fiscal dando informações referentes às escavações que estavam
sendo feitas junto às ruas dos Andradas e'da Aurora.
- Aprovam proposta de três Vereadores solicitando a nomeação de uma ou mais comis
sões para recolher auxílio financeiro entre os moradores e proprietários da Rua de
Bragança, a fim de substituir o calçamento da referida rua.
- Nomeiam uma Comissão para a proposta acima referida.
- Aprovam proposta de um Vereador solicitando os orçamentos para a colocação de lajes
na frente do Palácio e do alicerce do Liceu, além da continuação dos consertos no Beco
do Império.
- Aprovam requerimento de um Vereador mandando intimar a Companhia Hidráulica a
recompor o calçamento das ruas com a assistência do Engenheiro da Câmara, tão logo
conclua os encanamentos.
- Aprovam proposta de um Vereador pedindo autorização da Presidência para desapropria
ção de um terreno existente entre os alicerces do novo Seminário Episcopal e algumas
casas, com frente para a Rua do Arvoredo, a fim de facilitar o trânsito público e esgoto das
águas pluviais.
- Aprovam as despesas feitas com os consertos da Rua da Aurora.
- Tomam conhecimento que o Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial cercou o
terreno localizado atrás do Theatro São Pedro.
- Decidem pedir autorização à Presidência para substituírem o fiador do contratante das
obras de reparos no aterro, em continuação à Ponte dos Ferreiros.
- Resolvem pedir à Presidência auxílio para pagamentos de custas processuais vencidas.
- Aprovam, em segunda votação, o projeto das condições de contrato do serviço de limpe
za pública.
Ass.: CostaJunior - Bittencourt - João Machado - Carvalho - Barreto.

15
- Sessão suspensa.

16
- Sessão suspensa.

18
- Sessão suspensa.

19
- Sessão suspensa.

23
- Recebem portaria da Presidência avisando que mandará colocar em arrematação a obra da
ponte de pedra na Estrada do Menino Deus, assim que estiver concluído 0 seu orçamento.
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- Recebem Portaria da Presidência autorizando a substituição de um fiador de contrato.
- Ordenam que o Procurador da Câmara preste contas e receba, da Diretoria Provincial,
uma verba complementar destinada a obras no cemitério.
- Recebem ofício de um Cidadão pedindo dispensa da Comissão que trata do número de
fábricas e suas organizações e resolvem nomear outro em seu lugar
- Recebem requerimentos de vários cidadãos reclamando contra a cobrança de imposto
novamente instituído sobre os terrenos
- Encaminham à Presidência um oficio da Comissão da Igreja de Viamão reclamando
contra seu ex-tesoureiro, que se nega a entregar recibos em seu poder.
- Dispensam, a pedido, um membro da Comissão de Estatística Agrícola e Fabril dos su
búrbios e nomeiam outro em seu lugar.
- Resolvem encaminhar à Presidência cópias dos pareceres do Advogado e do contador da
Câmara colocando dúvidas sobre o pagamento de custas processuais reclamadas pelo
Escrivão do Júri da Capital.
- Resolvem pedir à Presidência dispensa do Contador da Câmara, de membro do Conselho
de Revisão do Esquadrão dos Subúrbios para o qual foi convocado.
- Concedem licença para abertura de um açougue no Beco do 8o Batalhão.
- Recebem oficio do Procurador da Câmara comunicando que procederá à arrecadação das
quantias doadas para a substituição das calçadas, entre a Rua do Ouvidor e o Beco da Ópera.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando haver quitado a dívida que a
mesma tinha com seu ex-Procurador.
- Acusam o recebimento de multas aphcadas contra alguns cidadãos, por infrações de
Posturas.
- Recebem oficio do encarregado da Praça do Mercado comunicando estarem caiados
vinte e três quartos do Mercado.
- Concedem licença a José Manoel da Cunha Reis & Cia. para fazer um galpão em cima do
seu trapiche, com a condição de ser demolido quando a Câmara ordenar.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o prazo de cmdo dias para a regula
mentação das construções de barracões e demais prédios que não estão cumprindo as
condições exigidas pela Câmara.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto das bases do contrato do serviço de limpeza
pública e mandam chamar, por editais, os concorrentes para esse ramo de serviço, mar
cando prazo para recebimento das propostas.
- Concedem licença para um morador da Freguesia da Aldeia cercar um pedaço de seu
terreno que faz divisa com a estrada que vai ao Passo do Bernabé.
- Concedem licença a um Cidadão para cercar a frente de uma chácara na confluência da
estrada que segue para Itacolomi, na Freguesia da Aldeia, sob as condições de colocar
aterro de cascalho na referida estrada e de pôr um cano de escoamento das águas pluviais.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando a devolução, com maiores esclareci
mentos, de um parecer de outro Vereador, favorável à concessão de alinhamento a vários
cidadãos na Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito da Capital dando informações sobre as visitas
domiciliares.
- Aprovam as despesas feitas durante a gestão do Vereador José Luiz da Costa Junior como
Presidente da Câmara.
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- Aprovam requerimento de um Vereador elogiando um fiscal da Câmara por sua dedica
ção durante as visitas domiciliares, em virtude da ameaça do cólera.
- Aprovam a suspensão de um agente cobrador da Câmara por transmitir ordens que não
foram dadas.
Ass. • CostaJunior - Bittencourt -João Machado - Carvalho - Barreto

JUNHO
01
- Recebem portaria da Presidência comunicando não poder ceder, pelo cofre provincial,
a verba solicitada para ajardinar a Praça da Harmonia.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a despesa com a instalação de um cano de
esgoto no Caminho Novo, na saída do Beco da Marcela.
- Recebem portaria da Presidência comunicando não ser possível dispensar o Contador
da Câmara do Conselho de Revisão da Qualificação do Esquadrão dos Subúrbios.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que, para efetuar a desapropriação do
terreno junto ao novo Seminário, deve ser observada a Lei n° 650, de 09/12/1868.
- Recebem comunicado do Editor do periódico Inflexível, dizendo haver deixado o refe
rido cargo.
- Recebem informações do encarregado da limpeza da Praça da Alfândega e litoral adja
cente de que o Quartel dos Inválidos fizeram despejos na ponte fora do horário previsto
pelas Posturas.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um morador do
Caminho Novo pedindo para edificar porta e janela com menores dimensões que estabe
lecem as Posturas, por ser seu terreno muito estreito.
- Recebem requerimento de um Cidadão reclamando da taxação excessiva dos seus terre
nos para o pagamento do respectivo imposto e o encaminham ao Vereador Inspetor do
Distrito para informar.
/ t o .G uim arães - CostaJunior - Barreto - Carvalho -João Machado - Martins de Lima.

03
- Recebem portaria da Presidência dizendo que a Câmara deve solicitar da Assembléia
Provincial, em sua próxima sessão, a verba necessária para o pagamento das custas judi
ciais atrasadas.
Recebem portaria da Presidência querendo saber, com urgência, se os terrenos cedidos
provisoriamente a José Becker & Irmão, para o seu estaleiro de barcos a vapor, são neces
sários para logradouro público.
- Recebem ofícios do Inspetor da Alfândega da Capital e do Coletor das freguesias de
Viamão, Aldeia e Belém, pedindo a nomeação de comissões que tratarão das novas regras
estabelecidas para a matrícula dos escravos.
- Nomeiam as respectivas comissões para tratarem do assunto acima referido.
- Dispensam, a pedido, um membro da Comissão de Estatística Agrícola e Frabril e nomei
am um substituto.
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- Recebem requerimento do Inspetor de Quarteirão na Ilha da Pintada reclamando contra
as escavações feitas pelos pescadores nas restritas áreas de pastagens.
- Recebem requerimento da Viscondessa de São Leopoldo reclamando contra o novo im
posto sobre terrenos.
- Recebem os orçamentos dos lajeamentos dos alicerces do Liceu D. Afonso e do paredão
fronteiro ao Palácio do Governo e, por serem obras da Província, resolvem pedir à Presi
dência as suas execuções ou que recebam recursos para serem executadas pela
Municipalidade
- Aprovam o orçamento e mandam fazer a substituição do calçamento do Beco do João
Coelho.
- Resolvem pedir à Presidência que mande vigorar o orçamento municipal vigente, no
futuro exercício da Câmara, a fim de fazer seus contratos anualmente.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo à Presidência que mande demolir o
antigo prédio do Quartel de Inválidos, por estar construído no meio da Rua Direita,
atrapalhando o trânsito desta rua e das do Riachinho e Andradas.
- Indeferem requerimento de uma Cidadã pedindo isenção do imposto sobre terrenos em
que tem somente o usufruto.
- Sorteiam e mandam amortizar dez Apóhces da Câmara.
Ass.: CostaJunior - Barreto - Bittencourt ■Carvalho - João Machado.

06
- Concedem três dias de licença a um Fiscal da Câmara.
- Recebem o orçamento e adiam, por falta de verba, o conserto da Rua da Conceição.
- Recebem informações de um Fiscal da Câmara acerca dos vános ingredientes que os
padeiros usam na fabricação do pão, e não os consideram nocivos à salubridade pública.
- Determinam a demolição de um barracão em ruínas, na Rua do Caminho Novo
- Enviam à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais um Memorial do Engenheiro
Municipal sobre providências que devem ser tomadas nas edificações
- Acusam o recebimento de inúmeras multas por infrações de Posturas.
- Ficam informados de que o muro de uma chácara localizada na Rua da Olaria já foi
reparado.
- Determinam que o Engenheiro Municipal e o Vereador Inspetor do Distrito inspecionem
o local e emitam pareceres sobre um pedido de alinhamento de terreno para edificação
na Praça da Harmonia.
- Concedem licença para a construção de uma casa, no Cammho Novo cuja porta e janela
terão dimensões menores do que as exigidas por lei.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a formação de uma comissão que se
encarregará dos preparativos, para em nome da Província, ofertar uma medalha ao Impe
rador.
- Aprovam requerimento de Vereadores, membros da Comissão acima referida, propondo
o contato urgente, com as comissões dos distritos do Município, a fim de obterem os
saldos dos donativos para a medalha do Imperador.
- Substituem um membro da Comissão do I o Distrito da Capital, encarregada de angariar
donativos para a medalha Imperial.
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- Registram que firmaram o contrato para o calçamento do Beco do João Coelho e que
entregaram ao Fiscal das Pedras Brancas, os matenais necessários para os consertos das
estradas e ruas daquela Freguesia.
- Dispensam, a Viscondessa de São Leopoldo, do pagamento de imposto do terreno que
abrange a entrada da sua residência.
- Encaminham os Vereadores inspetores de distritos requerimentos de cidadãos pedindo
isenção dos impostos sobre terrenos.
- Resolvem considerar como habitações fora de alinhamento, as propriedades de um Ci
dadão, na Rua do Rosário, anteriormente consideradas, pela Câmara, como cortiços.
- Encaminham ao Procurador da Câmara o requerimento de um Cidadão pedindo prazo
para pagar os impostos dos seus cortiços e determinam que o mesmo não exceda dois
meses.
Am.: CostaJunior - Bittencourt - João Machado - Carvalho - Barreto

25
- Recebem o comunicado do afastamento de um Vereador, por motivos de saúde, e convi
dam o seu suplente imediato.
- Aprovam e mandam colocar à disposição da comissão respectiva a quantia referente à
confecção da medalha imperial.
- Recebem portaria da Presidência solicitando a nomeação de dois Vereadores que, junta
mente com o Engenheiro da Câmara, formarão a Comissão que designa o local em que
deverá ser construído o Gasómetro e outros edifícios.
- Recebem portaria da Presidência dizendo aguardar a decisão do Governo Imperial para
demolir o próprio nacional que serviu de quartel para a Companhia de Inválidos.
- Recebem comunicado do Editor do Sentinela do Sul, sobre seu afastamento do referido
cargo.
- Encaminham à Comissão respectiva o requerimento de um Cidadão sobre terrenos de
logradouro público, no Caminho Novo.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seus terrenos com frente para a estrada do
Passo do Pinto.
- Recebem ofício de alguns cidadãos pedindo a continuidade da obra de calçamento da
Rua dos Andradas, entre a de Bragança e do Rosário, para a qual doam dinheiro.
- Autorizam a transferência de posse de um barracão situado em terrenos de logradouro
público.
- Concedem licença a José Becker & Irmão para colocarem em terra um vapor, a fim de
ser consertado em seus estaleiros, no Caminho Novo.
- Recebem requerimento do Guarda cobrador do imposto sobre carros pedindo exonera
ção do referido cargo, por ser insuficiente o ordenado que recebe para fazer o serviço a
cavalo.
- Aprovam o parecer elaborado por uma Comissão Especial a ser enviada à Presidência
sobre a importância dos terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
Aíí. ; Guimarães - Bittencourt -João Machado - Martins de Lima - CostaJunior - Barreto

- Carvalho.
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JULHO
01
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações acerca de uma publicação feita
no Jornal do Comércio tratando do fechamento da Estrada do Passo do Vigário.
- Recebem portaria da Presidência tratando da arrematação do Potreiro da Várzea.
- Recebem portaria da Presidência declarando que as municipalidades somente são obri
gadas a pagar a metade das custas processuais em que forem condenadas.
- Recebem portaria da Presidência determinando providências para as próximas eleições
de Juizes de Paz e Vereadores.
- Concedem licença para fechar uma passagem no Passo do Lagoão, no Distrito das Pedras
Brancas.
- Ficam informados de que a Comissão de Vistoria do Passo do Vigário não conseguiu
cumprir seu compromisso, em virtude de impedimento de seus membros.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando da venda do ouro e prata existen
te no cofre da mesma.
- Autorizam o Procurador da Câmara a receber a segunda parcela do auxílio dado pelo
cofre provincial para a iluminação e utensílios da Cadeia.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando as providências que tem dado
para protestar contra a arrematação do Potreiro da Várzea feita pela Fazenda Provincial.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a interferência da Presidência na
arrematação do Matadouro Público até que se efetue a troca deste terreno pelo da Câma
ra, ocupado pelo telheiro da Marinha.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o cascalho que tem sobrado do
novo calçamento da Rua dos Andradas entre a de Bragança e do Rosário, sirva de aterro
em locais necessários.
- Recebem o parecer da Comissão incumbida da escolha do local para sede da nova Fre
guesia de Belém.
- Recebem uma doação, em dinheiro, dos moradores e proprietários da Rua Nova para
melhorar o calçamento da referida rua.
- Decidem pedir autorização da Presidência para administrarem as rendas municipais no
corrente exercício, em virtude de não terem aparecido licitantes a sua arrematação
- Aceitam a proposta para os serviços de aferição.

Ass.: Costa Junior - Carvalho - Martins de Lima - Barreto - Felisberto de Barcellos João Machado - Bittencourt.

02
- Mandam pagar o aluguel de um cavalo para ir até a Freguesia da Aldeia.
- Mandam pagar ao proprietário do Jornal do Comércio a impressão de avulsos sobre a
limpeza pública.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o conserto do Caminho Novo, entre as
ruas do Rosário e do Senhor dos Passos.
- Aprovam o estabelecimento de uma gratificação no ordenado do Guarda Marcador dos
carros.
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- Aprovam com emenda o requerimento de um Vereador propondo o ajardinamento dos
terrenos da Várzea da Cidade, compreendidas entre a Praça da Independência e as ruas da
Olaria e Conceição e encaminham pedido de autorização à Presidência.
- Aceitam a doação em dinheiro feita pelos moradores e proprietários da Rua Nova para
melhorias do calçamento da referida rua.
- Aprovavam o parecer positivo da Comissão encarregada de avaliar o local escolhido pela
Presidência para transferir a sede da Freguesia de Nossa Senhora de Belém.

Ass.: Guimarães - M artins de Lima - Francisco Baptista - Felisberto de Barcellos -João
Machado.

14
- Recebem portaria da Presidência prevenindo que o Marechal de Campo Guilherme Xavier
de Souza tenciona hoje tomar posse no cargo de Presidente da Província e determinam a
celebração de um Te Deum.
- Recebem o juramento e empossam o novo Presidente da Província.
Ass.: Guimarães - M artins de Lima - João Machado - Barreto - Francisco Baptista.

15
- Mandam publicar, por editais, a posse do novo Presidente da Província.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a efetuação do contrato para a iluminação
interna da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a arrecadação das rendas municipais-por
administração, no corrente exercício.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a contratação do Jornal do Comércio
para publicarem os trabalhos da Câmara.
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara Crime convidando o Presidente da Câmara
para assistir ao sorteio dos Jurados da 2a sessão do Júri do corrente ano.
- Determinam a remessa, aos Juizes de Paz Presidentes das Paróquias da Madre de Deus
de Porto Alegre, Viamão, Belém, e Pedras Brancas dos livros novos de eleitores.
Ass.: Guimarães - Barreto - Bittencourt - João Machado - Costa Junior - Carvalho -

Martins de Lima.

16
- Recebem portaria da Presidência determinando a data para as eleições de Deputados da
Assembléia Geral.
- Recebem portaria da Presidência fixando o número de eleitores para as Paróquias de
Santa Cristina, Aldeia dos Anjos e São Leopoldo.
- Recebem portaria da Presidência participando a convocação da nova Assembléia Provin
cial.
- Recebem portaria da Presidência determinando providências para eleger um senador da
Província, na vaga deixada pelo Barão de Quaraí.
- Recebem portaria da presidência determinando a revogação das licenças concedidas a
José Becker & Irmão e a outros comerciantes que ocupam terrenos de logradouro público
no Caminho Novo, tendo em vista os melhoramentos que pretende realizar naquele local.
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- Aprovam parecer a ser encaminhado à Presidência analisando o artigo publicado no
Jornal do Comércio referente ao fechamento da antiga estrada do Passo do Vigário.
- Concedem licença para abertura de um portão em um terreno situado na Praça D. Pedro
n, a fim de construir uma barraca de tábuas no referido terreno.
- Encaminham à Comissão Fiscalizadora da obra do novo Mercado um requerimento do
arrematante da mesma, sugerindo a substituição dos assoalhos dos quartos térreos, de
tábuas por lajes
- Mandam pagar ao Escnvão do Jún a metade das custas judiciais devidas pela Câmara.
- Aprovam requerimento de dois Vereadores propondo a manutenção das mesmas verbas,
do exercício anterior, para os consertos das ruas e estradas das freguesias de Viamão,
Aldeia e Belém.
- Mandam pagar, a pedido, um adiantamento de dois meses de salário ao Administrador
de Obras da Câmara, por razões de doença de um familiar.
Asy. ■CostaJunior - Barreto - Bittencourt -João Machado - Carvalho.
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- Recebem informações do Secretário da Câmara de que os livros das Atas das Eleições
Primárias das Paróquias da Madre de Deus, Viamão, Belém e Pedras Brancas não se en
contram extraviados, mas sim em poder dos respectivos juizes de paz.
- Recebem portaria circular da Presidência solicitando um quadro da receita da Câmara,
arrecadada no último triénio.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o pagamento de custas judiciais devidas
ao Escrivão do Júri da Capital.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que convém, com urgência, a escolha do lugar
destinado para construção do Gasómetro.
- Recebem portaria da Presidência declarando não ser admissível a pretensão da Câmara
sobre a arrematação do Potreiro da Várzea.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo, novamente, à Presidência, a cedência
do terreno da Várzea para o Matadouro Público, até que o Governo Geral resolva a ques
tão reclamada pela Câmara.
- Concedem licença para um Cidadão construir um trilho de ferro que ligue o seu arma
zém ao trapiche que ocupa na Rua Sete de setembro.
- Concedem licença ao Arcebispado para a instalação de uma grade de ferro na rua em
frente da Catedral.
- Decidem comunicar à Presidência as providências que tomaram para desapropriar um
terreno, a fim de abrirem uma nova rua junto ao Seminário.
- Mandam pagar os trabalhos de retirada dos frades na Rua dos Andradas.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo informações sobre os trabalhos de
calçamento da Rua de Bragança.
Ass.. Guimarães - M artins de Lima - Francisco Baptista - CostaJunior - Felisberto de

Barcellos - Barreto - Carvalho.

30
- Recebem portaria da Presidência mandando reabrir a estrada velha do Passo do Vigário,
em Viamão.
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- Indeferem requerimento de um Vereador sugerindo a nomeação de uma nova comissão
para ir em vistoria ao Passo do Vigário.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo que seja visto pela Presidência, a
desnecessidade de reabrir a passagem antiga do Passo do Vigário, visto que pela sua ponte
existe uma estrada que precisa ser alargada.
- Resolvem, sob proposta de um Vereador, mandar reabrir a estrada velha do Passo do
Vigário, dando conhecimento, à Presidência, desta resolução.
- Recebem portaria da Presidência sugerindo que a Câmara solicite, em seu relatório
dirigido à Assembléia Provincial os meios para ajardinar a Várzea, junto à Praça da Inde
pendência.
- Recebem oficio do Fiscal de Belém pedindo providências contra a alteração que está
sendo efetuada na Estrada da Cavalhada, em seu Distrito.
- Recebem informações de um Vereador de que no Distrito de Belém, no lugar denomina
do Cantagalo, estão fechando uma estrada e transferindo-a para um lugar alagadiço.
- Aceitam proposta para os serviços de limpeza da Cidade e encaminham pedido de auto
rização à Presidência para firmar o contrato.
Am. - Guimarães - M artins de Lima - Carvalho - João Machado - Bittencourt - Costa
Junior - Barreto.

AGOSTO
01
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando as exonerações dos Io e 2o VicePresidentes da Província e as nomeações dos seus substitutos.
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do Marechal de
Campo Guilherme Xavier de Souza do cargo de Presidente da Província.
- Recebem Portaria da Presidência determinando que seja dado o juramento de estilo ao
Io Vice-Presidente da Província, a fim de administrá-la.
- Recebem os juramentos do I o e do 2o Vice-Presidentes da Província
Am.: Guimarães - M artins de Lima - Carvalho - João Machado - Bittencourt - Costa

Junior - Barreto.
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- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que a Presidência suspenda ordem de
reabertura da estrada do Passo do Vigário.
- Ordenam ao Fiscal de Viamão que suste qualquer procedimento de reabertura do Passo
do Vigário, até que a Presidência determine novas orientações.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que a Presidência reconsidere a ordem
dada para cancelar a licença concedida à José Becker & irmão para o estabelecimento de
uma fábrica de fundição e estaleiro de barco a vapor, no Caminho Novo
- Aprovam o projeto da mensagem que acompanhará a medalha a ser entregue ao Impera
dor D. Pedro D, em homenagem ao fim da guerra contra o Paraguai

- Aprovam requerimento de um Vereador sugerindo a nomeação de uma comissão, no Rio
de Janeiro, que se encarregará de entregar a medalha e a respectiva mensagem ao Impe
rador.
- Recebem informações que um membro da Comissão arrecadadora de donativos para a
medalha imperial, no Io Distrito, contribuirá com a quantia faltante para a mesma.
- Decidem pedir à Câmara de São João Batista de Camaquã a entrega da quantia arrecada
da naquele município para a confecção da medalha imperial.
i t o ; CostaJunior - Barreto - Bittencourt -João Machado - Carvalho.
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- Recebem portaria da Presidência comunicando que foi aprovado pelo seu antecessor o
número de eleitores que deve ter a nova Paróquia de Santa Cristina.
- Recebem portaria da Presidência mandando suspender a eleição de eleitores até receber
novas ordens do Governo Imperial, entrando em vigor as ordens dadas para eleições
municipais e substituição de um senador.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que mandara a Tesouraria da Fazenda
lavrar, com a Câmara, o contrato de arrematação do terreno da Várzea, visto que a mesma
oferece mais pelo que foi anteriormente arrendado.
- Aprovam e determinam, com urgência, o envio de uma representação ao Governo Impe
rial, com relação à permuta do Potreiro da Várzea pelos terrenos do Arsenal da Marinha,
de propriedade da Câmara.
- Recebem ofício do Coletor da Aldeia remetendo o termo de demarcação dos limites
daquela freguesia.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que o arrematante do Potreiro
da Várzea oferecia à Câmara, gratuitamente, espaço para os marchantes abaterem o gado.
- Determinam alguns consertos no Caminho Novo, em locais situados nos becos do Barbo
sa e Marcela.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informações, o requerimento de um
Cidadão pedindo isenção do imposto sobre cortiços de um terreno que possui, na Rua da
Igreja.
- Concedem licença para o cercamento de uns terrenos que fazem divisa com uma estrada
no Cantagalo, Distrito de Belém, conforme informação favorável do respectivo Fiscal.
- Autorizam a transferência de um açougue da Rua do Arvoredo, n° 203, para a da Olaria, n° 17.
- Recebem informações do Fiscal da Câmara e determinam que o mesmo vá à Estrada da
Cavalhada, examinar suas condições de trânsito em virtude da alteração que sofreu.
- Aprovam o parecer da Comissão Fiscalizadora da obra do novo Mercado sobre a substi
tuição, por lajes, de todos os assoalhos dos quartos térreos do referido edifício e determi
nam o pedido de autorização da Presidência
- Mandam colocar um animal de montagem à disposição da guarda que acompanha as
carroças que conduzem aterro para a substituição das calçadas da Cidade.

Ass.: CostaJunior - Pacheco Filho - Bittencourt - Carvalho -João Machado - Barreto.

SETEMBRO
01
- Recebem portaria da Presidência pedindo vários esclarecimentos sobre os aforamentos.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando que os assoalhos dos quartos térreos do
Mercado sejam de lajes e não de tábuas, de conformidade com o parecer da respectiva
comissão.
- Recebem portaria circular da Presidência recomendando que não permita, sob qual
quer pretexto, a posse de terrenos desocupados ou de servidão pública, sem a comprova
ção do respectivo título.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que seja, o quanto antes, assinado o termo de
arrendamento do Potreiro da Várzea, em virtude do atraso da Câmara em concluir a transação.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia Interino pedindo que não concedam licença de porta
aberta para as casas de jogos, sem que seja apresentada a autorização da repartição de
polícia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial da Freguesia do Rosário da
Cidade pedindo a remessa dos cidadãos qualificados do ano 1866, assim como o respec
tivo livro.
- Recebem e mandam arquivar ofícios das Câmaras Municipais de Taquari, Triunfo e Santo
Antônio, dando conhecimento da posse do Presidente da Província, o Marechal de Campo
Guilherme Xavier de Souza.
- Recebem e mandam arquivar ofícios da Diretoria da Companhia Hidráulica remetendo o
seu relatório semestral.
- Recebem e mandam arquivar ofício da Comissão de Belém incumbida da demarcação
remetendo o respectivo termo de demarcação de limites da Freguesia
- Recebem uma representação dos moradores da Rua Sete de Setembro, entre o Beco da
Ópera e Praça do Mercado, queixando-se contra os despejos que são feitos em grande
escala naquele litoral.
- Concedem alinhamento para cercar a frente de uma chácara que faz divisa com uma
estrada pública, na Cascata.
- Recebem o juramento de um Cidadão naturalizado.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o orçamento dos consertos que são
necessários na Estrada do Passo da Cavalhada, desde a volta do cemitério até o Passo do
Juca da Olaria.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o encaminhamento de uma representa
ção à Presidência pedindo providências e orientações contra o comportamento antiético
do Presidente da Câmara, Vereador José Pinto da Fonseca Guimarães.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Presidente da Câmara esclareça
que destino deu a um pedido de informações da Presidência.
Aís.; CostaJunior - Bittencourt - Carvalho - João Machado.

6
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a nomeação do novo Presidente
da Província, Dr Antonio da Costa Pinto da Silva.
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- Recebem portaria da Presidência da Província comunicando que o novo Presidente da
Província tenciona tomar posse ainda hoje.
- Recebem o juramento do novo Presidente da Província.
i4ss.: CostaJunior - Bittencourt - Carvalho
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- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando que o Presidente da Câmara entre
gue, com urgência, as atas das eleições de Vereadores e Juizes de Paz recentemente
efetuadas.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foram nomeados o 4o, 5o e 6o su
plentes do Juízo Municipal, no lugar dos que deixarão de prestar juramento no prazo
legal.
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do ofício do Presidente da Câmara
referente aos fatos contra ele alegados pela mesma e formam uma Comissão para respon
der a referida portaria.
- Recebem portaria da Presidência comunicando as próximas datas da convocação da
Assembléia Provincial e das eleições de seus membros.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a data da eleição especial de um Sena
dor e dos eleitores.
- Recebem portaria da Presidência devolvendo as propostas para o serviço de hmpeza
pública da Cidade, mandando, novamente, por esse serviço em hasta pública e que divul
guem, por editais, na imprensa da Capital, em Rio Grande e na Corte.
- Enviam à Comissão especial respectiva, um requerimento vindo da Presidência para
informar com relação a direitos de terrenos beira-rio, no Caminho Novo
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, um requerimento vindo da Presidência
para informar, solicitando, por aforamento, um terreno na Rua da Olaria, esquina com a
do Arvoredo.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, um requerimento vindo da Presidência
para informar sobre o aforamento de um terreno na Rua Sete de Setembro.
- Discutem e aprovam, parcialmente, o parecer de um Vereador com referência à isenção
do imposto sobre terrenos que possuíssem habitações chamadas cortiços.
- Mandam pagar a um Cidadão as custas judiciais que lhe são devidas pela Câmara por
uma Ação de Embargo que impetrou contra obras na Várzea de Gravataí.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia sobre o requerimento
de uma Cidadã reclamando contra o cercamento de terrenos que diz serem de sua propri
edade naquela Freguesia.
- Decidem mandar fazer dois corredores que liguem a Praça do novo Mercado ao paredão
da Doca, de maneira que facilite o trânsito público dos embarques e desembarques, assim
como aterrar os locais intransitáveis da Rua da Olaria.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo que, primeiramente, as obras acima
referidas fossem orçadas.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Presidente da Câmara dê solução
ao ofício que acompanhou a planta da nova Freguesia de Belém, assim com a entrega de
quantia decretada em lei, referente ao mesmo assunto, além do que solicita urgente orça
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mento dos consertos necessários na descida da Lomba das Águas Mortas e Estrada de
Belém.
- Acolhem proposta de um Vereador pedindo o levantamento da planta de um edifício que
sirva de Mercado de Madeiras, à beira-rio, em terrenos de logradouro público, no Cami
nho Novo.

Ass.: CostaJunior - Barreto - João Machado - Bittencourt - Carvalho.

OUTUBRO
03
- Recebem ofícios das Mesas Paroquiais das sete Freguesias do Município remetendo os
livros das Atas das eleições ocorridas para Verèadores e juizes de paz e marcam a data
para as respectivas apurações, anunciando-as por editais.
- Aprovam parecer de um Vereador isentando do imposto sobre cortiços, as propriedades
de um Cidadão situadas na Rua do Riachuelo, esquina da Rua Clara.
- Aprovam parecer de um Vereador isentando, parcialmente, do imposto de terrenos a
propriedade de um Cidadão, com frentes para as ruas Riachuelo e Clara.
- Encaminham ao Fiscal da Aldeia, para informações, o requerimento do arrematante do
aterro na continuação da Ponte dos Ferreiros, pedindo prazo maior para a conclusão da
obra, em virtude das intempéries do inverno.
- Decidem pedir à Presidência a entrega do auxílio financeiro previsto no orçamento
provincial para a iluminação e materiais da Cadeia.
Ass.; CostaJunior -Barreto - Bittencourt -João Machado - Carvalho - Francisco Batista.

14
- Sessão suspensa.

15
- Sessão suspensa.

16
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.

NOVEMBRO
03
- Recebem portaria da Presidência enviando um exemplar do quadro estatístico e geográ
fico e da carta topográfica da Província.
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- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre a pretensão do arrematante
da iluminação a gás hidrogênio carbonato da Capital de estabelecer o Gasómetro nos
terrenos de marinha situados desde o prolongamento da Rua da Guarda Principal até os
limites do terreno do Dr. Francisco Antonio Pereira da Rocha.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que não pode fazer parte da Mesa Paro
quial, o mesário que se recusar a servir de secretário quando para isso for designado.
- Recebem portaria da Presidência remetendo, reformada, a planta da Freguesia de Belém.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que mandara pagar, em duas parcelas, o
auxílio financeiro para as luzes e materiais para a Cadeia Civil e autorizam seu procurador
a receber a primeira parcela.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer vários objetos ao carcereiro da
Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência remetendo várias instruções para as eleições primárias
e de senador e as encaminham aos Juizes de Paz Presidentes das Mesas Paroquiais.
- Recebem portaria da Presidência remetendo o requerimento dos Vereadores José Martins
de Lima e José Pinto da Fonseca Guimarães, queixando-se contra o procedimento da Câ
mara na apuração geral dos votos para Vereadores.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação do 6o suplente para o Juízo
Municipal desse Termo.
- Aprovam parecer de um Vereador respondendo a uma indagação da Presidência sobre a
concessão de um terreno, requerido por um Cidadão, fazendo frente para a projetada Rua
das Flores e fundos ao rio.
- Aprovam projeto de informações de um Vereador a ser dirigido à Presidência sobre a
reclamação contra a Câmara efetuada por dois Vereadores.
- Pedem informações ao Procurador da Câmara sobre um abaixo-assinado de vários mo
radores da Rua da Olaria.
- Mandam pagar, ao empreiteiro dos consertos da Estrada do Mato Grosso, a última parce
la de seu contrato e mandam que o seu engenheiro faça o orçamento de um novo conserto
naquela estrada.
- Aprovam as despesas com a colocação de cascalho na Praça da Independência.
- Autorizam despesas para colocação de aterro e cascalho, junto à padaria de Nicolau
Ratto e com pequeno conserto na Rua da Varzinha.

Ass.: Bittencourt - Barreto - Brasão - Carvalho.

27
- Recebem portaria da Presidência reiterando a ordem dada de revogar a concessão a José
Becker, assim como a outros indivíduos.
- Recebem portaria da Presidência devolvendo a planta e documentos dos terrenos refe
rentes à abertura de uma nova rua junto ao Seminário Episcopal para serem reformulados.
- Recebem portaria da Presidência remetendo um pacote com sementes de trigo duro da
Argélia para serem distribuídos aos lavradores do Município que deverão prestar contas
das plantações à Câmara.
- Enviam ao Vereador Inspetor do distrito para informar o requerimento de um Cidadão
pedindo terrenos à beira-rio, fronteiros a sua chácara, no Caminho Novo.
- Aprovam a execução de consertos urgentes na ponte e na Estrada do Menino Deus.
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- Recebem informações do Porteiro da Câmara de que a casa da mesma está apresentando
vazamentos com as chuvas.
- Recebem o orçamento e mandam fazer a ponte de despejos do 2o Distnto da Cidade
- Nomeiam um novo Fiscal da Câmara.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar publicar na Corte o Edital sobre o serviço
de limpeza pública.
- Indeferem requerimentos de padeiros pedindo isenção das multas que receberam por
não fabricarem pães, de acordo com o peso estipulado por lei.

Ass.: André Machado - Bittencourt - Carvalho - Campos - Maciel.

DEZEMBRO
10
- Recebem requerimento do Escrivão do Júri da Capital pedindo, insistentemente, o paga
mento de custas processuais vencidas.
- Recebem pedido de informações vindo da Presidência sobre o requerimento de José
Becker & Irmão solicitando, por aforamento perpétuo, os terrenos do Caminho Novo que
lhes foram concedidos temporariamente.
- Aprovam as contas trimestrais do Procurador da Câmara, de acordo com a Comissão da
Fazenda.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos da Rua da Olaria comunicando
a conclusão das obras e remetendo a conta das despesas.
- Recebem um comunicado do Administrador das obras da Câmara informando estar se
afastando, por alguns dias, por motivo de doença.
- Aprovam o requerimento de dois Vereadores pedindo o conserto dos atoleiros existentes
no lugar denominado Picada.
Ass.: (Sem assinaturas)

11
- Sessão suspensa.

12
- Sessão suspensa.

26
- Resolvem nomear comissões nos três distritos da Cidade para angariar recursos e orga
nizar festejos pelo fim da guerra contra o Paraguai.
- Nomeiam as comissões acima referidas.

Ass.: André Machado - Bittencourt - Campos - Israel Barcellos - Pacheco Filho - Carva
lho.

1869

JANEIRO
07
- Registram a posse dos novos Vereadores que servirão ao quatriênio de 1869-1872.

Ass.: Luiz Manoel de Lima e Silva-AndréMachado de Moraes Sarmento-IsraelRodrigues
Barcellos - Bittencourt - Francisco Olinto de Carvalho - Francisco Ferreira Porto -José
Antonio Ferreira - Francisco José Pacheco Filho - Francisco José Barreto - Affonso
Coelho Borges - Antonio Ribeiro da Silva Filho

07 - (Continuação)
- Fazem a entrega das chaves do cofre da Câmara ao seu Presidente, a um Vereador e ao
Procurador.
- Autorizam o juramento aos cidadãos eleitos Juizes de Paz dos diversos distritos do Muni
cípio.
- Decidem comunicar à Presidência a posse da nova Câmara e remeter uma cópia do
relatório da antenor.
- Nomeiam uma Comissão de Exame do Balancete da Câmara passada.
- Suspendem a entrega do Balanço do cofre da Câmara até que seja expedido o parecer da
Comissão acima referida.

Ass.: Lima e Silva - Ferreira - Pacheco Filho - André Machado - Porto - Carvalho Coelho Borges - Barreto - Ribeiro.

08
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre sobra de verba na Câmara,
por onde passa ser pago o Escrivão do Júri da Cidade.

- Recebem portaria da Presidência remetendo aviso do Ministério da Guerra explicando
os casos em que devam ter lugar a demolição dos próprios nacionais.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz da Freguesia de Belém
- Resolvem conservar nos respectivos cargos todos os empregados municipais cujas no
meações findaram com o quatriênio, com exceção do agente cobrador que pediu exone
ração.
- Aprovam as contas do Procurador da Câmara.
- Nomeiam um novo agente cobrador da Câmara.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, um oficio do
arrematante do aterro na continuação da Ponte dos Ferreiros pedindo o exame final da
obra, a fim de receber a última parcela do seu contrato.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo com urgência o orçamento da substi
tuição das calçadas das ruas de Bragança até a da Varzinha, do Rosário, Santa Catarina,
Riachuelo, Igreja, Andradas (desde o Arsenal de Guerra até a Praça da Alfândega) e do
Ouvidor, a fim de pedir auxílio do cofre Provincial.
- Mandam, com urgência, fazer os orçamentos para as seguintes obras: calçamentos da
Rua Sete de Setembro, Caminho Novo e limpeza da Doca, assim como o aumento do seu
paredão.
- Nomeiam uma Comissão para dirigir a obra de calçamento da Rua de Bragança.
- Nomeiam as comissões permanentes da Câmara para os seguintes assuntos: - Polícia,
Economia Municipal, Legislação e Matéria contenciosa. - Fazenda, Obras e Melhoramen
tos Materiais Estatística, Limites, Divisão Territorial e de Redação.
- Nomeiam os Vereadores inspetores dos Io, 2o e 3o Distritos da Capital, de Belém, Viamão,
Aldeia, Pedras Brancas e subúrbios da Capital.
Ass.: Lima e Silva - Carvalho - Porto - Ferreira - Pacheco Filho - Coelho Borges - André

Machado.

09
- Recebem portaria da Presidência comunicando estar ciente da posse da nova Câmara.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia comunicando haver tomado posse do referido cargo.
- Mandam arquivar ofícios das Câmaras Municipais da Vila de Taquari, São José do Norte,
Santo Antonio e do Passo Fundo, informando estarem cientes da posse do Presidente da
Província.
- Recebem oficio de um Cidadão aceitando ser membro da Comissão encarregada de
arrecadar donativos no Io Distrito da Cidade para os festejos do término da guerra contra
o Paraguai.
- Nomeiam, em substituição, um Cidadão para ser membro da Comissão encarregada de arre
cadar donativos para os festejos do término da Guerra do Paraguai, no 2o Distnto da Cidade.
- Recebem oficio do Advogado da Câmara comunicando que irá se afastar, temporaria
mente, da Província, indicando seu substituto.
- Registram terem recolhido, ao cofre Municipal, a verba arrecadada pela Comissão res
pectiva para a substituição do calçamento da Rua de Bragança
- Recebem oficio da Comissão de Estatística Industrial da Freguesia de Viamão remetendo
o mapa respectivo, assim como outro da Comissão encarregada da demarcação dos limi
tes daquela Freguesia.
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- Registram terem providenciado o fechamento de um buraco existente no aterro, na con
tinuação da ponte do Passo do Vigário.
- Mandam arquivar um ofício do Mordomo do Cemitério que presta contas das despesas
que efetuou com os reparos da ladeira do mesmo.
- Aprovam as contas do Procurador da Câmara correspondentes aos meses adicionais do
exercício de 1866/1867, conforme parecer da Comissão da Fazenda
- Aprovam as contas do Procurador da Câmara referentes ao I o, 2o e último trimestres de
1868, com cláusulas de devoluções das diferenças encontradas a favor do cofre munici
pal, de acordo com a Comissão da Fazenda.
- Mandam entregar ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, os últimos relató
rios do Fiscal, com referência aos serviços e melhoramentos do referido Distrito a seu
cargo
- Mandam publicar editais determinando o fechamento dos terrenos baldios, conforme as
Posturas.
- Decidem elaborar artigos provisórios de Posturas obrigando o uso de números nos
carros e carroças de aluguel.
Am.: Lima e Silva - Ferreira - André Machado - Carvalho - Coelho Borges - Ribeiro

Filho.

11
- Determinam que o Procurador da Câmara intime dois cidadãos apagarem aluguéis mais
caros por terrenos de propriedade da mesma.
- Encaminham ao Advogado da Câmara o requerimento de um Cidadão, vindo da Presi
dência para informar, sobre terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Ficam informados da publicação do Correio do Sul, na Tipografia doJornal do Comércio.
- Autorizam alinhamento de terrenos para serem cercados, no Distrito da Aldeia.
- Recebem informações de um Fiscal da Câmara sobre a venda das madeiras oriundas do
desabamento do Matadouro.
- Recebem informações do Contador da Câmara referente à portaria da Presidência que
mandava pagar, com sobras de verba, as dívidas da Câmara com o Escrivão do Jún da
Capital.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito da Cidade, para informar, o requeri
mento de um Cidadão pedindo para fazer uma transferência das benfeitorias que possui
em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Autorizam alinhamento de terrenos para serem cercados, no Distrito da Aldeia.
- Recebem oficio do Editor doJornal do Comércio comunicando seu pedido de demissão.
- Encaminham ao Vereador Inspetor dos subúrbios, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo alinhamento para cercar seus terrenos, junto ao Passo do Feijó
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo alinhamento para cercar terrenos de sua propriedade, que margeiam a
estrada próxima da Freguesia de Viamão.
- Concedem licenças para abertura de três açougues.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informações, os requerimentos
de dois cidadãos- um reclamando como sendo seus os terrenos de logradouro público, no
Caminho Novo; outro pedindo, por aforamento perpétuo, terreno no mesmo local.
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- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia a mandar fazer os consertos na
ponte do Passo Grande, com o auxílio dado pelo cofre municipal.

Ass.: Lima e Silva - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Ferreira - Carvalho.

11
- Recebem portaria da Presidência pedindo vános esclarecimentos exigidos pelo Ministé
rio da Agricultura.
- Aprovam em I a e 2a discussões um projeto aditivo ao código de Posturas que trata da
obrigatoriedade da numeração dos carros e carroças de aluguel.
- Aprovam proposta de um Vereador pedindo que as carroças usadas na limpeza da Cida
de não sejam desviadas para outros serviços.
- Recebem o orçamento e mandam consertar uma parte da Rua de Bragança, desde a Rua
da Igreja até a da Varzinha.
- Resolvem, por sugestão de um Vereador, pedir auxílio da Presidência para concluir as
obras de calçamento da Rua da Bragança.
- Solicitam informações do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia sobre o requerimento
de um Cidadão pedindo isenção do imposto sobre moinhos.
- Encaminham, para informações, ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém, o requeri
mento de um Cidadão pedindo isenção do imposto sobre moinhos.
- Encaminham, para informações, ao Vereador Inspetor do Distrito, o requerimento de
um Cidadão pedindo para cercar seus terrenos, na Freguesia da Aldeia.
- Encaminham, para informações, ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, os requerimentos
de dois cidadãos sobre terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
Am.: Lima e Silva - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Carvalho - Porto.

13
- Aprovam, em discussão, o artigo de Posturas sobre carros e carroças de aluguel e o
enviam à Comissão de Redação.
- Encaminham à Presidência da Província, para maiores esclarecimentos, o requerimento
de um Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, um terreno na Rua do Arvoredo, es
quina com a da Figueira, que não se encontra tombado como propriedade municipal,
to .: Lima e Silva - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Ferreira Carvalho - Porto.

23
- Recebem portaria circular da Presidência transmitindo instruções no intuito de prevenir
irregularidades que prejudiquem a eleição primária.
- Recebem portaria da Presidência dando instruções sobre a reunião das Juntas Revisoras
da Qualificação de votantes.
• Encaminham à Comissão de Fazenda, as contas do Procurador da Câmara, referentes ao
mo de 1868.
• Aprovam requerimento de um Vereador propondo um estudo técnico para o aproveitanento dos registros da Companhia Hidráulica, com instalação de mangueiras para apagar
ncêndios.
Nomeiam uma Comissão para fazer o estudo acima referido.
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- Solicitam ao Contador da Câmara que informe quanto foi arrecadado, anualmente, de
multas impostas pelos seus fiscais.
- Mandam pagar ao calceteiro da Rua de Bragança, parte dos trabalhos efetuados.

Ass.: Lima e Silva - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Ferreira - Porto.

29
- Recebem portaria da Presidência autorizando a continuação das obras de calçamento da
Rua de Bragança, contando com o auxílio do cofre Provincial.
- Recebem portaria da Presidência e decidem solicitar à Assembléia Provincial, a autoriza
ção necessária para desapropriar terrenos, a fim de abrir nova rua entre o Palácio e o
Seminário Episcopal.
- Recebem portaria da Presidência pedindo um livro de atas da eleição primária para a
Paróquia do Rosário e decidem informar que no tempo competente já remeteu aquele
livro, assim como os das outras paróquias do Município.
- Resolvem conceder ao fiscal do 2o Distrito da Cidade uma gratificação mensal para o
sustento do seu cavalo, em razão da grande área abrangida pelo referido distrito.
- Decidem demitir o Fiscal de Belém, por causa de uma representação de vários morado
res da Freguesia queixando-se dos abusos praticados pelo mesmo.
- Aprovam a redação do artigo de Posturas sobre a numeração dos carros e carroças de
aluguel e o encaminham à Presidência para sua aprovação provisória.
- Nomeiam um colaborador para a Secretaria da Câmara, tendo em vista o acúmulo de
serviços e encaminham pedido de autorização à Presidência.
Ass.; Lima e Silva - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Ferreira - Carvalho - Porto.

FEVEREIRO

16
- Mandam arquivar portaria da Presidência pedindo um livro de atas das eleições para a
Paróquia da Madre de Deus da Cidade, tendo em vista já ter sido entregue.
- Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, 0 artigo de Posturas refe
rente à numeração dos veículos de aluguel e mandam publicá-la por editais.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a nomeação de um colaborador para a
Secretaria da Câmara.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver liberado 0 pagamento da verba total
para 0 calçamento da Rua de Bragança e recomendando brevidade na conclusão da obra.
- Acusam 0 recebimento de ofícios dos secretários das Mesas Paroquiais das diversas
freguesias do Município, remetendo os livros das atas da última eleição.
- Tomam providências com relação a um oficio do Chefe de Polícia que trata da aplicação
de multas, baseadas em artigos de Posturas, proibindo 0 jogo do entrudo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo 0 cargo de Guarda Municipal, por não
existir nenhum vago.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito 0 requerimento de um Cidadão pedin
do alinhamento para cercar terrenos, no Caminho Novo.
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- Concedem uma gratificação mensal ao Administrador das obras municipais para susten
to de seu cavalo.
- Recebem um requerimento do ex-Fiscal da Freguesia de Belém pedindo para ser reinte
grado no cargo e decidem adiar a discussão.
- Determinam que o Procurador da Câmara passe recibo de quitação de dívidas ao fiador
do Procurador aposentado.
- Nomeiam uma Comissão para angariar fundos entre os moradores e proprietários da
Rua da Ladeira com o objetivo de calçá-la e ordenam que o Engenheiro da Câmara faça o
orçamento.
- Aprovam proposta do Vereador Inspetor do I o Distrito da Cidade pedindo o conserto da
Rua da Igreja e o embelezamento da Praça D. Pedro II, assim como o imediato levanta
mento da planta e orçamento.
- Recebem e encaminham à Comissão respectiva, para parecer, duas propostas para o
serviço de limpeza da Cidade.
Ass.: Lima e Silva - Ferreira - Ribeiro Filho - Porto - Coelho Borges.
O

- Recebem portaria da Presidência regulando o modo de como devém ser enviados as
cópias das atas do processo eleitoral.
- Recebem portaria da Presidência querendo saber se o valor por qual a Câmara arrendou
o Potreiro da Várzea acha-se consignado no Orçamento Municipal.
- Recebem oficio de um Vereador avisando estar doente e entregando a chave do cofre da
Câmara, a qual é repassada a um substituto.
- Recebem oficio do arrematante da obra do Mercado novo expondo os motivos pelos
quais deixou de vir assinar o adendo ao seu termo de contrato e nomeiam uma Comissão
fiscalizadora da referida obra.
- Recebem oficio da Companhia Hidráulica remetendo um exemplar do seu relatório
semestral.
- Recebem ofícios de dois cidadãos, engenheiros, aceitando darem seus pareceres sobre
as propostas para o serviço de limpeza da Cidade.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia lembrando a necessidade de ser organizada uma
Postura obrigando os carroceiros que comercializam água em pipas, a conservá-las chei
as, todas as noites, a fim de acudirem incêndios.
- Mandam entregar três livros para os trabalhos do Escrivão do Júri.
- Recebem oficio do Escrivão do Júri perguntando se pode receber as custas dos diversos
processos nos quais a Câmara tem sido condenada.
- Recebem oficio do Juiz Municipal enviando o edital da convocação do Júri e mandando
divulgá-lo pela imprensa.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia a aumentar as despesas com a obra
de aterro na continuação da ponte do Passo Grande.

- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Rua da Olaria, pedindo a colocação de
mais dois lampiões naquela rua.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, para informar, um
ofício da Comissão de Consertos da Picada.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para confrontar com as Posturas, o ofício de um
Cidadão dizendo ter aberto quatro ruas em um potreiro de sua propriedade, no arrabalde
do Menino Deus.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, um abaixo-assinado de pro
prietários da Estrada de Belas, doando uma quantia em dinheiro para a construção de um
paredão de pedra que normalize o trânsito daquela estrada junto ao rio
- Nomeiam uma Comissão para angariar dinheiro entre os moradores da Rua do Rosário
para o seu respectivo calçamento.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo providências da Presidência com rela
ção ao Mandado de Penhora expedido pelo Juiz Municipal contra os bens da Câmara, a
requerimento do Escrivão do Júri da Capital.
- Aprovam em I a e 2a discussões, projeto de Posturas obrigando os proprietários das
casas e terrenos, dentro dos limites da Cidade, a levantarem o lajeado da frente das suas
propriedades nas ruas em que estão sendo reconstruídos os calçamentos, na altura que o
engenheiro marcar.
- Concedem licença para vários cidadãos transferirem a outros os barracões que possu
em, em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
Am.: Uma e Silva - Ferreira - Ribeiro Filho - Porto - Coelho Borges.

18
- Recebem portaria da Presidência e resolvem esclarecer que no Município não existe
casa alguma que negocie bilhetes de loterias de fora da Província.
- Indeferem o requerimento do ex-Fiscal de Belém pedindo para ser reintegrado no cargo
e nomeiam um substituto.
- Nomeiam o novo Fiscal da Freguesia das Dores da Cidade, tendo em vista o falecimento
do anterior.
- Aprovam, em 3a discussão e com emenda, o projeto de Posturas sobre a modificação dos
lajeados das casas e terrenp^ da Cidade em razão dos recalçamentos e encaminham pedi
do de aprovação à Presidência.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, o requerimento de um Cidadão pedin
do isenção do pagamento de imposto sobre “palmos de terrenos”.
- Recebem requerimento de um Cidadão queixando-se contra seu vizinho que construiu
em sua sacada uma divisão de tábua, que tapa a frente da sua casa e determinam que o
Fiscal da Câmara faça a respectiva intimação.
- Decidem pedir à Presidência uma verba para o pagamento do Te Deum das últimas
eleições.
- Ordenam que o Contador da Câmara faça um balancete da receita e despesa da mesma,
até o fim do corrente exercício, a fim de transmiti-lo à Presidência, expondo as diferentes
obras que iniciou.
Así.: Porto - Ferreira - Coelho Borges - Barreto - Ribeiro Filho.
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ABRIL
01
- Recebem p o rtara da Presidência pedindo a remessa das cópias das atas das últimas
eleições e registram já terem cumprido a referida ordem.
- Recebem portaria da Presidência e mandam fornecer vários materiais ao carcereiro da
Cadeia Civil.
- Recebem oficio do 3oJuiz de Paz do Distrito do Rosário escusando-se do referido cargo
e mandam chamar o imediato em votos.
- Recebem ofícios do Chefe de Polícia comunicando haver multado vários proprietários de
carroças, por infração de Posturas.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia dizendo que, independente do pedido da Câmara,
tem dado ordens para que em todos os lugares, a Polícia auxilie os agentes policiais.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo resposta sobre a criação de uma Postura
para que as carroças que vendem água conservem as pipas cheias, durante a noite, para
acudirem incêndios.
- Resolvem oficiar ao ex-Presidente da Câmara solicitando informações sobre o pedido de
um Cidadão cobrando o pagamento de construção de calçadas, na Rua de Bragança.
- Decidem consultar à Presidência de como proceder com relação ao recebimento das
atas autênticas das eleições para deputados e um senador, vindos do interior da Província,
com intuito de não fenr a inviolabilidade das mesmas.
- Nomeiam uma Comissão para angariar fundos entre os moradores e proprietários do
Caminho Novo com objetivo de realizar consertos necessários no mesmo.
- Nomeiam outra Comissão para angariar fundos para os consertos da Doca.
- Mandam publicar, por editais, o artigo de Posturas que obriga os proprietários de casas
e terrenos a consertarem seus lajeados e determina prazo aos proprietários das ruas dos
Andradas e Riachuelo a darem execução ao referido artigo.
- Nomeiam uma Comissão para expor à Presidência o estado dos cofres municipais e
pedir auxílio na obra do calçamento da Cidade.

Ass.: Porto - Ribéiro Filho - Pacheco Filho - Barreto - Carvalho.

02
- Nomeiam uma Comissão para felicitar o Imperador e o Marques de Caxias pelos triunfos
das Armas Brasileiras, na Campanha do Paraguai.
Am.: Porto - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Barreto - Carvalho.

08
- Recebem portaria da Presidência dizendo não haver verba para auxiliar nas despesas
feitas com os Te Deum das últimas eleições.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara, para informar, o ofício do ex-Presidente da mesma,
explicando o porquê das exigências feitas por um Cidadão do pagamento de obras de
calçadas.
- Recebem ofício de um Cidadão escusando-se de participar da comissão que objetiva
angariar fundos para os consertos da Doca da Cidade.

o 100 o

- Recebem oficio do proprietário da casa em que funciona a Câmara, elevando o seu
aluguel e condicionando não ceder mais a moradia ao Porteiro da mesma.
- Recebem ofício de um Fiscal da Câmara comunicando que uma mula das carroças
municipais amanheceu com uma perna quebrada.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua da Bahia, n° 20.
- Ordenam que os fiscais da Câmara informem quais os locais da Cidade necessitam de
lampiões.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, um abaixo-assinado dos mora
dores de Viamão pedindo para consertar a Estrada do Meio.
- Demitem, a bem do serviço municipal, o Fiscal de Viamão e nomeiam um substituto.
- Dispensam do cargo o Zelador da Estrada do Mato Grosso.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara faça a planta da Freguesia das Pedras Brancas,
a fim de evitar defeitos nas edificações prediais.
- Estabelecem o prazo de três meses para as pessoas removerem as benfeitorias ou depó
sitos que possuem no logradouro público, no Caminho Novo, partindo da esquina da Rua
do Rosário.
- Aprovam parecer do Vereador Inspetor do 2o Distrito inviabilizando pretensões de cida
dãos sobre terrenos de logradouro público.
ite .: Porto - Ferreira - Barreto - Ribeiro Filho - Guimarães.

28
- Autorizam alinhamento e altura de soleira para uma edificação, na Rua do Arvoredo,
esquina do Beco do Império.
- Concedem licença para um Cidadão usar nas suas carroças uma boleia, no molde dos
carros das cocheiras que acomode convenientemente os peões que conduz.
- Aprovam o requerimento de um Vereador propondo as arborizações das praças do Mer
cado, Alfândega, Portão e Independência e destinando uma parte da praça do Caminho
Novo, entre a Rua do Rosário e o estaleiro para paragem das carretas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o encaminhamento de uma represen
tação ao Governo Imperial solicitando a utilidade pública de um terreno situado após a
Rua do Rosário, na margem do rio, com frente ao Caminho Novo.
Att.: Porto - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho - Guimarães.

MAIO
03
- Recebem portaria da Presidência cedendo para as sessões do Júri, o prédio da Assem
bléia Provincial, assim como para as sessões da Câmara, não sendo no período em que
trabalha a mencionada corporação legislativa.
- Recebem portaria da Presidência colocando à disposição um auxílio financeiro para o
calçamento do Beco do Rosário e para a Rua da Igreja, a partir da Matriz até a Rua de
Bragança.
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- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, requerimentos pedindo, por
aforamento, um terreno com frente para a Rua 7 de setembro e fundos ao rio.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar à Presidência, requeri
mento de um Cidadão pedindo, por aforamento, terrenos no Caminho Novo.
- Reintegram o Fiscal de Belém em seu cargo.
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de São João Batista de Camaquã pedindo
que lhe mande fabricar um padrão, completo de pesos e medidas atualmente usado no
Império.
- Recebem oficio da Comissão incumbida de angariar recursos financeiros para os con
sertos do Caminho Novo pedindo esclarecimentos sobre aplicação dos produtos a serem
arrecadados.
- Autorizam a marcação da altura das soleiras para um armazém localizado na Rua do
Ouvidor, n° 05.
- Concedem licença para depositar materiais, armar andaimes e marcar altura das solei
ras para uma propriedade, na Rua do Rosário.
- Mandam publicar editais chamando concorrentes para as arrematações dos Impostos
Municipais, impressão e publicações dos trabalhos da Câmara, iluminação da Cadeia Civil
e dos passos.
Am.: Carvalho - Barreto - Guimarães - Ribeiro Filho - Porto - Coelho Borges.

04
- Recebem oficio do secretário da Sociedade Musical Firmeza Esperança oferecendo para
alugar à Câmara uma casa de sua propriedade, na Rua de Bragança.
- Recebem oficio da Comissão encarregada de angariar recursos financeiros para o calça
mento da Rua do Rosário colocando à disposição da Câmara a quantia arrecadada.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, o requerimento
de um Cidadão pedindo alinhamento para reconstruir uma casa naquela Freguesia.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, um requerimento tratando de
um terreno situado na Rua da Misericórdia, com frente para a Cadeia.
- Recebem requerimento de um Vereador sugerindo que a Câmara coloque na sala de suas
sessões, os retratos do Visconde do Herval e do Barão do Triunfo, ao lado do retrato do
Barão de São Gabriel.
- Marcam a data para o recebimento das propostas aos diversos ramos de serviços postos
em arrematação.
Así.: Porto - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Carvalho - Barreto - Guimarães.

05
- Concedem a um Cidadão isenção do imposto sobre moinhos.
- Concedem licença para abertura de um açougue, na Rua da Igreja.

Ribeiro Filho - Ferreira - Coelho Borges - Barreto - Carvalho - Guimarães.

07
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que a Câmara leve ao conhecimento da
Presidência os incidentes ocasionados por um Cidadão durante a sessão especial da apu
ração dos votos para um senador.
in ?

- Determinam que o Engenheiro da Câmara tome as providências necessárias com relação
a uma casa em rumas, na Rua da Bahia.
- Estabelecem determinadas condições para receberem e quitarem a obra do Mercado
novo.
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, o requerimento de um Cida
dão pedindo para dar menos pé direito para umas casas que vai edificar na Rua do Arvo
redo, esquina Rua da Figueira.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo a concessão de uma licença anual para
o seu circo de briga de galos, visto que a cobrança deste imposto é diária.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para fechar uma trilha que atravessa um canto de sua fazenda, naquele
Distrito.
- Enviam ao Fiscal de Viamão, para informar, o requerimento de um Cidadão pedindo
isenção do imposto de sua fábrica de farinha de mandioca.
- Decidem dar ao Contínuo da Câmara uma gratificação anual, a fim de procurar casa mais
próxima aos paços municipais.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, vários requeri
mentos para cercar terrenos.
- Concedem licença para abertura de um açougue, na Rua do Riachuelo, entre a de Belas
e Guarda principal.
- Concedem licença para a colocação de frades de uma casa na várzea.
- Nomeiam uma Comissão para arrecadar auxílio financeiro entre os moradores e pro
prietários da Rua da Igreja, partindo da Matriz até a Rua da Bragança, objetivando o
calçamento da referida rua.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a suspensão do cercamento de uns
terrenos próximos ao logradouro público da Freguesia da Aldeia até que seja facilitado o
trânsito da estrada.
Así.: Porto - Ferreira - Coelho Borges - Carvalho - Ribeiro Filho.

08
- Recebem oficio de um Vereador justificando sua ausência às sessões da Câmara.
- Recebem oficio do Fiscal do 3o Distrito informando que a Companhia Hidráulica está
fazendo escavações na Rua Direita, sem ücença da Câmara.
- Determinam que a retirada de areia para a obra provincial que será construída na Praça
D. Pedro II, seja feita do mesmo local em que é retirada a da obra do Seminário Episcopal.
- Recebem oficio do Fiscal do I o Distrito comunicando que, a mando da Diretoria Provin
cial, está sendo cercado, com muro, o terreno compreendido entre o teatro e o paredão
que sustenta o aterro da Praça.
- Determinam que o Procurador da Câmara tome as providências que a lei exige com
referência a uma construção irregular, na Rua da Varzinha.
- Fazem substituições nas funções de Vereador Inspetor do 2o Distrito.
- Determinam, novamente, que o Engenheiro da Câmara faça a planta da Freguesia das
Pedras Brancas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para edificar, provisoriamente, em
terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
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- Decidem pedir auxílio financeiro à Presidência para consertos da Picada, no Distrito das
Pedras Brancas.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, o requerimento
de um Cidadão pedindo o pagamento da última parcela dos reparos no aterro, na continu
ação da ponte do Passo dos Ferreiros.
- Nomeiam uma Comissão de matadouros públicos.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a colocação na sala de sessões da
Câmara, de todos os retratos dos generais que se distinguiram na Guerra do Paraguai,
quando houver quantia consignada para esse fim.
- Determinam que o Procurador da Câmara passe a administrar um terreno da mesma,
cujo locador nega-se pagar aluguel maior.
Ass.: Porto - Ferreira - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

10
- Ordenam que o Procurador da Câmara arrecade multa aplicada por infração de Posturas.
- Recebem o parecer da Comissão de Engenheiros sobre as propostas para o serviço de
limpeza pública da Cidade e aprovam requerimento de um Vereador propondo que as
mesmas sejam enviadas à Presidência para a sua apreciação.
- Decidem pedir pelos cofres provinciais, um auxílio financeiro para os consertos da
Estrada do Passo da Areia, Beco da Marcela e Caminho Novo.
- Encaminham à Comissão de Contas, as trimestrais do Procurador da Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo maiores informações sobre uma casa
situada na Rua da Olaria que estava construída em terreno de logradouro público.
- Decidem manter as sessões da Câmara no prédio que ocupa, na Rua da Igreja, tendo em
vista novo entendimento com o proprietário.
Ass.: Porto - Ferreira - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho.

12
- Recebem portaria da Presidência da Província sobre o contrato e conclusão do Mercado
novo e a enviam ao Vereador Inspetor do Io Distrito para informar.
- Remetem ao Advogado da Câmara, para informar, as despesas do Te Deum da eleição
senatorial, a fim de saber se o Pároco tem direito a honorários.
- Recebem os pareceres da Comissão encarregada de escolher os locais para a instalação
dos matadouros nas margens do rio.
- Enviam ao Engenheiro e ou Fiscal do 2o Distrito para procederem na forma das Posturas,
o requerimento de um Cidadão pedindo para abrir um portão.
- Autorizam um Cidadão a construir a cozinha de sua casa localizada na Rua da Figueira
com menos pé direito que o previsto no Código de Posturas.
- Encaminham ao Engenheiro e Fiscal da Câmara o requerimento de um Cidadão pedindo
para edificar um telheiro dentro de um terreno, na Rua da Varzinha.
- Ordenam que o Fiscal do Io Distrito providencie, de acordo com as Posturas, com relação aos
tapumes que estão sendo feitos em terrenos de logradouro público, na Praça D. Pedro E.
- Aprovam o projeto da representação a ser encaminhada ao Imperador sobre terrenos de
logradouro público do Caminho Novo, da mesma forma que seja encaminhada aos Depu
tados Gerais da Província.

- Mandara intimar o Cidadão que instalou um barracão na Rua 7 de setembro, em frenteao Beco da Ópera, em terreno de logradouro público.

Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges.

17
- Recebem portaria da Presidência colocando à disposição da Câmara uma verba para o
conserto de dois atoleiros existentes na estrada que, da Rua da Floresta, segue para a
Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando ter recebido seu Diploma de Deputado
Provincial.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo a concessão do terreno que liga as ruas
da Floresta com a do Imperador, por ser de logradouro público.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser Guarda, visto não haver cargo
vago.
- Recebem informações do Fiscal do 2o Distrito de que parte da ponte de despejos desa
bou e resolvem pedir autorização à Presidência para consertá-la com a sobra da verba
“empregados aposentados”.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, para informar, o
requerimento de um Cidadão pedindo para tapar o Passo Pedro da Luz, em sua fazenda,
naquele Distrito.
- Decidem responder à portaria da Presidência referente à obra do Mercado novo envian
do documentos e parecer sobre a mesma para sua apreciação.
Att.: Porto - Coelho Borges - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

18
- Recebem comunicação do Fiscal da Câmara de haver intimado o proprietário, para de
molir o barracão na Rua 7 de Setembro, em frente ao Beco da Ópera.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da margem do Arroio da Pintada e Pedras Bran
cas pedindo a limpeza do referido Arroio para transportarem, por barcos, a carne que
vendem na Capital.
- Encaminham ao Procurador da Câmara o requerimento de Cidadão que aluga um terre
no da municipalidade, com o intuito de acertar o referido aluguel.
- Pedem que um Fiscal da Câmara informe quais os lugares do Riacho que são permitidos
tirar areia sem prejuízo do trânsito público, ao mesmo tempo ordenam que seja proibida
a retirada de areia das praias que circundam a Cidade.
- Resolvem fazer um balanço no cofre da Câmara e registram as quantias, em ouro, cobre
e papel encontrados no mesmo.

Ass.: Porto - Ferreira - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

26
- Recebem portaria da Presidência tratando da iluminação interna da Cadeia CM.
- Recebem portaria da Presidência autorizando as despesas com a ponte de despejos do 2o
Distrito pela verba “empregados aposentados”.

- Recebem portaria da presidência autorizando a Câmara a rescindir o contrato com o
arrematante da obra do novo Mercado e que decidem pela negativa, em virtude do alto
custo dos materiais de construção e mão-de-obra.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver nomeado uma Comissão para di
rigir a construção de um cais de pedra, na Praia de Belas.
- Recebem portaria da Presidência liberando verba para o calçamento da Rua da Ladeira.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre os juramentos dos delega
dos e subdelegados.
- Recebem ofício da Secretaria do Governo mandando, por ordem da Presidência, abonar
a Câmara da quantia que despender com os consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a entrega de uma mensagem de agra
decimentos ao ex-Presidente da Província, Dr. Antônio da Costa Pinto e Silva e nomeiam
uma comissão para acompanhá-lo no embarque.
- Decidem consultar o Advogado da Câmara com referência à questão do Mercado novo.

JUNHO
05
- Recebem portaria da Presidência querendo saber qual a parte da Rua de Bragança que
falta ser calçada.
- Liberam, para aforamento perpétuo, um terreno que pertencia ao antigo traçado da Rua
da Imperatriz, e que é requisitado por dois cidadãos, conforme os requerimentos vindos
da Presidência para informar.
- Resolvem suspender as gratificações de todos os empregados da Câmara, não consigna
das em lei.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara sempre que der alinhamento e altura das soleiras
passe o atestado no verso da respectiva licença para fins de responsabilidade nas Posturas.
- Encaminham, para informar, ao Vereador Inspetor do Distrito de Viamão, um abaixoassinado de moradores do Distrito Norte daquela Freguesia, queixando-se contra o fecha
mento de uma estrada.
- Decidem pedir auxílio financeiro à Presidência a fim de consertar a Rua do Rosário
devido ao péssimo estado em que se encontra.
- Determinam o início das obras para consertar a ponte de despejos do 2o Distrito da
Cidade.
- Resolvem sair em vistoria na Rua da Guarda Principal, a fim de estabelecer o seu alinha
mento.
- Recebem e aceitam a proposta do Rio-Grandense para a publicação dos trabalhos da
Câmara.
- Aceitam a proposta do primeiro concorrente à iluminação interna da Cadeia Civil.
- Marcam nova data para arrematação dos diversos passos, visto não terem aparecido
licitantes para os mesmos.
- Aceitam a proposta para os consertos da Estrada do Passo da Areia, desde que o proponente
apresente fiança, sujeite-se ao orçamento da obra e receba prévia autorização da Presidência.
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- Rejeitam a proposta para a arrematação dos Impostos Municipais por julgá-la desvanta
josa e encaminham pedido de autorização à Presidência para cobrá-los administrativa
mente.
- Estimam a arrecadação dos Impostos Municipais no corrente exercício, segundo infor
mações dadas pelo Procurador da Câmara.
Ass.; Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Carvalho - Barreto.

08
- Recebem portaria da Presidência pedindo o orçamento da obra de substituição do calça
mento da Rua de Bragança.
- Decidem vender alguns objetos desnecessários à Câmara como: fazendas de seda, tape
tes e armações de madeira.
- Decidem que todas as obras da Câmara deverão ser feitas por arrematações, visto que as
administradas são mais dispendiosas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que seja pedido ao poder competente
que os terrenos de logradouro público, no Caminho Novo, desde a Rua do Rosário até a da
Aurora, sejam de propriedade da Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que a Presidência da Província faça a
intermediação do pedido de concessão dos terrenos de logradouro público, no Caminho
Novo.
- Aprovam, em segunda discussão e com emendas, o projeto de orçamento Municipal que
deverá ser apresentado à Assembléia Provincial.
Ass.: Porto - Coelho Borges - Barreto - Ribeiro Filho - Carvalho.

14
- Recebem aviso do Ministério do Império sobre a exoneração, a pedido, do Dr. Antônio
da Costa Pinto e Silva, do cargo de Presidente da Província e a nomeação do Dr. João
Sertório para substituí-lo.
- Recebem portaria da Presidência participando que, nesta data, o novo Presidente da
Província prestará juramento.
- Dão posse ao Presidente da Província, Dr. João Sertório.
Ass.: Porto - Barreto - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Carvalho.

17
- Recebem portaria da Presidência e resolvem pedir cópia do Decreto que regula a co
brança das multas aplicadas pela Fazenda Nacional.
- Recebem uma representação, vinda da Presidência para informar, do proponente aos
impostos municipais, queixando-se da Câmara, por ter rejeitado o lance que ofertou pelos
respectivos impostos.
- Solicitam informações do Fiscal do I o Distrito da Capital sobre o porquê não estão proi
bidos os despejos que são colocados nas casas incendiadas no Beco da Ópera.
- Decidem perguntar ao Fiscal da Freguesia da Aldeia quais os recursos que necessita para
melhorar a estrada daquela Freguesia entre a Ponte da Cachoeira e a Casa do Comendador
Baptista.
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- Determinam a proibição da retirada de areia do Riacho, até mesmo para as obras da
Câmara.
- Anulam a resolução tomada anteriormente, sobre o pedido de incorporação dos terre
nos de logradouro público do Caminho Novo, como propriedade municipal.
Ass.: Porto - Ribeiro Pilho - Pacheco Filho - Barreto Carvalho.

JULHO
19
- Indeferem requerimento de um Vereador pedindo que seja oficiado o Marechal Lima e
Silva, a fim de reassumir a Presidência da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que, por faltar verba, não pode colabo
rar na substituição dos calçamentos e outros melhoramentos urgentes.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato para iluminação da Cadeia
Civil.
- Recebem portaria da Presidência autorizando contratar com o Rio-Grandense a publi
cação dos trabalhos da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência e autorizam o Procurador da Câmara a arrecadar as
rendas municipais, durante o corrente exercício.
- Recebem Portaria circular da Presidência e tomam as providências de lei para eleição
de um deputado provincial, por este Distrito, bem como para eleição senatorial.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a venda das fazendas de sedas, tapetes e
armações de madeira que forem desnecessárias à Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência e efetuam a contratação dos consertos da estrada que
da Rua da Floresta segue para a Várzea de Gravataí.
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar à Presidência, uma represen
tação sobre terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Recebem ofício do ex-Presidente da Província, Dr. Antônio da Costa Pinto e Silva, agrade
cendo as felicitações que lhe foram dirigidas pelos serviços prestados ao Município.
- Mandam arquivar os ofícios em que as Câmaras Municipais de Rio Grande, Santo Antô
nio, Triunfo e Encruzilhada acusam o recebimento da circular sobre a posse do atual
administrador da Província.
- Ficam informados que a Comissão respectiva felicitou o Imperador e o Duque de Caxias
pelos triunfos alcançados no Paraguai.
- Recebem ofício de um Desembargador empenhando-se na proposição da Câmara de
manter a posse dos terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia pedindo a designação de uin local para retirar areia,
visto que necessita para a limpeza da Cadeia Civil.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia acusando o recebimento das informações sobre a
proibição de tirar areias das praias da Cidade.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando haver recebido seu diploma de membro da
Assembléia Provincial.
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- Recebem ofício, da comissão encarregada de arrecadar fundos para a substituição do
calçamento da Rua da Igreja, comunicando haver recebido uma quantia, em dinheiro, e
quatrocentas carroças de aterro.
- Mandam entregar ao Fiscal do 2o Distrito duas carroças de cascalho para aterrar atolei
ros existentes na Rua da Floresta.
/ t e ; Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Coelho Borges - Barreto - Carva

lho.

20
- Decidem informar à Presidência que a arrematação das rendas da Câmara, por adminis
tração, é superior à proposta oferecida na arrematação.
- Recebem uma proposta de Antônio Rodrigues Domelles & Companhia para a construção
dos matadouros públicos de ambos os lados do rio, mediante certas condições e interesse.
- Indeferem proposta de um Vereador opinando que o matadouro, do outro lado do rio,
deve ficar no local chamado Saco do Conde.
- Aprovam proposta de um Vereador sugerindo que o matadouro deva ser construído
junto da Freguesia das Pedras Brancas.
- Encarregam o Engenheiro da Câmara e um Fiscal de verificarem se alguns pontos das
praias do Menino Deus ou Santa Tereza servem para instalação de um matadouro.
- Indeferem requerimento de um Vereador pedindo a publicação de editais para chamar
concorrentes à construção dos dois matadouros.
- Aprovam proposta de um Vereador sugerindo a nomeação de uma Comissão para estu
dar a planta e a proposta dos matadouros apresentada por Antônio Rodrigues Filho &
Companhia.
- Nomeiam a Comissão acima referida.

Ass.: Porto - Ribeiro Filho - Pacheco - Coelho Borges - Carvalho - Barreto.

21
- Recebem portaria da Presidência enviando um exemplar da biografia do Barão do Triun
fo, oferecida à Câmara pelo seu autor, Dr. Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello.
- Indeferem um abaixo-assinado de moradores do Distrito Norte de Viamão reclamando
contra um Cidadão que cercou um dos caminhos que atravessam o seu campo, em virtude
de o mesmo ser de particular.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seus terrenos que fazem extremidade com a
estrada pública do Distrito da Aldeia.
- Autorizam o alinhamento de vários terrenos para serem cercados nas imediações da
Freguesia da Aldeia.
- Recebem o parecer favorável da comissão encarregada de estudar a planta e proposta de
Antônio Rodrigues Domelles & Companhia para a construção dos matadouros, opinando
que a mesma deve ser aceita.
- Mandam intimar todos os proprietários de chácaras que fazem divisa com as servidões
públicas a conservarem limpos os seus valos, a fim de facilitar o escoamento das águas
paradas.
Am.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Baptista.
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23
- Aprovam requerimento de um Vereador protestando não ter sido chamado, antes, para
as sessões da Câmara.
- Acusam o recebimento de ofícios das Câmaras de São Gabriel, Piratini e São José do
Norte comunicando estar ciente da posse do atual administrador da Província.
- Substituem um Vereador na Comissão de Fazenda da Câmara.
- Recebem ofícios de dois Vereadores justificando suas ausências por questões de saúde.
- Recebem oficio do Fiscal da Aldeia remetendo a lista dos moinhos daquele Distrito que
estão isentos do pagamento do respectivo imposto.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia comunicando que um Cidadão fez o aterro a que foi
obrigado pela Câmara e, portanto, permitira que fizesse a cerca, pela qual havia obtido licença.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para cercar terrenos de sua propriedade na Freguesia da Aldeia.
- Recebem o parecer do Advogado da Câmara referente a questão do Mercado novo e resolvem
enviá-lo à Presidência, pedindo autorização para renovar o contrato daquela obra.
- Nomeiam uma Comissão para escolher, na Capital, o melhor local para a instalação do
matadouro público.
- Decidem pedir à Presidência que um dos engenheiros provinciais faça a planta do edifí
cio destinado ao matadouro, assim como o seu respectivo orçamento.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a publicação de edital convocando os
proprietários de casas e terrenos da Rua do Caminho Novo a levantarem paredões de
pedras na frente dos mesmos, com objetivo de segurar o aterro que será colocado na
referida rua.
Ajs. Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Baptista - Coelho Borges.

24
- Negam o pedido do Reverendo Arcediago, da Capital, para continuar retirando areia da
Praia do Riacho e destiná-la às obras da Catedral e Seminário.
- Recebem oficio do Fiscal da Câmara comunicando que expiraram os prazos dos editais
da mesma referentes à desocupação dos terrenos de logradouro público do Caminho
Novo, a partir da Rua do Rosário e da obrigatoriedade de cercar e murar os terrenos
urbanos sem que os respectivos ocupantes e os proprietários tenham tomado as devidas
providências.
- Recebem informações do Fiscal do 3o Distrito de que o Engenheiro da Câmara recusarase atestar no verso de um requerimento, o alinhamento a ser por ele dado.
- Concedem licença para um Cidadão fechar o Passo Pedro da Luz, no Distrito das Pedras
Brancas, por não ser necessário ao trânsito público.
- Encaminham à Administração da Santa Casa de Misericórdia o requerimento de um
Cidadão pedindo para vender terrenos que estão sob a responsabilidade daquela instituição.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para cercar seus terrenos no 2o Distrito da Aldeia.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para comprar um terreno da Municipalidade situado na Rua da Figueira, esquina
da Praia do Riacho.

Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Baptista.
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26
- Sessão suspensa.

27
- Sessão suspensa.

28
- Recebem requerimentos de dois cidadãos pedindo prorrogação do prazo marcado pela
Câmara aos proprietários de terrenos abertos para serem cercados.
- Mandam entregar à Companhia Freitas as plantas e a proposta de mesma para a constru
ção dos matadouros.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara e ao Fiscal do 2o Distrito, para informar, o requeri
mento de uma Cidadã pedindo um exame no alinhamento do paredão fronteiro a sua
chácara, no Caminho Novo.
- Encaminham à Comissão de Obras da Câmara, para informar, a proposta recebida sobre
regularidade e embelezamento da Praça da Conceição.
- Mandam publicar editais marcando prazo para os proprietários das ruas de Bragança,
Igreja, Nova, Andradas, Ladeira, Sete de Setembro e Beco do Rosário arrumarem os laje
ados da frente de suas casas ou terrenos.
- Encaminham à Comissão de Fazenda da Câmara as contas trimestrais apresentadas por
seu Procurador.
- Nomeiam Comissão de Visita à Cadeia e estabelecimentos públicos de caridade.

Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Barreto - Carvalho.
r

AGOSTO
03
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o encaminhamento de uma representa
ção à Assembléia Provincial com a finalidade de solicitar recursos financeiros para a
continuação do calçamento das ruas da Igreja e do Rosário.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver nomeado uma comissão para an
gariar recursos e dirigir os consertos urgentes da Rua do Caminho Novo.
- Recebem portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre o parecer dado pela
Comissão de Justiça da Assembléia Provincial, com relação ao requerimento do arrematante
da obra do Mercado novo pedindo isenção das multas em que tem incorrido e nomeiam
uma Comissão para responder.
- Mandam arquivar as cópias das felicitações dirigidas pela Câmara ao Imperador e a
Duque de Caxias pelos triunfos das armas nacionais e as respetivas respostas.
- Recebem oficio de um Deputado colocando-se à disposição da Câmara para mantê-la na
posse dos terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Mandam arquivar ofícios da Câmaras Municipais de Canguçu e de Santa Maria da Boca
do Monte acusando o recebimento da informação sobre atual administração da Província.

• 111 •

- Ordenara que o Engenheiro da Câmara acompanhe o Engenheiro Provincial no exame
que o mesmo tem de efetuar, por determinação da Presidência, na estrada que segue para
a Várzea de Gravataí.
- Encaminham à Comissão do Contencioso vários requerimentos de cidadãos pedindo
terrenos devolutos para edificar nos limites da Freguesia da Aldeia.
- Encaminham à Comissão respectiva e ao Engenheiro da Câmara a planta apresentada por
Antônio Rodrigues Domelles & Companhia para a construção dos matadouros.
- Recebem informações do Fiscal da Aldeia indicando alguns pontos que necessitam con
sertos, na estrada daquela Freguesia.
- Concedem quinze dias de licença de saúde ao Fiscal do 2o Distrito e encarregam o
Administrador das Obras da Câmara de fiscalizar o referido Distrito.

Ass. Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Barreto - Carvalho.

06
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a receber o Mercado novo e
decidem marcar uma vistoria para verificar se o mesmo está em condições de ser aceito.
- Respondem portaria da Presidência esclarecendo que o arrematante do novo Mercado
não tem direito de ser absolvido das multas, em virtude da demora na conclusão daquele
prédio.
- Recebem um comunicado de Mac-Ginitz de haver assinado o contrato para a construção
de uma estrada de ferro entre a Capital e a cidade de São Leopoldo.
- Recebem requerimentos de vários cidadãos pedindo maior prazo para cercar terrenos
que possuem no Beco do Oitavo e mandam avisar que o referido prazo foi prorrogado.
- Indeferem requerimento do arrematante do Mercado novo pedindo para suspender a
demolição do barracão que ocupa na Rua Sete de Setembro, esquina do Beco da Ópera,
por nele guardar materiais das obras do Mercado e Doca.
- Mandam intimar todas as pessoas que têm construções de qualquer natureza nos terre
nos de logradouro público, a partir da Rua do Rosário, a demoli-las no prazo de dez dias
a contar da intimação.
Ass. Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho -Barreto - Baptista.

12
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer vários objetos ao Carcereiro da
Cadeia Civil.
- Pedem a um Membro da Comissão Fiscalizadora da obra no novo Mercado que não se
exonere do referido cargo.
- Autorizam um Cidadão a construir uma casa no Beco dos Marinheiros, cujas janelas
terão menos largura que a marcada nas Posturas.
- Concedem licença para que um Cidadão coloque mais uma janela na sua propriedade
situada na Praça da Harmonia, n° 67.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo a prorrogação do prazo para demolir o
barracão que possui em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Devolvem ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia os requerimentos de vários cida
dãos pedindo concessões de terrenos, a fim de informar as conveniências de tais pedidos.

•112 •

>
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara faça o orçamento para a ponte de despejos do 2o
Distrito que será construída de madeira.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara faça a planta do logradouro público do Caminho
Novo para ser arquivada na Tesouraria da Fazenda e na Secretaria da Câmara e que seja
pedido à Presidência a suspensão da cobrança de juros dos terrenos correspondentes.
- Ordenam ao Engenheiro da Câmara que faça um levantamento, com urgência, do orça
mento dos consertos necessários na Ponte da Azenha, a fim de pedir verba a Presidência,
visto que a obra pertence à Província.
- Adiam discussão a respeito do recebimento da obra do Mercado novo.
Ass. Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Barreto.

SETEMBRO
25
- Recebem portaria da Presidência remetendo um ofício do Diretor Geral dos Negócios da
Fazenda da Província sobre o uso dos materiais do Mercado Velho.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, os requerimentos de cida
dãos sobre terrenos do Caminho Novo.
- Recebem ofício do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia comunicando achar-se con
cluído, há muito tempo, o aterro na continuação da Ponte dos Ferreiros.
- Decidem, novamente, chamar concorrentes para o serviço de limpeza pública, marcan
do um prazo para o recebimento das propostas.
- Mandam que o Engenheiro da Câmara faça os orçamentos dos consertos necessários nas
estradas do Mato Grosso e do Meio, a fim de serem colocados em arrematação.
- Decidem enviar uma portaria ao Fiscal dos subúrbios proibindo a retirada de areia da
margem do Riacho.
- Nomeiam comissões para angariar recursos destinados aos calçamentos das ruas da
Igreja, dos Andradas e Beco da Ópera.
- Recebem informações do Vereador Inspetor do 2o Distrito sobre as pretensões infunda
das de um Cidadão com relação a terrenos de logradouro público.
- Registram o encaminhamento, à Presidência, de um parecer da Comissão do Mercado novo.
Ass. Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Baptista.

SETEMBRO
(Conforme a ordem original)

18
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a aforar, em partes iguais, para
dois cidadãos, um terreno que outrora fazia parte da Rua da Imperatriz.
- Recebem Portaria da Presidência informando que as dívidas suscitadas entre a Câmara e
o arrematante do Mercado novo devem ser decididas conforme condições explícita no
Contrato respectivo.
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- Aprovam requerim ento de um Vereador propondo um acordo da Câmara com o
arrematante do novo Mercado, evitando o prolongamento na entrega da obra.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer dois tambores e duas barras de
madeira para a Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato para a construção da ponte de
despejos do 2o Distrito.
- Autorizam o Procurador da Câmara a receber as quantias arrecadadas pelas comissões
de calçamento do Beco da Ópera e Rua do Rosário.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar o requerimento de um Cidadão
pedindo terrenos para edificar na Freguesia dos Anjos.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito vários requerimentos pedindo terrenos de
marinha, do Caminho Novo e Praia de Belas.
- Autorizam consertos necessários na Praça da Conceição.
- Decidem que o Contador da Câmara, sempre que conferir as contas, declare a sessão em
que foi resolvida a despesa correspondente.
- Determinam a continuação dos calçamentos da Rua 7 de Setembro e Beco da Ópera, ao
mesmo tempo que este beco passa a denominar-se Rua do Comércio, a Rua Nova chamarse Rua do Barão do Triunfo e a Praça Paraíso de Praça do Conde D’Eu.
- Mandam, com urgência, orçar as despesas com o nivelamento da Praça do Conde D’Eu,
por meios de aterro e calçamento, pelo sistema de Mac-Adam, de modo a dar esgoto das
águas da chuva para o rio, além do levantamento e reconstrução do calçamento da Rua do
Caminho Novo, desde a esquina da Rua do Paraíso até a Rua do Rosário.
- Nomeiam Comissões para angariarem recursos financeiros com destino às obras acima
referidas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo melhoramentos na Praça do Merca
do, fazendo um passeio de recreio para o público, assim como um coreto e um chalé para
música e refrescos respectivamente.

Ass. : André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Baptista - Porto.

28
- Enviam aos Vereadores Inspetores vários requerimentos, vindos da Presidência para
informar, em que cidadãos solicitam, por aforamento perpétuo, terrenos à margem do
rio.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a deliberação da Câmara de receber o Mer
cado novo, obrigando o empreiteiro a pintar a óleo todas as portas do referido edifício em
troca das suas subdivisões internas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a nomeação de uma comissão de
moradores da Praça do Paraíso que se encarregará da solenidade de inauguração do novo
Mercado.
- Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados, no Passo do Hilário, Distrito
da Aldeia.
Aís.: Coelho Borges - Baptista - Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.

OUTUBRO
07
- Recebem e aceitam as propostas mais vantajosas para os calçamentos das ruas do Co
mércio, dos Andradas (entre a da Ladeira e a Clara), do Rosário e parte do Caminho Novo
até a Riachuelo, e a da Igreja.
- Recebem ofício da Comissão de Melhoramentos do Caminho Novo pedindo as ferramentas do
Município para aquela obra, bem como o Fiscal do Io Distrito para fiscalizá-la.
- Decidem suspender, por trinta dias, o Administrador das obras da Câmara, por faltas
contínuas.
- Mandam agradecer os serviços prestados por um membro da Comissão Fiscalizadora da
Obra do Novo Mercado e pedem que continue a servir no mesmo cargo.
- Decidem enviar um voto de agradecimento a cada um dos membros da Comissão encar
regada dos festejos de inauguração do Novo Mercado.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo, o mais rápido possível, a transferên
cia dos açougues para o novo Mercado, sob determinadas condições, observando, tam
bém, os aluguéis dos torrões, a elaboração de um regulamento para aquele edifício e o
orçamento de um passeio de lajes em torno do mesmo.
- Nomeiam uma Comissão para angariar recursos financeiros a serem destinados ao cal
çamento da Rua Sete de Setembro, entre a Praça da Alfândega e Rua Clara.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que a Câmara esclareça à Presidência
que o terreno onde pretende construir um quartel, na Estrada da Azenha, esquina da Rua
do Imperador, pertence à Municipalidade.
- Autorizam a construção provisória de um barracão para abrigar os trabalhadores de
uma obra provincial na Praça D. Pedro II.
- Registram ter sido efetuado um novo contrato com o arrematante do novo Mercado para
a conclusão das obras faltantes.
Autorizam o Presidente da Câmara a entregar as Apólices ao arrematante do novo Mercado.
Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Carvalho.

14
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a liberação de verbas para o calçamento
das ruas e pagamento de custas atrasadas.
- Encaminham aos Vereadores Inspetores de Distrito inúmeros requerimentos vindos da
Presidência para informar, em que cidadãos solicitam, por aforamento perpétuo, terrenos
beira-rio.
- Nomeiam um Vereador Inspetor do 2o Distrito e dos subúrbios, em virtude da escusa de
outro.
- Nomeiam os zeladores das estradas do Mato Grosso e do Meio.
- Recebem e aceitam as propostas para alugar dois torreões do Mercado novo.
- Decidem aprovar e agradecer à Presidência as medidas tomadas pela mesma com rela
ção aos consertos na Rua do Caminho Novo.

Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges.
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19
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara tome as providências necessá
rias para prevenir o aparecimento da varíola.
- Recebem portaria da Presidência a qual manda entregar à Comissão encarregada dos
consertos do Caminho Novo, uma quantia, em prestações, para as referidas obras, assim
como coloca um engenheiro provincial à disposição desta Comissão.
- Recebem portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre o fato atribuído à Câ
mara de ter estabelecido monopólio, em favor de alguns indivíduos, para a venda de carne
verde.
- Mandam lançar no Livro competente o translado da escritura assinado pelo arrematante
do Mercado novo e sua esposa, para conclusões das obras do mesmo edifício.
- Autorizam a compra de um livro para registro das nomeações, licenças e demais ocor
rências havidas com relação aos empregados municipais.
- Decidem manter a suspensão aplicada ao Administrador das Obras da Câmara.
- Colocam à disposição da Comissão encarregada das obras do Caminho Novo duas carro
ças para a distribuição do cascalho.
- Mandam que o Engenheiro da Câmara faça os orçamentos dos calçamentos das ruas do
Comércio, do Rosário até a do Riachuelo, dos Andradas (entre a da Ladeira e o Beco do
Fanha) e do Caminho Novo, entre a de Bragança e do Rosário.
Ass.: André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho - Porto.

25
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato para o calçamento das ruas do
Comércio, Rosário até a do Riachuelo e Andradas, entre a do Ouvidor e o Beco do Fanha.
- Recebem portaria da Presidência colocando à disposição da Câmara quatro presos para
a limpeza das praças da Harmonia, Independência e Pedro II.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a iluminação interna da Cadeia Civil e resolvem
pressionar o arrematante a cumprir as condições do termo que assinou.
- Decidem informar à Presidência que um terreno solicitado, no Caminho Novo, está em
condições de ser aforado, visto não ser de propriedade municipal e nem de logradouro
público.
- Dispensam, a pedido, um membro da Comissão encarregada de escolher o local para o
Matadouro e nomeiam outro em seu lugar.
- Recebem ofício da Câmara Municipal do Rio Grande pedindo algumas lâminas de pus
vacínico.
- Aprovam a resolução de fornecer aos zeladores das estradas do Meio e Mato Grosso as
ferramentas necessárias e duas carroças da Câmara em desuso.
- Concedem licença para um Cidadão fechar uma estrada que atravessa o seu campo no
Distrito da Aldeia.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Engenheiro Municipal faça o
orçamento para desapropriar um terreno que facilite a saída da Rua da Olaria na da
Imperatriz, além do que pergunte à Presidência por qual verba será feito o pagamento
dos juros das Apólices do novo Mercado.

Ass. : André Machado - Barreto - Ribeiro Filho - Carvalho - Ferreira.

• 116 •

26
- Recebem portaria da Presidência dizendo que será respeitada a prioridade municipal
com relação ao Potreiro da Várzea.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito alguns requerimentos, vindos da Presi
dência para informar, pedindo por aforamento perpétuo terrenos devolutos, na margem
do rio, no Caminho Novo.
- Resolvem comunicar à Presidência que não existe nenhum inconveniente em conceder
os terrenos devolutos solicitados poralguns cidadãos, em aforamento perpétuo nos limi
tes da Freguesia da Aldeia.
- Autorizam a impressão de alguns volumes da Lei de Orçamento, na parte tendente a
habilitar os Agentes Municipais a fazerem a arrecadação.
- Recebem e aceitam uma única proposta para o serviço de limpeza pública e encami
nham pedido de autorização à Presidência para lavrar o respectivo contrato.
- Resolvem nomear mais dois membros para a Comissão encarregada de escolher o local
para o Matadouro.
- Decidem pedir que os proprietários dos terrenos da Praça D. Pedro II, ao lado da Bailante,
substituam por um muro, a cerca de tábuas ali existente e que, seja feito um orçamento
para murar um terreno municipal, no mesmo local.
- Mandam fazer o orçamento e construir um cano de esgoto no Caminho Novo, nas proxi
midades da Rua do Rosário.
- Decidem pedir à Presidência que mande fazer o lajeamento nas frentes das obras do
Liceu, como convém ao trânsito público.
- Resolvem que a Rua do Barão do Triunfo passe a chamar-se Rua General Andrade Neves,
visto já haver outra rua da Cidade com o mesmo nome.
- Resolvem contratar um zelador para as calçadas da Cidade e chamar ao exercício de
suas funções o Administrador das Obras da Câmara, anteriormente suspenso.
- Mandam passar títulos separados ao Contador e Amanuense da Câmara, em função dos
referidos cargos terem sido desmembrados pela atual Lei do Orçamento.
- Suspendem e marcam vistoria na construção de um muro que está sendo feito na Praça
da Conceição e que impede o trânsito da rua que liga a Várzea até a referida praça.
Ass.: André Machado - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Carvalho - Porto.

27
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer materiais à Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a deliberação da Câmara sobre os quartos
do novo Mercado e estabelecendo cláusulas para a comercialização da carne.
- Mandam arquivar um volume recebido do relatório da diretoria da Companhia Hidráulica.
- Concedem licença a vários cidadãos para cercarem seus terrenos, no Distrito da Aldeia.
- Indeferem requerimentos de dois cidadãos pedindo terras, na Pintada, para edificarem e
plantarem, por serem terrenos de logradouro público.
- Indeferem requerimentos de dois cidadãos pedindo o cargo de zelador do calçamento
da Capital, por já ter sido preenchido.
- Concedem licença para abertura de um talho de carne verde, na Rua do Arroio.
- Concedem licença para um açougueiro deixar pastar, no Potreiro da Várzea, as ovelhas e
cabras que vende para consumo público.
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- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo isenção do imposto sobre seus moi
nhos, no Distrito de Viamão.

Ass.: André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Porto Carvalho.

28
- Recebem portaria circular da Presidência comunicando que, por aviso do Ministério do
Império, foi aprovada a solução dada à Câmara da Encruzilhada declarando incompatível
o exercício cumulativo de Fiscal e Procurador.
- Recebem e aprovam o parecer da Comissão encarregada da escolha do local para Mata
douro, dando como o mais apropriado o terreno que fica nos fundos da chácara do
Desembargador Manoel José de Freitas Travassos, com frente para a Rua da Floresta e
encaminham pedido de liberação da planta à Presidência.
- Concedem licença a um Cidadão para fechar uma das estradas que atravessam parte de
seu campo, entre duas sangas, no Distrito da Aldeia.
- Concedem alinhamento a um Cidadão para poder cercar seus campos no lugar denomi
nado Bemabé, Distrito da Aldeia.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos e melhoramentos do Caminho
Novo e decidem que a rua do mesmo nome tenha a largura de oitenta palmos em toda a
sua extensão.
- Indeferem um requerimento do empreiteiro do novo Mercado pedindo que tome sem
efeito uma intimação que lhe foi feita, para demolir o barracão em frente à Rua do Comércio.
- Recebem um abaixo-assinado de negociantes das mas 7 de Setembro e do Comércio
pedindo a demolição do barracão do empreiteiro do novo Mercado, a fim de evitar as
imundícies, imoralidades e escândalos ali praticados.
- Mandam intimar o empreiteiro do novo Mercado para demolir outro barracão existente
junto ao Mercado.
- Determinam que o Procurador e o Advogado da Câmara tomem as providências para que
sejam demolidos os barracões no Caminho Novo, com exceção dos estaleiros.
- Mandam pagar as obras de calçamento da Rua dos Andradas, entre as m as de Bragança
e do Rosário.
- Decidem pedir à Presidência uma verba suplementar para iluminação e materiais da
Cadeia Civil, visto que a Assembléia não estabeleceu esta despesa pelo cofre municipal.
Ass. : André Machado - Ferreira - Pacheco Filho - Carvalho - Barreto - Porto.

29
- Recebem ofício de um Fiscal da Câmara informando haver intimado o Arrematante do
novo Mercado a demolir os barracões que ocupava.
- Recebem ofício de um Fiscal da Câmara informando estar em ruínas, uma casa no Beco
do Império e determinam as providências de lei para a situação.
- Demitem, a pedido, um membro da Comissão Fiscalizadora das Obras do Mercado novo
e nomeiam outro em seu lugar.
- Mandam devolver ao seu proprietário os frades colocados na Rua Nova do Poço, pelos
quais exigia pagamento.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seus terrenos na Freguesia da Aldeia.
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- Mandam pagar a última parcela da obra de aterro no seguimento da Ponte dos Ferreiros,
no Distrito da Aldeia.
Ass.: Porto - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho - Barreto.

30
- Sessão suspensa.

NOVEMBRO
04 '
- Recebem portaria da Presidência remetendo a proposta de Antonio Rodrigues Domelles
& Companhia, acompanhada das plantas para matadouros públicos e decidem pedir auto
rização à Presidência para lavrar com o proponente o termo do contrato.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito um requerimento vindo da Presidência
para informar, solicitando por aforamento perpétuo, terrenos beira-rio.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia encaminhando dois presos para os serviços de lim
peza das praças e ruas e, assim que tiver guardas para os cuidar, enviará os outros dois.
- Decidem pedir à Presidência uma verba para a conclusão do calçamento da Rua da
Ladeira.
- Aprovam o parecer do Vereador Inspetor do 2o Distrito sobre vários requerimentos pe
dindo terrenos de logradouro público e terrenos devolutos na margem do rio e decidem
informar à Presidência de acordo com o referido parecer.
- Pedem que o Engenheiro da Câmara faça o orçamento da obra de aterro da Rua do
Imperador.
- Concedem permissão ao Arrematante da Obra do Mercado de conservar o barracão
fronteiro à Rua do Comércio, até a conclusão da referida obra.
- Marcam uma vistoria na Rua da Floresta.
- Colocam em Hasta Pública os materiais do Mercado velho, marcando o prazo de recebi
mento das propostas.

Ass.: Porto - Ribeiro Filho - Ferreira - Pacheco Filho - Coelho Borges - Baptista.

10
- Recebem portaria da Presidência colocando à disposição uma verba para a conclusão
do calçamento da Rua da Ladeira.
- Recebem portaria da Presidência enviando, para informar, os recursos impetrados por
dois Vereadores contra a resolução da Câmara de aceitar a proposta de Antonio Rodrigues
Domelles & Cia., para a construção dos matadouros sem proceder editais, bem como o
requerimento de Pacheco & Abreo, propondo-se a construir os matadouros.
- Recebem portaria da Presidência enviando a representação de Chaves & Almeida e Luiz
Antonio Feijó Junior sobre o mesmo assunto acima referido.
- Aprovam o requerimento de um Vereador propondo a publicação de editais, por trinta
dias, para o recebimento das propostas sobre os matadouros, tendo por base a planta
apresentada por Antonio Rodrigues Domelles & Companhia.
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- Rejeitam a emenda apresentada por outro Vereador pedindo que o prazo dos editais
para os matadouros não seja inferior a sessenta dias e decidem levar essas deliberações
ao conhecimento da Presidência.
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara faça a despesa com a iluminação
da Cadeia Civil pelo saldo que existe de outras verbas do Orçamento Municipal.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar com Estácio da Cu
nha Bitencourt, o serviço de limpeza pública, observando certas condições.
- Decidem informar à Presidência a representação de um Cidadão com referência ao
alinhamento que lhe foi dado na Praça da Conceição.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de angariar fundos para o calçamento da Rua
7 de Setembro colocando uma verba à disposição da Câmara para calçar a referida rua, a
partir da Praça da Alfândega até a Rua Clara.
- Concedem ao Empreiteiro do novo Mercado um prazo maior para demolir o barracão do
lado da Doca velha.

- Resolvem pedir à Presidência um auxílio financeiro para a construção da rampa da Rua
do Arroio.
- Nomeiam uma Comissão encarregada de angariar recursos financeiros para o calçamen
to da Rua dos Andradas, entre o Beco do Fanha e a Rua Clara.
- Decidem pedir à Presidência que um Engenheiro Provincial faça o orçamento dos repa
ros urgentes que necessita a Estrada do Mato Grosso, visto que o Engenheiro Municipal
encontra-se adoentado.
/te .: Porto - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Ferreira.

26
- Recebem portaria da Presidência pedindo um mapa da população do Município, organi
zado por Freguesias.
- Recebem portaria da Presidência suspendendo a cobrança de foros dos terrenos de
logradouro do Caminho Novo.
- Recebem portaria da Presidência orientando o pagamento dos juros das Apólices do
novo Mercado.

- Recebem portaria circular da Presidência pedindo uma relação dos brasileiros cegos e
surdos-mudos do Município.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem enviar à mesma um quadro demonstrativo,
por verbas, do rendimento municipal nos últimos três anos.
- Aprovam o termo de contrato lavrado com o Arrematante do Serviço de Limpeza Pública.

- Recebem o orçamento para os reparos da Estrada do Meio e mandam chamar concor
rentes para sua fatura, marcando a data de recebimento das propostas.
- Recebem o parecer do Vereador Inspetor do 3o Distrito e resolvem esclarecer à Presi
dência que os terrenos requeridos, por alguns cidadãos, naquele Distrito são de logradouro
público.
- Concedem a dois cidadãos, por aforamento perpétuo, terrenos de marinha fronteiros às
suas propriedades na Praia de Santa Teresa.

- Enviam à Comissão da Fazenda, as contas do seu Procurador correspondentes a dois
meses adicionais e as trimestrais.
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- Aprovam as despesas efetuadas com a publicação, pelo Jornal do Comércio, do edital
chamando concorrentes aos matadouros.
Ass.: André Machado - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Ferreira - Carvalho - Barreto.

DEZEMBRO
10
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens para realizarem
o orçamento dos reparos da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem portaria da Presidência e determinam que seu Engenheiro tire uma cópia da
projetada Rua das Flores.
- Recebem portaria da Presidência recomendando o maior estado de limpeza nas praças
e ruas, a fim de evitar o desenvolvimento de qualquer epidemia.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre vários assuntos para se
rem remetidos à Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência dando, por empréstimo, uma verba para iluminação e
materiais da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência liberando verba para reparar a rampa da Rua do Ar
roio e fazer seu calçamento.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver liberado ao Chefe de Polícia dois
soldados para guardarem os presos que devem limpar as praças e ruas da Capital.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer vários objetos ao Carcereiro da
Cadeia Civil.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia pedindo que a Câmara informe a hora e o lugar que
os presos deverão trabalhar na limpeza da Cidade.
- Recebem três propostas para os matadouros, considerando a de Antonio Rodrigues
Domelles & Cia. a mais vantajosa e resolvem encaminhá-las à Presidência, solicitando
autorização para lavrar com Domelles & Cia. o Termo de Contrato.
- Marcam nova data para recebimento das propostas referentes à venda do material do
Mercado velho, tendo em vista que as apresentadas foram baixas.
- Solicitam ao Fiscal da Freguesia da Aldeia que devolva, às partes interessadas, o direito
que cobrou sobre moinhos, visto ter sido substituído pelo lançado sobre sacas.
- Autorizam despesas com uma tapagem na Rua dos Andradas a fim de evitar que os
veículos estraguem o lajedo que ali está sendo construído.
Ass.: Ribeiro Filho - Ferreira - Pacheco Filho - Carvalho - Barreto.

29
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar com Antonio Rodrigues
Dornelles & Cia. a construção dos matadouros, com determinadas alterações.
- Recebem portaria da Presidência tratando sobre o assunto acima referido e aprovam o
competente Termo de Contrato.
- Registram o ato da assinatura do Termo de Contrato entre a Câmara Municipal e Antonio
Rodrigues Domelles & Cia., juntamente com o fiador.
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- Resolvem mudar o local de instalação do Matadouro (deste lado do rio) designando a
chácara do Ourique, na Praia de Santa Teresa, como o mais indicado.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo licença para continuar com o seu matadouro particular na fazenda denominada
“Flor do Conde”.
- Resolvem que a Rua da Igreja passe a denominar-se Rua do Duque de Caxias e, a Rua
Clara, Rua do General João Manoel.
A «.: Ribeiro Filho - Ferreira - Pacheco Filho - Carvalho - Barreto.
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1870

JANEIRO
24
- Recebera portaria da Presidência remetendo cópia do Aviso do Ministério do Império
declarando que a Câmara Municipal desta Cidade, no quatriênio anterior, procedeu irre
gularmente quando apurou as eleições de Vereadores e juizes de paz das paróquias de
Belém e Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo maiores esclarecimentos sobre o local esco
lhido para o estabelecimento do Gasómetro, na Praia do Riacho.
- Recebem portaria da Presidência recomendando todas as providências possíveis para
difundir o uso da vacina.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens para colocar seus
presos à disposição do serviço municipal.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que fora aprovada, pelo Governo Cen
tral, a decisão dada à Câmara Municipal de Alegrete, declarando incompatível o exercício
cumulativo dos cargos de porteiro, contínuo e fiscal.
- Recebem portaria da Presidência junto com um ofício do Chefe da Diretoria Provincial
pedindo o material do Mercado velho para as obras da Casa da Câmara e outras repartições.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que, por ordem do Imperador, o Verea
dor deixará o exercício do seu cargo, quando exercer o de Juiz Municipal.
- Recebem portaria da Presidência aprovando o contrato celebrado com Domelles & Cia.
para a construção dos matadouros públicos.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a indicação da chácara do Ourique para o
estabelecimento do matadouro público.
- Reçebíjm portaria da Presidência recomendando que a Câmara promova o recolhimento
de objetos artísticos e produtos agrícolas que representará o Município, na Exposição
Universal dos Operários em Londres, neste ano.
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- Recebem portaria da Presidência mandando entregar, em parcelas, uma verba destinada
à construção da muralha da Praia de Belas.
- Recebem portaria da Presidência pedindo a planta da projetada Rua das Flores.
- Recebem portaria da Presidência mandando pagar os juros e amortização de Apólices
vencidas pela respectiva verba, demonstrando o déficit que houver à Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência designando a data para a formação da Junta de Quali
ficação da Matriz, por não ter se reunido no dia indicado por lei.
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar ao Juiz de Paz de Belém, Presiden
te da Junta de Qualificação, o livro das respectivas atas.
- Recebem e rejeitam a única proposta para os materiais do Mercado velho.
- Resolvem enviar à Presidência um balancete da situação das verbas do Orçamento Muni
cipal, com vistas a uma análise dos poucos recursos financeiros que administra o Município.
- Autorizam despesas para instalação de uma calha na Várzea, em frente à Rua da Concei
ção e consertos urgentes na Rua da União.
- Autorizam a contratação dos serviços para consertos da estrada que, seguindo da Rua da
Floresta, vai para a Várzea de Gravataí.
- Aprovam a autorização dada pelo Presidente da Câmara, permitindo que o Fiscal de
Viamão mande proceder à arrecadação municipal por pessoa de sua confiança.
- Mandam cancelar o aluguel de um terreno municipal localizado na Rua da Figueira, cujo
locador estava retirando a areia para vender.
Ass.: André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Carvalho - Porto.

25
- Sessão suspensa.

26
- Mandam receber da Diretoria Provincial e entregar à Comissão encarregada dos melho
ramentos da Praia de Belas, uma verba, em parcelas mensais, decretada para o respectivo
fim.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
vindo da Presidência, queixando que não lhe foi dado o aforamento de um terreno, em
partes iguais, com outro Cidadão.
- Decidem informar à Presidência que os terrenos de marinha, na Praia de Belas, solicita
dos por dois cidadãos em aforamento perpétuo, não devem ser concedidos por serem
necessários para logradouro público.
- Indeferem a pretensão de um Cidadão de obter, junto à Presidência, o direito para per
manecer com o seu barracão em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Encaminham à Presidência uma cópia do quadro demonstrativo das pessoas vacinadas
no último semestre de 1869 e mandam expedir atestado de freqüência ao Encarregado da
vacina.
- Mandam arquivar oficio do Chefe de Polícia acompanhado de outro do subdelegado do
Io Distrito da Capital, pedindo para mandar trancar o Mercado velho, convertido em foco
de imundícies e imoralidades.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de Santo Antonio da Patrulha pedindo providên
cias referentes a um preto curandeiro que diz existir no Passo Grande.
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- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Capital comunicando que vai ausentar-se
da Província e mandam juramentar um suplente.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de promover a remessa de objetos para a
Exposição Universal de Londres, no corrente ano, pedindo a colaboração da Câmara.
- Mandam arquivar ofício da Câmara do Rio Grande agradecendo o envio de seis lâminas
de pus vacínico que havia pedido.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para dar seu parecer, o ofício de um Cidadão
dizendo ser Editor do Jornal do Povo.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo alinhamento de seus terrenos, no Caminho Novo.
- Autorizam o alinhamento de uns terrenos para serem cercados, no 2o Distrito da Fregue
sia da Aldeia.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Io Distrito da Cidade, para informar, um requeri
mento do Arrematante das Obras do Novo Mercado.
- Indeferem requerimento do Arrematante das Obras do novo Mercado pedindo para con
servar o barracão existente junto ao referido edifício, visto que está prejudicando a loca
ção de seus quartos.
Ass. André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Porto.

27
- Prorrogam o prazo para os proprietários da Rua do Caminho Novo levantarem o paredão
correspondente à frente de seus terrenos.
- Encaminham à Presidência as listagens dos locais dos Distritos da Capital em que devem
ser instalados mais lampiões para a segurança e bom trânsito do público.
- Pedem à Presidência a remoção dos lampiões do Mercado velho para o novo edifício,
assim como a instalação de outros nove lampiões.
- Autorizam a contratação de um empreiteiro para a obra da Rua do Arroio, em razão de
não ter aparecido licitantes para sua arrematação.
- Autorizam a contratação de um empreiteiro e iniciam por administração os consertos da
Estrada do Meio.
- Resolvem pedir à Presidência uma cópia da Planta da Cidade existente no Arquivo Pro
vincial.
- Resolvem, a pedido de vários cidadãos, prorrogar o prazo dado para murar os terrenos
abertos existentes na Capital.
- Enviam ao Procurador, para informar, o requerimento de um Cidadão reclamando sobre
o imposto, por palmo de terreno em que foi enquadrado o que possui na Rua do Rosário.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Io Distrito, para informar, o requerimento de um Cida
dão pedindo providências sobre um lagoão existente na Rua da Varzinha, o qual se propõe
aterrar mediante certas condições.
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito o requerimento de um Cidadão pedindo para
aterrar um lagoão, em frente da casa que possui na Rua da Olaria.
- Concedem licença de saúde ao Agente Cobrador e aceitam sua indicação para o substituto.
- Autorizam o Fiscal da Freguesia da Aldeia a dar alinhamento numa chácara daquela
freguesia, para que possa ser cercada.
- Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados na Rua da Margem.
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- Mandam entregar à Domelles & Cia. a planta dos matadouros e o respectivo orçamento
organizado pela Repartição das Obras Públicas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo terrenos de logradouro público na
Várzea de Gravataí para estabelecer sua fábrica de curtume.
- Indeferem requerimento de uma Cidadã pedindo para fechar, com muro, um terreno
que possui na Rua 7 de Setembro, margem do rio, cuja largura ultrapassa o alinhamento
da referida rua.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que seja demarcado o lugar que deve
ocupar o seu tabuleiro, na Praça do Mercado.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do Passo Grande, Distrito da Aldeia, pedin
do à Presidência da Província a contratação de uma professora para ensinar as meninas
daquela localidade que, pela distância em que estão da Freguesia, crescem na ignorância.
- Concedem ao Administrador das Obras Municipais e ao Guarda cobrador adiantamentos
dos seus salários para resolverem problemas de saúde de ordem familiar.
Aíí. André Machado - Ferreira - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Porto.

28
- Resolvem ceder para a Presidência da Província, o material do Mercado velho, a fim de
ser usado na obra da Praça do Palácio, esperando um retomo financeiro a ser aplicado no
calçamento da Rua da Igreja.
- Aprovam o parecer desfavorável do Vereador Inspetor do Distrito das Dores da Capital
referente à pretensão do Arrematante da Iluminação Pública, de querer uma parte dos
terrenos de logradouro público da Praia do Riacho para o estabelecimento dos gasóme
tros e resolvem encaminhá-lo à Presidência.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos na
Praia do Riacho, próximos às suas propriedades.
- Recebem ofício de um Vereador comunicando sua partida para a Europa e oferecendo
seus préstimos em beneficio do Município.
- Aceitam uma proposta para os consertos da estrada que faz a ligação da Rua da Floresta
até a Várzea de Gravataí.
- Acusam o recebimento de multa por infração de Posturas.
- Determinam ao Engenheiro da Câmara que levante a planta da Freguesia das Pedras
Brancas, em razão de haver construções fora de alinhamento.
- Recebem requerimento do Arrematante do Serviço de Limpeza Pública pedindo o
agendamento de uma data para a escolha do local que irá servir de depósito de lixo e
materiais fecais.
- Concedem licença para a abertura de um açougue.
- Autorizam um Cidadão a abrir uma porta no muro de sua propriedade, na Rua 7 de
setembro, com menos altura da que a estabelecida por lei.
- Decidem adiar os consertos da Rua do Imperador, por falta de recursos financeiros.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo terrenos de logradouro público para
edificar.

Ass.: André Machado - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Porto.

29
- Recebem o aviso de um Vereador justificando sua ausência em razão do mau tempo.
- Recebem ofícios das comissões encarregadas de angariar recursos financeiros para os
calçamentos da Rua dos Andradas (entre o Beco do Fanha e a Rua Clara) e da Rua Sete de
Setembro (entre a Praça da Alfândega e a Rua Clara), colocando-os à disposição da Câmara.
- Recebem os orçamento finais para os calçamentos das ruas dos Andradas e Sete de
Setembro e resolvem pedir à Assembléia Provincial, no seu relatório, os recursos financei
ros complementares para as referidas obras.
- Recebem o orçamento para os consertos da Estrada do Meio e decidem pedir auxílio à
Assembléia Provincial.
- Recebem um oficio do Advogado da Câmara indicando os meios de que deve a mesma
lançar mãos para conservar a posse dos terrenos de logradouro público da Ilha da Pintada.
- Mandam colocar assentos no passeio da Praça da Alfândega, acompanhando a linha do
arvoredo e no alinhamento da Rua dos Andradas, assim como consertar um atoleiro exis
tente na mesma praça.
- Autorizam o Vereador Inspetor do 2o Distrito a consertar a Rua da Olaria.
- Recebem um ofício do Procurador da Câmara remetendo o Acórdão da Relação de
Pernambuco, no qual vem a sentença a favor da Câmara, na questão contra José Joaquim
dos Santos Ferreira e Rafaela Pinto Bandeira Freire sobre terrenos no Caminho Novo.
Ass.: Porto - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Barreto.

FEVEREIRO
08
- Recebem portaria da Presidência comunicando que mandara tirar e remeter cópia da
planta da Cidade.
- Recebem oficio do Secretário do Governo remetendo as plantas dos matadouros e suas cópias.
- Recebem e transcrevem um ofício do Diretor Geral da Saúde Pública com relação à
instalação do depósito dos despejos públicos e resolvem designar um terreno com frente
à Estrada da Azenha e fundos ao Arroio do mesmo nome para tais funções.
- Encaminham à Comissão de Fazenda, para apreciação, as contas do Procurador da Câ
mara correspondentes ao último trimestre de 1869- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão responsável pelo sino da Catedral.
- Autorizam o alinhamento de terrenos que serão cercados, localizados entre os passos da
Areia e da Mangueira.
- Encaminham ao Fiscal do Io Distrito, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para abrir um açougue na Rua da Varzinha.
- Reforçam a resolução tomada anteriormente de manter um só barracão para as obras do
Mercado novo, em virtude de uma solicitação feita pelo Arrematante das mesmas.
- Informam um requerimento vindo da Presidência declarando que nenhuma razão assis
te o Cidadão que questiona sobre a travessa da Rua da Floresta.
Ass. : André Machado - Barreto - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Porto.
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22
- Recebem portaria da Presidência comunicando que tomara providências com relação
ao pedido dos moradores do Passo Grande, Distrito da Aldeia, sobre a contratação de uma
professora para o ensino das meninas pobres daquele local.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que liberara, como auxílio, uma verba
para limpeza pública.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Azenha reclamando contra a atitude da
Câmara de designar um local da margem do Arroio do mesmo nome como depósito da
empresa pública da Cidade.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando uma relação nominal dos veículos de
aluguel.
- Acusam o recebimento do relatório da Companhia Hidráulica referente ao último semes
tre de I869.
- Resolvem pedir, em seu relatório, à Assembléia Provincial, a construção de uma ponte
no Passo dos Tavares, entre este Município e 0 de São Leopoldo, em virtude de uma repre
sentação dos moradores da Aldeia e do Io Distrito de São Leopoldo.
- Concedem a pedido de cidadãos, a autorização para desviarem uma parte da Estrada da
Esquerda, que atravessa seus campos, no Distrito da Aldeia, junto ao Passo Grande.
- Indeferem pedido de licença de um Cidadão para abrir um matadouro particular na sua
fazenda.
- Indeferem um requerimento em que os vendedores de legumes, no Mercado, pedem que
seus tabuleiros sejam de maiores dimensões.
- Marcam vistoria em um terreno, no Caminho Novo.

Ass. : André Machado - Ribeiro Filho - Porto - Barreto.

MARÇO
09

!

- Recebem portaria da Presidência remetendo um aviso do Ministério do Império decla
rando improcedentes os motivos alegados por dois ex-Vereadores, na representação em
que pediam a anulação das eleições de Juizes de Paz e Vereadores, na Paróquia das Pedras
Brancas.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem que 0 Mercado velho será vendido em
leilão.
- Resolvem pedir à Presidência par aplicar, no calçamento da Rua da Igreja, 0 produto da
venda do material do Mercado velho.
- Autorizam 0 aumento da gratificação mensal do encarregado do toque do silêncio.
- Concedem licença a um Cidadão para fazer um aterro, por conta própria, na Rua da
Varzinha.
Ass.: Porto - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Borges.
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ABRIL
02
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Imperador e o Conde D’Eu sejam
felicitados pelo término da Guerra contra o Paraguai e nomeiam duas comissões para
apresentarem os referidos cumprimentos.
Aís.: Porto - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Coelho Borges.

25
- Sessão suspensa.

26
- Recebem portaria da Presidência tratando do calçamento da Rua do Duque de Caxias,
desde a Catedral até a Rua do Arroio.
- Recebem portaria da Presidência pedindo cópia do edital sobre os terrenos beira-rio do
Caminho Novo.
- Recebem portaria da Presidência tratando de esclarecimentos solicitados pelo Ministé
rio da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a transferência da data de instalação da
Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência determinando o recolhimento, ao cofre provincial, do
produto da venda do material do Mercado velho, que deverá ser aplicado no calçamento
da Rua Duque de Caxias.
- Recebem portaria da Presidência enviando o quadro intitulado “ do Reconhecimento”, pinta
do por De Martins, a fim de ser colocado no novo edifício da Câmara, na Praça D. Pedro n.
- Recebem portaria da Presidência e mandam avisar aos arrematantes dos passos do Mu
nicípio que dêem passagem gratuita ao Engenheiro Provincial e aos empregados que o
acompanham em serviço público, bem como suas bagagens.
- Informam à Presidência que o terreno solicitado por um Cidadão não é devoluto, mas
sim de logradouro público e imprescindível para o embelezamento da Cidade.
- Aprovam as despesas com o Te Deum mandado celebrar em ação de graças pela conclu
são da Guerra contra o Paraguai.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo as suas contas referentes ao último
trimestre e dando informações sobre a demolição de um barracão, no Caminho Novo.
- Decidem que a Várzea da Capital será denominada de Campo do Bom Fim e a Rua do
Ouvidor será Rua General Câmara.
- Decidem pressionar os proprietários de prédios da Capital para que façam o lajeado em
frente às suas propriedades, tendo em vista que não cumpriram a determinação após
várias intimações.
- Determinam que os Fiscais da Câmara e o Zelador das calçadas cuidem melhor dos
calçamentos e que façam com que a Companhia Hidráulica arrume a calçada da Rua João
Manoel, retirando dali o aterro.
- Colocam em discussão as felicitações a serem dirigidas pela Câmara ao Visconde de
Pelotas e decidem esperar seu retorno à Capital, para cumprimentá-lo.
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- Autorizam o Presidente da Câmara a organizar os festejos em homenagem ao regresso do
Batalhão de Voluntários Portoalegrenses e que sejam publicados editais convidando a
população da Capital a iluminar as frentes de suas casas.
Aíí. Porto - Coelho Borges - Barreto - Ribeiro Pilho - Barreto - Carvalho.

27 .
- Recebem portaria da Presidência referente à recepção do Batalhão de Voluntários.
- Recebem oficio da Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial tratando do reco
lhimento do produto da venda do Mercado velho para ser aplicado na Rua Duque de
Caxias.
- Concedem licença para abertura de um açougue.
- Recebem, dos respectivos proprietários, as doações de vários palmos de terrenos neces
sários para a abertura de uma rua na frente de suas chácaras, compradas das terras de
Manoel Henrique da Silva Froes.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão pedindo novo alinhamento para edificar em
um terreno de marinha, na Rua 7 de setembro, esquina Rua Clara.
- Recebem o orçamento dos consertos da Estrada do Mato Grosso e resolvem pedir recur
sos financeiros à Assembléia Provincial.
- Acusam o recebimento de duas multas referentes à constatação de terrenos abertos nas
ruas do Arroio e do Rosário.
- Recebem informações de um Fiscal da Câmara sobre as ruínas de dois sobrados, na Rua
do Arroio.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a formação de comissões para anga
riar recursos financeiros com o objeto de fazer um caixa que ampare, por um ou dois
anos, as viúvas e órfãos dos soldados da Guarda Nacional que faleceram na Guerra do
Paraguai e que todas as Câmaras da Província sejam convidadas para o mesmo fim.
- Passam a nomear as respectivas comissões dos Distritos da Capital, Pedras Brancas,
Viamão e Aldeia.
Ass.: Porto - Coelho Borges - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto.

MAIO
02
- Recebem portaria da Presidência junto com oficio da Diretoria Geral dos Negócios da
Fazenda Provincial, no qual lembra a conveniência de ser conservado aberto, à noite, um
dos portões do novo Mercado.
- Mandam arquivar os Livros de Qualificação de votantes das freguesias de Viamão, Aldeia
e Belém.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de uma
Cidadã pedindo para cercar terrenos de sua propriedade, nos subúrbios.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua do Arvoredo.

- Encaminham ao Advogado da Câmara, para informar, com urgência, o requerimento de
José Joaquim dos Santos Ferreira e Rafaela Pinto Bandeira Freire sobre o barracão que
levantaram em terrenos do logradouro púbüco do Caminho Novo.
- Nomeiam uma Comissão para ir em vistoria e dar seu parecer sobre a queixa de um
morador, do Passo Grande, de haver sido trancada uma estrada pública naquele local.
- Resolvem que mandarão consertar os calçamentos do Beco do Fanha e da Rua General
João Manoel quando houver recursos financeiros.
- Mandam colocar algumas carroças de aterro na travessa da Rua da Olaria.
- Decidem pedir à Presidência recursos financeiros para remover o aterro da Praça D.
Pedro II para a Praça do novo Mercado.
Ass.; Porto - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho - Coelho Borges.

03
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
m orador do 3o Distrito da Aldeia pedindo para desviar uma estrada para local mais conve
niente ao trânsito público.
- Aprovam requerimento de um Vereador estendendo às mães dos soldados da Guarda
Nacional que morreram na Guerra do Paraguai, o auxílio a ser dado, desde que não te
nham meios de subsistência.
- Impõem que os Fiscais da Câmara cumpram melhor as suas obrigações e controlem,
multando os indivíduos que correm a cavalo pelas ruas e praças da Cidade, infringindo
artigos de Posturas.
Así.: Porto - Coelho - Borges - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

04
- Encaminham ao Vereador Inspetor dos subúrbios, para informar, um requerimento de
vários proprietários do Caminho de Belas.
- Autorizam a suspensão da multa sobre o direito de porta aberta, aplicada em um Cida
dão, tendo em vista que o mesmo nada vende em sua casa.
Aíí.: Porto - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho - Coelho Borges.

05
- Enviam à Comissão que tem de ir em vistoria ao Passo Grande, o requerimento de um
Cidadão queixando-se das cercas feitas pelo seu vizinho.
- Concedem licença para um Cidadão reconstruir suas casas na Praia do Arsenal, n° 70 e
72, com portas de tamanhos menores que o permitido por lei, visto que o terreno não
oferece melhores condições.
- Autorizam o alinhamento de uns terrenos para serem cercados nas proximidades da
Estrada do Meio.
- Mandam arquivar o Livro de Qualificação dos votantes da Freguesia da Madre de Deus da
Capital.
- Mandam publicar editais, chamando arrematantes para os diversos ramos de serviço
municipal.

Ass.: Porto - Carvalho - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Barreto.
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16
- Recebem portaria da Presidência junto com um ofício da Diretoria Geral dos Negócios
da Fazenda Provincial tratando da iluminação da praça interna do novo Mercado.
- Recebem ofício de um Vereador afirmando não poder continuar como membro da Co
missão de Fazenda e o substituem por outro.
- Dispensam, a pedido, o Juiz de Paz do Sul de Viamão por razões de saúde e mandam um
suplente para juramentar.
- Registram terem negociado as sedas velhas da Câmara.
- Autorizam o Procurador da Câmara a vender os materiais de um barracão que foi demo
lido por ordem da mesma em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Encaminham ao Fiscal respectivo, para informar, o requerimento de um Cidadão pedin
do para abrir um açougue na Azenha.
- Autorizam o alinhamento de terrenos aforados na Rua da Floresta para serem cercados.
- Recebem ofício de um Cidadão recusando-se fazer parte da Comissão do 3o Distrito da
Capital encarregada de angariar fundos para auxiliar as viúvas, órfãos e mães dos solda
dos pobres da Guarda Nacional, falecidos no Paraguai.
- Prorrogam o prazo para um Cidadão cercar os seus terrenos abertos na Rua do Rosário.
- Enviam ao Engenheiro e Fiscal respectivo, a fim de procederem na forma da lei, um
requerimento da Empresa dos Matadouros, pedindo alinhamento para os referidos edifícios.
- Suspendem o balanço ao cofre da Câmara, por não estarem ainda conferidas as contas
do Procurador.
Ass.: Porto - Carvalho - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Barreto.

JUNHO

06
- Passam a denominar as ruas de Bragança como General Silva Tavares, do Arroio como
General Bento Martins, da Alegria como General Vitorino, do Caminho Novo como Volun
tários da Pátria, da Olaria como General Lima e Silva, da Guarda Principal como General
Vasco Alves e do Arvoredo como General Fernando Machado.
- Mandam consertar, em dois locais, a Rua da Olaria.
- Recebem um requerimento, vindo da Presidência, de vários proprietários no Caminho
Novo, oferecendo terrenos de suas propriedades para abertura de duas ruas; uma fazendo
ligação com a Estrada de Gravataí e outra com a Estrada de D. Teodora.
- Concedem licença para a Companhia Intimidade construir um trapiche aberto na parte
ocidental da Doca do Mercado.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, 0 parecer do Advogado
Municipal sobre a pretensão de José Joaquim dos Santos Ferreira e Rafaela Pinto Bandeira
Freire referente ao barracão do Caminho Novo.
ito . Porto - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Coelho Borges - Carvalho.

15
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara proceda a uma nova numera
ção dos prédios e designação das praças, ruas e travessas da Cidade.
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- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre o tempo concedido ao
Arrematante do Mercado velho para demoli-lo e remover seu material.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a deliberação da Câmara de concordar na
abertura de duas novas ruas que liguem respectivamente a Estrada de Gravataí ao Cami
nho Novo e este na Estrada de D. Teodora.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia, interino, da Província avisando estar no exercício do
referido cargo.
- Resolvem aceitar a proposta doJornal Rio-Grandense para fazer a publicação e impres
são dos trabalhos da Câmara.
- Mandam chamar novos concorrentes para o serviço da iluminação da Cadeia Civil, por
não terem sido convenientes as propostas recebidas.
- Autorizam as despesas para o cercamento da Praça D. Pedro II.
- Decidem mandar fazer a arrecadação dos Impostos Municipais, por administração, ten
do em vista não terem surgido licitantes.
- Mandam chamar novos concorrentes aos passos do Município, por não terem aparecido
licitantes.

Ass.: Porto - Barreto - Pacheco Filho - Coelho Borges - Carvalho - Ribeiro Filho.

JULHO
04
- Recebem portaria da Presidência comunicando que nomeara uma comissão para se
incumbir dos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem portaria da Presidência tratando de um representação da Tesouraria da Fazen
da sobre a arrecadação do imposto de 3 % (três por centro) dos vencimentos dos empre
gados municipais.
- Recebem portaria da Presidência comunicando as próximas eleições e a convocação da
nova Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência autorizando e ordenando ao Procurador da Câmara
que proceda à arrecadação das rendas no corrente exercício.
- Recebem e mandam arquivar os ofícios das comissões encarregadas de felicitarem o
Imperador e o Conde D’Eu pelo término da Guerra do Paraguai, dando conta de haverem
desempenhado essas incumbências.
- Recebem e aceitam a proposta de Antonio Caetano Ferraz sobrinho para o serviço de
iluminação da Cadeia Civil.
- Recebem e aceitam a proposta de José dos Santos Ferreira pela passagem do Passo do
Gravataí.
- Decidem explicar para algumas Câmaras da Província que o produto a ser arrecadado
para auxiliar as viúvas, órfãos e mães dos soldados mortos na Guerra do Paraguai deve ser
aplicado nos necessitados dos respectivos municípios e não nos da Capital.
- Mandam o Procurador da Câmara fazer o orçamento de um conjunto completo de pesos
e medidas pelo sistema métrico decimal, em virtude da solicitação de compra feita pelo
Aferidor Municipal.
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- Indeferem requerimento de dois cidadãos pedindo prorrogação do prazo para cercarem
terrenos na Rua do Imperador e no Beco do 8o Batalhão.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para depositar madeiras nos terrenos
de logradouro público, no Caminho Novo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser isento da multa que recebeu
do Fiscal do 2o Distrito da Cidade.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Rua 7 de Setembro, na quadra próxima
à Doca do novo Mercado e decidem nomear uma Comissão para angariar recursos finan
ceiros, a fim de realizar os melhoramentos por eles solicitados.
- Nomeiam uma Comissão para recolher fundos destinados ao calçamento da Rua Volun
tários da Pátria, entre a do Rosário e General Silva Tavares.
- Nomeiam uma Comissão para arrecadar recursos financeiros entre os moradores e pro
prietários na Praça do conde D’Eu, com o objetivo de arborizá-la e melhorá-la convenien
temente.

Ass.: Porto - Ribeiro - Filho - Barreto Borges - Carvalho - Pacheco Filho.

25
- Recebem portaria da Presidência informando que enquanto não for promulgada a nova
Lei do Orçamento, a Câmara deve regular-se pela do exercício passado para arrecadar
seus impostos.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar o Jornal O
Riograndense para a publicação dos seus trabalhos.
- Recebem portaria da Presidência proibindo a matrícula de veículos de aluguéis sem que
seus proprietários tenham matriculado seus condutores na Repartição da Polícia.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato da iluminação da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato das passagens do Passo do
Gravataí.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que ordenara ao Comandante do Corpo
Policial a liberação diária de três soldados para ajudarem os Fiscais da Câmara na execu
ção das Posturas.
- Recebem portaria da Presidência esclarecendo que deve ser dirigido à Assembléia Pro
vincial o pedido da Câmara para a instalação de mais sessenta e oito lampiões na Cidade.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que encarregara o Engenheiro Provincial da
arborização da Praça D. Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência afirmando que os consertos da Estrada do Mato Grosso
devem ser feitos sob a responsabilidade da Câmara e de seu Engenheiro, conforme a
planta da Repartição de Obras Públicas.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que as despesas com a nova numeração dos
prédios e designação das praças, ruas e travessas da Cidade deverá ser feita com o auxílio
de Lei Provincial.
- Recebem ofício da Câmara Municipal do Rio Grande sobre o auxílio às viúvas, órfãos e
mães de soldados mortos na Guerra do Paraguai.
- Recebem informações dos Fiscais da Câmara nos I o e 2o Distritos da Cidade sobre multas
aplicadas contra vários indivíduos por infração de Posturas.
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- Encaminham ao Vereador Inspetor do Io Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão, filho e testamenteiro do falecido Arrematante da Obra do Novo Mercado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para dirigir a sua carroça de cima da
mesma, visto ser contrário às Posturas.

-Ass.: Porto - Ribeiro Filho - Carvalho - Barreto - Coelho Borges.

26
- Recebem ofícios da comissão encarregada de arrecadar recursos financeiros para o
aterro entre a Doca nova e a Rua 7de Setembro, informando nada poder realizar enquanto
a Câmara não efetuar as obras de esgotos das águas da Rua do Paraíso.
- Recebem oficio de um Cidadão pedindo dispensa de membro da Comissão acima citada
e dizendo ter contribuído com quantia, em dinheiro, para os melhoramentos da Rua 7 de
setembro.
- Recebem oficio de um Cidadão pedindo dispensa de um membro da comissão de Belém,
incumbida de angariar recursos para as viúvas, órfãos e mães dos soldados mortos na
Guerra do Paraguai, nomeado outro em seus lugar.
- Mandam entregar uma declaração de cedência para os proprietários de terrenos que
colaboraram para a abertura da nova Rua de Santana, conforme solicitação dos mesmos.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a nomeação de uma comissão, na
Capital, para angariar recursos financeiros com o objetivo de serem aplicados na constru
ção e melhoramentos dos prédios de ensino público e nomeiam a referida comissão.
- Autorizam licença para abertura de um açougue no Beco do Oitavo.
- Mandam fazer os orçamento das obras de calçamento das ruas 7 de Setembro, entre a
Praça da Alfândega e a Rua Clara, dos Andradas, entre o Beco do Fanha e a Rua Clara,
Caminho de Belas, Caminho do Meio, Estrada do Cemitério e Rua do Paraíso.
- Mandam publicar edital, na Capital, estabelecendo um prazo para os proprietários con
sertarem as lajes dos passeios em frente às suas casas.
- Mandam publicar editais convidando a população da Capital a receber e acompanhar até
a Catedral os restos mortais dos oficiais riograndenses mortos na Guerra do Paraguai e
nomeiam uma comissão para representar a Câmara nestas solenidades.
Ass.: Porto - Ribeiro Filho - Barreto - Carvalho - Pacheco Filho -Coelho Borges.

27
- Recebem ofício da Presidência comunicando que expedira ordens ao General Coman
dante das Armas para fazer cessar o abuso com que é feito os despejos do Hospital Militar
e Quartel da Praça da Independência.
- Recebem oficio do Procurador da Câmara tratando os indivíduos que ocupam terrenos
de logradouro público na Ilha da Pintada.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 3o Distrito, para informar à Presidência, um re
querimento do Arrematante da iluminação a gás das Cidades de Porto Alegre, Rio Grande
e Pelotas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser perdoado da multa que lhe foi
imposta por infração do Código de Posturas.
- Mandam pagar parte da quantia devida ao empreiteiro que consertou a ponte da Rua
Botafogo.
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- Encaminham ao Advogado da Câmara, para informar, um requerimento da Empresa dos
Matadouros.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para desviar uma estrada pública, a fim
de fazer um cercado.
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, um requerimento de Rafaela
Pinto Bandeira Freire sobre a abertura de uma nova rua passando por seus terrenos.
- Recebem uma representação de alguns cidadãos explicando o estado em que se encon
tra a Estrada da Cavalhada, entre o Passo da Areia e a olaria de José do Nascimento e
autorizam a execução dos consertos, dando-lhes uma ajuda financeira.
- Concedem licença para cercar terrenos na Freguesia da Aldeia.
- Decidem dirigir-se aos senadores da Província pedindo que efetivem a troca do terreno
da Câmara, onde estão os galpões do Arsenal da Marinha, pelo da Fazenda Nacional, na
Várzea da Cidade.
- Indeferem requerimento de um Cidadão, vindo da Presidência para informar, pedindo
por aforamento perpétuo um terreno na Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de Passo Fundo comunicando haver aceito o con
vite para auxiliar as mães, órfãos e viúvas dos soldados, oriundos do referido município,
mortos na Guerra do Paraguai.
- Concedem, a pedido, prazo maior ao filho e testamenteiro do falecido Arrematante do
Novo Mercado para concluir as obras daquele edifício.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para que dê seu parecer, a proposta de
um Cidadão sobre a conveniência e importância da comunicação imediata do Rio Gravataí
com o Caminho Novo.
- Recebem parecer do Advogado da Câmara e resolvem informar à Presidência qual a
situação dos indivíduos que querem se apossar de terrenos de servidão pública na Ilha da
Pintada.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara examine o calçamento da Rua Clara onde a
hidráulica fez seu encanamento.
- Determinam que o Fiscal do Io Distrito intime os proprietários dos terrenos da Rua
Coronel Fernando Machado a cercá-los, a fim de evitar acidentes junto às pedreiras ali
existentes.
- Recomendam ao Guarda responsável pela limpeza do litoral da Praça da Alfândega que
cumpra melhor seus deveres.
/ t o ; Porto - Barreto - Pacheco Pilho - Carvalho - Coelho Borges - Ribeiro Pilho.

29
- Resolvem pedir à Presidência um auxílio financeiro, previsto em lei, para o Caminho de
Belas, Caminho do Meio e Rua dos Voluntários da Pátria, reservando o excedente para ser
aplicado no aterro entre a Rua 7 de Setembro e a Doca nova, na subida do Cemitério e
outros.
- Resolvem pedir à Presidência, também, uma verba considerada em lei, para os calça
mentos das ruas em frente ao Quartel da Polícia; a dos Andradas, entre o Beco do Fanha e
Rua General João Manoel e a 7 de Setembro, entre a Praça da Alfândega e Rua General
João Manuel.
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- Recebem e aceitam as propostas apresentadas para os calçamentos de parte da rua dos
Andradas e da Rua em frente ao Quartel da Polícia resolvendo pedir autorização da Presi
dência para a lavratura dos respectivos contratos.
Am.: Porto - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Barreto - Carvalho.

30
- Fazem e aprovam emendas na ata anterior.
- Recebem informações do Fiscal do Io Distrito, de que foram recolhidos, ao barracão da
Câmara, animais de várias espécies, em razão das Posturas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo o cancelamento de uma multa que lhe
foi imposta por infração ao artigo das Posturas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para comprar uma carroça e um par
de rodas velhas, em razão de não existirem os referidos objetos em disponibilidade.
- Autorizam o Porteiro da Câmara a mandar consertar o relógio e algumas cadeiras.
Aís.: Porto - Ribeiro Filho - Barreto - Coelho Borges - Carvalho.

AGOSTO
03
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara mande remover o lixo que se
acha junto aos paredões da Praça da Independência, visto que foram tomadas as provi
dências para que os serviços de limpeza do Quartel e enfermaria militar sejam feitos
convenientemente.
- Recebem portaria da Presidência mandando chamar o segundo Juiz de Paz do Distrito da
Matriz para presidir, interinamente, o Colégio Eleitoral e que tenham sempre quatro juizes
de Paz juramentados.
- Mandam arquivar um ofício da Câmara Municipal de Pelotas aceitando o convite para
auxiliar as mães, órfãos e viúvas dos Guardas Nacionais, mortos na Guerra do Paraguai.
- Recebem requerimento de Arrematante da Iluminação a Gás da Capital, Rio Grande e
Pelotas, pedindo à Presidência, por aforamento perpétuo, um terreno na Praia do Riacho
e resolvem consultar o Diretor-Geral da Saúde Pública sobre as conseqüências que pode
rão existir, com a instalação do Gasómetro, em relação à salubridade da população, polui
ção das águas, matança dos peixes, etc.
- Recebem informações do Procurador e do Advogado da Câmara sobre a reclamação de
um Cidadão pedindo o pagamento de uns frades e transmitem à Presidência o valor em
que os mesmos fora taxados.
- Encaminham à Comissão de Fazenda das Pedras Brancas levantada pelo Engenheiro da
Câmara e resolvem submetê-la à aprovação da Presidência.
- Mandam fazer o orçamento para construir um cano na Rua do Comércio para dar esgoto
às águas da Polícia e ruas adjacentes e pedem à Presidência os recursos financeiros
necessários.
- Aceitam uma proposta para colocar aterro na Rua 7 de Setembro, em frente à nova Doca.
Así.: Porto - Pacheco Filho - Barreto - Coelho Borges - Carvalho.
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24
- Recebem portaria da Presidência autorizando a realização dos contratos para os calça
mentos das ruas da Polícia e dos Andradas, entre o Beco do Fanha e a Rua General João
Manoel.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a realização do contrato para colocação
do aterro entre a Rua 7 de Setembro e Doca nova e entre o velho e novo Mercado, liberan
do uma verba em auxílio a estas despesas.
- Recebem portaria da Presidência mandando a Câmara pagar aos seus respectivos pro
prietários, a importância devida pelo uso de sessenta e nove frades no serviço municipal.
- Recebem portaria da Presidência mandando construir um cano subterrâneo, encostado
no cais da Doca nova, para esgoto das águas das ruas adjacentes e liberando verba neces
sária para esta despesa.
- Recebem portaria da Presidência mandando que sejam expedidas ordens para que os
Juizes, Oficiais de Justiça, militares ou quaisquer outros funcionários públicos, quando
em serviço nacional, tenham passagem livre de pedágio nos passos, pontes ou barreira do
Município.
- Recebem ofício das Câmaras Municipais de São Gabriel, Taquari e Uruguaiana, comuni
cando haverem aceitado o convite para auxiliarem as viúvas, órfãos e mães dos soldados
da Guarda Nacional mortos na Guerra do Paraguai.
- Acusam o recebimento do relatório da Diretoria da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense,
correspondente ao último semestre.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Saúde Pública tratando do pedido de aforamento
perpétuo, feito pelo concessionário da iluminação a gás, nas Cidades de Porto Alegre, Rio
Grande e Pelotas, dos terrenos de logradouro público, na Praia do Riacho, para o estabe
lecimento do Gasómetro.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para desviar uma estrada no Distrito Sul de Viamão.
- Marcam nova data para recebimento das propostas do Passo da Pintada.
- Concedem licença de saúde a um Fiscal da Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando as inúmeras multas que tem aplicado
em um Cidadão por fechar uma servidão pública naquele local.
A«.: Porto Carvalho - Coelho Borges - Baptista - Barreto -Ribeiro Filho - Pacheco Filho.

SETEMBRO
20
- Recebem portaria da Presidência transmitindo aviso, do Império, sobre as exonerações
do Presidente e do Io Vice-Presidente da Província e a nomeação do Dr. Capistrano para
este último cargo.
- Recebem portaria da Presidência tratando do dinheiro angariado para o aterro da Rua 7
de Setembro.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que passará a administração da Provín
cia ao Io Vice-Presidente e agradecendo a colaboração prestada pela Câmara.
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- Recebem portaria da Presidência em que o Io Vice-Presidente comunica que tomara
posse da administração da Província.
- Recebem portaria da Presidência e mandam o Engenheiro da Câmara prestar esclareci
mentos, na Repartição das Obras Públicas, sobre a planta que confeccionou da Freguesia
das Pedras Brancas.
- Recebem portaria da Presidência e determinam que o Engenheiro da Câmara tire o
alinhamento da rua que percorre a margem direita do Riachinho, entregando a respectiva
planta ao Diretor da Repartição de Obras Públicas.
- Recebem e aceitam propostas para obras nas estradas do Cemitério e do Meio.
- Decidem chamar novos concorrentes ao calçamento da Rua 7 de Setembro, visto que os
presentes não foram satisfatórios.
- Aprovam requerimento de um Cidadão propondo que o aterro da Rua 7 de Setembro e .
em frente do novo Mercado seja feito por administração.
- Mandam o Engenheiro da Câmara examinar o calçamento da Rua General Câmara, em
virtude da sua conclusão.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Quebrada Grande, em Viamão, pedindo
que a Câmara proíba um Cidadão de fechar uma estrada que segue até Itapoã.
- Autorizam os consertos da Rua do Arroio e a colocação de cascalhos em várias ruas da
Cidade.
- Deliberam ir cumprimentar o Visconde de Pelotas.
Aíí.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges - Barreto.

OUTUBRO
17
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar, em parcelas, a verba consignada
em lei para o calçamento das ruas.
- Recebem portaria da Presidência autorizando fazer, por administração, o aterro da Rua
7 de Setembro em frente do novo Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência expedindo ordens para que o passeio do Quartel do
Corpo Policial seja levantado convenientemente.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que não serão exumados os cadáveres
dos coléricos sepultados em 1855, no Cemitério extramuros.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações semestrais dos preços dos
materiais e das diárias dos operários do Município.
- Recebem portaria da Presidência mandando que o Engenheiro da Câmara faça um novo
orçamento para os consertos da Estrada do Meio.
- Recebem ofício do Senador e Barão do Rio Grande pedindo maiores esclarecimentos
sobre a questão da permuta do terreno do Arsenal da Marinha pelo do Potreiro da Várzea,
dependendo da aprovação do Senado.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia dizendo haver tomado providências com relação a
casa de Tiro existente no 2o Distrito da Cidade de onde saem balas perdidas que atraves
sam a rua e caem em chácaras vizinhas.
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- Determinam que o Procurador da Câmara não dê licença para casas de tiro ao alvo
dentro dos limites da Cidade.
- Concedem licença ao Agente da Companhia de Navegação Intimidades para fechar com
tábuas o trapiche que levantaram e colocar na frente, um portão, cuja chave ficará em
poder da Guarda Municipal, a fim de evitar os despejos.
- Aceitam uma proposta para o calçamento da Rua 7 de Setembro.

Ass.: Barão do Caí - Coelho Borges - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto.

18
- Recebem portaria da Presidência marcando a data da apuração geral dos votos da elei
ção dos membros à Assembléia Provincial e querendo saber quais os Vereadores que
deixarão de comparecer nesse dia e quais as suas justificativas.
- Recebem requerimento, vindo da Presidência para informar, de um Cidadão reclamando
o pagamento de mais trinta e um frades dos que se encontravam no depósito municipal.
- Recebem requerimento, vindo da Presidência para informar, de uma Cidadã, solicitando
por aforamento, o terreno de um estreito beco localizado ao lado de seu sobrado, na Rua
Paraíso.
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de Cruz Alta dizendo aderir à idéia de
auxiliar as viúvas, mães e órfãos dos soldados da Guarda Nacional mortos na Guerra do
Paraguai.
- Aprovam, em primeira discussão, um projeto de novas Posturas Municipais tratando dos
carreteiros, casas de tiro ao alvo, circulação com cavalos e carros, curtumes, couros,
depósitos de areia e comércio de gêneros alimentícios.
Ass.: Barão do Caí - Barreto - Carvalho - Coelho Borges - Ribeiro Filho.

19
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito para informar, ofícios do Fiscal de Viamão;
um enviando a conta dos consertos que fez na Rua do Palácio daquela Freguesia, e o outro
afirmando que é falso o boato de que seu filho fechou uma estrada pública.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito para informar, um requerimento do filho
e testamenteiro do falecido Arrematante da Obra do Mercado Novo.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para fechar uma das estradas que atravessam seus campos, na Freguesia
das Pedras Brancas.
- Adiam o pagamento de um mês de salário ao Administrador das Obras Municipais, por
sua solicitação.
- Decidem mandar levantar o Beco do Fanha, entre as ruas dos Andradas e 7 de Setembro
e reformar todo o calçamento até a Rua Riachuelo, assim como intimar o Gerente da
Companhia Hidráulica a fazer o cano subterrâneo para dar esgoto ao depósito geral da
mesma Companhia.
- Aprovam, em segunda discussão, o projeto das Posturas.
- Nomeiam uma Comissão para angariar recursos financeiros entre os moradores e pro
prietários da Rua dos Andradas, entre as ruas General João Manoel e General Bento Martins,
a fim de substituírem o calçamento da referida rua.
Ass.: Barão do Caí - Coelho Borges - Barreto - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho.
• 140*

20
- Recebem abaixo-assinado dos moradores da Estrada do Passo da Areia, vindo da Presi
dência para informar, no qual pedem o conserto da referida estrada.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia colocando-se à disposição da Câmara.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Boqueirão em que envia vários esclarecimentos que
lhe foram pedidos.
- Mandam arquivar um abaixo-assinado de moradores da Azenha pedindo a colocação de
alguns lampiões, visto já terem providenciado.
- Ordenam ao Fiscal de Viamão a dar o alinhamento respectivo para um Cidadão para
fechar parte do seu campo, no lugar denominado Varejão.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto das Posturas e o encaminham à Comissão de
Redação suprimindo o artigo 5o.
- Suspendem a sessão e decidem ir ao local do Mercado velho para recolher a pedra
fundamental daquele prédio que foi demolido.
ite .: Barão do Caí - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Pacheco Filho.

21
- Decidem encaminhar à Assembléia Provincial a Memória apresentada por um Cidadão,
tratando da possibilidade e conveniência de ser o Rio Gravataí, imediatamente ligado ao
Caminho Novo.
- Recebem ofício de um Vereador pedindo escusas por não acompanhar as sessões, visto
estar doente e devolvendo, sem parecer, as contas trimestrais da Câmara de 1869, nome
ando outro para substituí-lo.
- Determinam que os fiscais da Cidade passem a intimar os proprietários dos curtumes,
das fábricas de sabão, de cola e de tabaco existentes dentro dos limites da Cidade, e que as
mesmas sejam removidas para fora da mesma, no prazo de três meses, de acordo com o
Código das Posturas.
Ass.: Barão do Caí - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho - Coelho Borges.

22
- Recebem portaria da Presidência sobre o depósito da Companhia de Limpeza Pública e
adiam as deliberações por falta de quorum na sessão.
- Decidem guardar no cofre da Câmara a medalha comemorativa da Rendição de Uruguaiana
que será oferecida ao Imperador em nome da Província até que lhe seja dada o conveni
ente destino.
Ass.: Barão do Caí - Pacheco Filho - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges.

25
- Mandam pagar as despesas efetuadas com a realização de um Te Deum.
- Decidem exonerar o Empreiteiro do calçamento da Rua General Câmara, pelo prazo de
um ano, em razão do bom estado da mesma.
- Recebem e enviam à Comissão respectiva as contas do Procurador da Câmara, corres
pondentes ao último trimestre.,
- Recebem o parecer do Vereador Inspetor do Io Distrito e resolvem informar à Presidên
cia que não há inconveniências em ceder os terrenos requeridos por alguns cidadãos,
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desde que não prejudique o canal, que aterrem a projetada Rua das Flores e levantem um
muro.

Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto.

NOVEMBRO
18
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a nomeação do Conselheiro Fran
cisco Xavier Pinto Lima como o novo Presidente da Província.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o aforamento perpétuo do beco que vai da
Rua Paraíso até a Sete de Setembro para dois cidadãos que o requisitaram.
- Recebem portaria da Presidência mandando lavrar o contrato para o calçamento da Rua
7 de Setembro.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem pedir à mesma a verba necessária para as
luzes e materiais da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência perguntando se com a quantia arrecadada entre os
moradores da Rua 7 de Setembro, poderão concluir os aterros ali iniciados.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem informar à mesma que não existe nenhum
saldo das diversas verbas do Orçamento Municipal para pagamento dos consertos da Rua
da Floresta e Estrada do Passo da Areia.
- Recebem portaria da Presidência comunicando o dia da posse do novo Presidente da
Província.
- Recebem portaria da Presidência pedindo vários esclarecimentos para satisfazer uma
solicitação do Ministério da Agricultura.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São João Batista de Camaquã comunicando
aderir à idéia de auxiliar as mães, viúvas e órfãos dos soldados da Guarda Nacional mortos
no Paraguai.
- Ordenam que o Fiscal de Viamão multe um Cidadão que fechou uma servidão pública
naquela Freguesia.
- Mandam pagar a quantia dispendida com os consertos na Rua do Palácio, na Freguesia
de Viamão.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal de Viamão e nomeiam seu substituto.
- Recebem queixas de um morador na Rua da Olaria contra uma fábrica que expele fuma
ças de queima de fumo, nas proximidades de sua casa.
- Encaminham ao Procurador da Câmara para lavrar o respectivo contrato, a proposta de
um Cidadão que está alugando uma casa e terreno municipal, na Rua Riachuelo.
- Autorizam o adiantamento de dois meses de salário a um Guarda Municipal, para aten
der as necessidades familiares.
- Indeferem requerimento de um Cidadão reclamando contra o fechamento de uma estra
da no Arado Velho, Distrito de Belém, em virtude de a mesma ser um caminho particular.
- Concedem licença a um Cidadão para depositar madeiras em terrenos de logradouro
público destinados para essa atividade, no Caminho Novo.
- Concedem alinhamento para um morador, no Passo dos Ferreiros, Distrito da Aldeia,
cercar um potreiro que beira a estrada pública daquele lugar.
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- Autorizam o Presidente da Sociedade Alemã de Tiro ao Alvo a manter o referido estabe
lecimento em uma chácara localizada na Azenha.
- Indeferem requerimento de dois cidadãos pedindo que seja revogada a ordem de demo
lição do barracão dos mesmos, no Caminho Novo.
- Recebem a doação de alguns palmos de terreno da chácara de D. Rafaela Pinto Bandeira
Freire para abertura de uma rua.
- Aceitam a proposta recebida para arrematação do Passo da Pintada.
- Recebem um requerimento do filho e testamenteiro do falecido Arrematante da Obra do
Novo Mercado pedindo o pagamento da última prestação da referida obra.
- Recebem informações de um Fiscal da Câmara e determinam que o mesmo aplique as
Posturas em se tratando dos depósitos de pólvora e chiqueiro de porcos.
- Recebem pedido de informações de um Fiscal da Câmara querendo saber se os limites
da Cidade abrangem os dois lados da Rua da Azenha.
- Recebem informações dos fiscais da Câmara sobre a aplicação de inúmeras multas por
infração de Posturas.
- Registram não ter sido efetuado o Balanço do cofre da Câmara, por falta do parecer
descritivo de um membro da Comissão de Contas.

Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Coelho Borges - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.

DEZEMBRO
13
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato para as passagens do Passo da
Pintada.
- Recebem portaria da Presidência e decidem mandar à mesma uma cópia do último
contrato feito com o Empreiteiro do Novo Mercado.
- Recebem portaria da Presidência mandando, por empréstimo, verba para as luzes e
materiais da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência e informam à mesma que existe um guarda,cuidando,
regularmente, do arvoredo e limpeza da Praça da Harmonia.
- Recebem portaria da Presidência dizendo não existir verba pelo Cofre Provincial para
pagar o aterro da Rua 7 de Setembro e que deve, a Câmara, dirigir-se à Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência e decidem, em seu relatório, pedir à Assembléia Pro
vincial recursos para consertar a Rua da Floresta e a Estrada do Passo da Areia.
- Recebem portaria da Presidência mandando que seja submetido à aprovação da Assem
bléia Provincial o contrato efetivado para o serviço de limpeza pública da Cidade.
- Mandam arquivar um ofício da Câmara Municipal de São José do Norte em que comuni
ca estar ciente da posse do atual administrador da província.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica ponderando a impossibilidade de
fazer, no momento, o cano para dar esgoto às águas do reservatório da Cidade.
- Recebem parecer do Advogado da Câmara sobre os limites da Cidade, salientando que
devem ser considerados dentro dos referidos limites, os terrenos de ambos os lados da
Rua da Azenha até a ponte.
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- Recebem informações das multas impostas pelos fiscais da Cidade.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para edificar em terrenos de logradouro público, na Ilha da Pintada.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para levantar um telheiro em terrenos
de logradouro público, na Rua dos Andradas.
- Encaminham ao Engenheiro e Fiscal da Câmara, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para escoar as águas que estão paradas no seu quintal, no início da
Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho - Coelho Borges.

1871

JANEIRO
05
- Recebem portaria da Presidência pondo sob a administração municipal a obra de calça
mento da Rua Duque de Caxias.
- Recebem portaria da Presidência indagando sobre qual o valor dos impostos que as
carretas pagam por conduzirem mercadorias e transitarem dentro dos limites da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a fazer o pagamento da última
prestação devida ao filho e testamenteiro do Arrematante da Obra do Novo Mercado.
- Recebem portaria da Presidência sobre a matança de gado para consumo e pedindo
informações referentes à construção dos matadouros.
- Aceitam o oferecimento de D. Rafaela Pinto Bandeira Freire dando terrenos de sua pro
priedade para abertura de uma nova rua que venha a sair na do Senhor dos Passos.
- Decidem pedir à Presidência que aprove a planta da Freguesia das Pedras Brancas, em
função de vários moradores que querem edificar e não podem por falta de alinhamento.
- Concedem licença a um Cidadão para que feche uma das estradas que atravessa seus
campos no Distrito de Belém.
- Resolvem pedir à Presidência as verbas para pagamentos dos consertos das estradas do
Meio e da Azenha.
Así.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho - Coelho Borges.

16
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.

18
- Sessão suspensa.

19
- Recebem ofício da Presidência dizendo não ser verídica a afirmação de que alguns
marchantes tenham colocado à venda carne de reses mortas de peste.
- Recebem ofício da Presidência e incumbem o Engenheiro da Câmara de levantar a planta
da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Recebem ofício da Secretaria do Governo comunicando que o Presidente da Província
liberou uma verba para o calçamento da Rua Duque de Caxias.
- Concedem licença para a abertura de um açougue na Rua da Azenha.
- Autorizam o alinhamento de um terreno na projetada Rua de Santana.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para construir um barracão em terre
nos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Concedem licença-saúde ao Administrador das Obras da Câmara.
/ t o : Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Coelho Borges.

20
- Recebem ofício circular da Presidência e resolvem que todos os contratos de obras que
tiverem de ser submetidos à aprovação da mesma, deverão estar acompanhados de plan
tas, orçamentos e descrições das obras.
- Recebem e informam à Presidência um requerimento da Comissão encarregada de anga
riar recursos para o aterro da Rua 7 de Setembro.
- Informam à Presidência sobre uma representação do Dr. Roberto Landell atinente à
Estrada do Passo da Areia.
- Mandam arquivar os ofícios das Câmara Municipais de São Gabriel e Santo Antonio
comunicando estar cientes da posse do novo Administrador da Província.
- Recebem ofício da Câmara de Encruzilhada aceitando o convite para auxiliar as mães,
viúvas e órfãos dos soldados da Guarda Nacional mortos no Paraguai.

Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Coelho Borges.

21
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara Crime desta comarca comunicando sua
posse no cargo.
- Mandam entregar livros para os trabalhos de Qualificação do Distrito da Madre de Deus
da Cidade e para a Freguesia do Rosário.
- Recebem oficio do vacinador do Município enviando o mapa trimestral e mandam entre
gar-lhe atestado de freqüência na função.
- Recebem ofícios dos fiscais das sete freguesias do Município remetendo os esclareci
mentos que lhe foram exigidos para serem enviados à Presidência.

Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho -Carvalho - Coelho Borges.

23
- Sessão suspensa.
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24
- Recebem um requerimento do Barão de J a c u í, vindo da Presidência para informar,
pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos da margem do Riacho.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, para informar, um abaixoassinado dos moradores da Aldeia sobre o aumento na largura da estrada que da referida
freguesia vai ao porto de embarque.
- Concedem licença para um morador da Azenha, no começo da Estrada do Mato Grosso,
escoar as águas paradas em seu quintal para a estrada.
- Concedem licença para um Cidadão armar uma casinha de banhos, dentro da água, na
Praia do Riacho.

Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho -Pacheco Filho - Carvalho - Coelho Borges.
25
- Recebem abaixo-assinado dos moradores do Beco do Rosário queixando-se contra um
Cidadão que gostaria de estabelecer uma fábrica de fundição de ferro, naquele local.
- Concedem adiantamento de salários a um Guarda Municipal.
- Recusam uma proposta para o calçamento da Rua Riachuelo, entre a do Rosário e a de
Santa Catarina, por falta de recursos financeiros.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto - Ribeiro Filho.

31
- Recebem as contas do Procurador da Câmara e as remetem à Comissão de Fazenda.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara relatando o modo como foi feita a medição
dos terrenos de logradouro público concedidos pela Presidência da Província à Empresa
de Iluminação a gás e das providências a serem tomadas relativamente em oposição ao
local a ser edificado.
- Autorizam a abertura de um açougue na Várzea.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação do Io Distrito da
Capital enviando um edital para ser publicado pela imprensa.
- Recebem ofício do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia informando não ser verdade
que o filho do fiscal daquela freguesia esteja fechando uma estrada pública.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Piratini, comunicando estar ciente da
posse do atual administrador da Província.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo providências com relação ao relato de
que alguns moradores do Distrito da Aldeia teriam se apossado de terrenos de logradouro
público naquela freguesia.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, um requerimento de Qua
resma & Santos, estabelecidos no novo Mercado.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, o projeto do relatório da Câmara a ser
entregue na Assembléia Provincial.
Ass.: André Machado - Barão do Caí - Barreto - Ribeiro Filho - Carvalho.

FEVEREIRO
08
- Recebem ofício da Presidência suspendendo a remessa de verba em consignação.
- Aprovam, em terceira discussão, o relatório da Câmara a ser enviado para Assembléia
Provincial.

Ass. :André Machado - Ribeiro Filho - Carvalho - Barão do Caí - Barreto.

09
- Mandam intimar os proprietários que têm o esgoto das águas pelo cano geral, que ater
rem os seus quintais até a altura do novo calçamento, de modo que as águas tenham saída
fácil para a rua.
- Indeferem um requerimento de Quaresma & Santos, por ser proibido cozinhar no Mer
cado Novo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para construir barracão em terrenos
de logradouro público, no Caminho Novo.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo por aforamento perpétuo, terrenos de logradouro público, na Ilha da
Pintada.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara faça o orçamento dos consertos necessários na
Igreja da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Recebem oficio do Diretor-Geral da Saúde Pública da Província e ordenam ao Fiscal das
Pedras Brancas que colabore com aquela repartição.
Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Barreto - Guimarães - Baptista.

ABRIL
24
- Sessão suspensa.

25
- Sessão suspensa.

26
- Sessão suspensa.

27
- Sessão suspensa.

MAIO
01
- Sessão suspensa.

02
- Sessão suspensa.

03
- Sessão suspensa.

09
- Sessão suspensa.

15
- Nomeiam uma Comissão para apresentar os pêsames da Câmara ao Imperador e à Impe
ratriz pelo falecimento da Princesa D. Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que o Imperador e sua corte estão de
luto por seis meses, pelo falecimento da Princesa D. Leopoldina.
- Recebem circular da Presidência orientando a maneira com que devem proceder, as
municipalidades, para enviar alienados à Santa Casa de Misericórdia da Capital.
- Mandam arquivar a circular da Presidência convidando a Câmara e seus empregados
para as exéquias da Princesa D. Leopoldina.
- Recebem oficio do novo Diretor dos Telégrafos Provinciais pondo à disposição da Câma
ra os seus serviços.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz Presidentes das Juntas de Qualificação das freguesias
de Viamão, Belém e Aldeia, enviando os respectivos livros.
- Encaminham à Comissão da Fazenda uma proposta de Augusto Eugênio de Lemos &
Companhia.
- Recebem participações de um Cidadão dizendo, na primeira, ser o Editor do Consti
tucional e, na segunda, de haver desistido deste encargo.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para fixar-se na Ilha da Pintada.
- Isentam um Cidadão da responsabilidade de ser fiador do locatário de um torreão e de
dois quartos, no Mercado novo, em virtude de este ter apresentado novo fiador.
- Reintegram, no cargo, um Fiscal da Câmara que havia sido suspenso.
Ass.: Lima e Silva - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Barreto - Guimarães - Baptista.

16
- Sessão suspensa.

17
- Recebem portaria da Presidência aprovando, com modificações, a planta da Freguesia
das Pedras Brancas.
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- Recebem portaria da Presidência versando sobre providências tendentes às vendas, de
forma higiênica, do leite e da carne verde.
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do Aviso Imperial que anulou os traba
lhos da Junta revisora da Qualificação dos Votantes da Paróquia de Nossa Senhora da
Madre de Deus da Capital e marcando uma data para a nova reunião da mesma.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, um despacho do Presidente da
Província, extraído de um ofício do Chefe da Polícia, pedindo o fornecimento de vários
utensílios para a Cadeia Civil da Cidade.
- Recebem oficio da Comissão encarregada de realizar os consertos dos atoleiros, além
das pontes da Cachoeira e do Bemabé, aceitando os referidos encargos.
- Recebem requerimento de Dornelles & Companhia pedindo a demarcação dos alicerces
dos matadouros para iniciar as edificações.
- Encaminham ao Fiscal respectivo o requerimento de um Cidadão pedindo para abrir um
açougue na Praia do Arsenal.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo alinhamento para cercar seus terrenos que fazem divisa com a Estrada
Real, na saída da Várzea de Gravataí.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 3o Distrito, para informar, um requerimento do
empresário da limpeza pública pedindo que lhe seja designado um local, nas proximida
des da Cadeia Civil, para um trapiche e mais obras necessárias à sua empresa.

Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Barreto - Guimarães - Baptista.

19
- Sessão suspensa.

20
- Sessão suspensa.

22
- Recebem e mandam arquivar o relatório da Companhia Hidráulica Porto Alegrense,
correspondente ao último semestre.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, requerimentos de cida
dãos ofertando terrenos para a abertura de uma nova rua e pedindo alinhamento de terre
nos nesta projetada rua.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo licença para abrir açougue na Praça do
Portão, por ser área proibida para esse ramo de negócio.
Aís.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Barreto - Pacheco Filho - Coelho Borges - Guima

rães - Carvalho.

23
- Recebem portaria da Presidência transmitindo a Carta Imperial que nomeou o I o VicePresidente, Cel. João Simões Lopes, e ordenam que a Câmara lhe defira o juramento de lei.
- Recebem o juramento de lei do Io Vice-Presidente da Província.
Aíí..- Barão do Caí - Ribeiro Filho - Barreto - Pacheco Filho - Coelho Borges - Guima

rães - Carvalho.
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23
- Recebem portaria da Presidência sobre uma reclamação do Chefe de Polícia com rela
ção às matrículas dos veículos de aluguel.
- Nomeiam uma Comissão para ir em vistoria ao Passo das Canoas, na Freguesia da Aldeia.
- Registram várias informações dos fiscais da Cidade referente às multas por eles aplica
das, por infrações de Posturas.
- Mandam pagar ao Cidadão que serviu, interinamente, de fiscal do 2o Distrito, a gratifica
ção correspondente ao cargo.
- Indeferem um requerimento do Gerente da Companhia de Exploração de Mármores da
Província pedindo para depósito e trapiche um barracão em terrenos de logradouro pú
blico do Caminho Novo, que foi mandado demolir pela Câmara.
- Recebem o orçamento dos consertos da ponte de madeira da Rua de Botafogo e decidem
aguardar recursos financeiros para realizá-los.
- Aprovam despesas com o conserto da sotéia do Mercado novo.
-Am.; Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Barreto - Carvalho.

24
- Sessão suspensa.

31
- Recebem portaria da Presidência agradecendo, à Câmara, a colaboração que prestou no
exercício das suas funções.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer à Mesa de Qualificação de votan
tes, da Paróquia de Nossa Senhora da Madre de Deus da Capital, diversos objetos para
seus trabalhos.
- Recebem portaria da Presidência tratando de um pedido de vários objetos que não têm
sido fornecidos à Cadeia Civil da Cidade.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo à Presidência para continuar, em seguida, os
calçamentos das ruas Duque de Caxias e 7 de Setembro, por conta do percentual, consignado
às Câmaras Municipais pela Assembléia Provincial, no exercício de 1870/1871.
- Recebem as contas do Procurador da Câmara e as encaminham à Comissão respectiva.
Ass.: Barão do Caí - Coelho Borges - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho.

JUNHO
06
- Sessão suspensa.

12
- Recebem portaria da Presidência mandando reverter ao domínio público, os terrenos da
Praia do Riacho concedidos por aforamento perpétuo, a vários cidadãos.
- Recebem portaria da Presidência dizendo ficar inteirada dos motivos que teve a Câmara
para não funcionar nos dias marcados para esse fim.
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- Resolvem remeter à Presidência uma cópia do parecer do Engenheiro Municipal, sobre
a pretensão dos empresários dos matadouros que pretendem fazer algumas modificações,
no respectivo contrato.
- Aprovam o parecer da Comissão da Fazenda da Câmara sobre as contas do seu Procura
dor, com as modificações efetuadas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que seja pedido autorização à Presi
dência para, em conta corrente, no Banco da Província, recolher as verbas pertencentes à
Câmara, assim como as que forem recebidas em depósito.
- Decidem somente pagar os salários dos Fiscais e Guardas Municipais, se os mesmos
apresentarem mensalmente seus atestados de efetividade, expedidos pelo Vereador Inspe
tor do distrito.
Am : Barão do Caí - Pacheco Filho - Barreto - Coelho Borges - Carvalho - Guimarães.

26
- Sessão suspensa.

27
- Sessão suspensa.

28
- Sessão suspensa.

30
- Sessão suspensa.

JULHO
04
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando haver sido exonerado, a pedido,
do cargo de Presidente da Província, o Conselheiro Pinto Lima e nomeado, para substituílo o Dr. José Bento da Cunha Figueiredo.
- Recebem portaria da Presidência juntamente com a Tabela que fixa o número e venci
mentos dos empregados municipais.
- Recebem oficio do Delegado de Polícia pondo, diariamente, à disposição das obras
municipais dois presos calceteiros.
- Tomam providências para satisfazer o pedido da Comissão da Festa Popular do Trabalho,
instituída no Maranhão, com objetivo de expor produtos nacionais.
- Designam um terreno, que atualmente serve de Passagem ao empresário do serviço de
limpeza pública para instalar um trapiche e outras obras de que necessita.
- Estabelecem um prazo para a retirada de todos os indivíduos que se encontram
arranchados na Várzea de Gravataí.
- Pedem autorização à Presidência para saldar dívidas do exercício passado, correspondentes
às custas judiciais, festividades nacionais e Corpus Christi, pelas verbas do atual exercício.
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- Aceitam proposta para o serviço de iluminação interna da Cadeia Civil e pedem autoriza
ção à Presidência para lavrar o contrato.
- Rejeitam as propostas recebidas para os Impostos Municipais por não serem vantajosas
à Câmara e resolvem pedir à Presidência autorização para administrá-los.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão pedindo para arborizar a frente de sua casa
na Rua General Andrade Neves.
- Concedem licença a Cunha Reis & Companhia para construir uma pequena ponte de
madeira para embarque e desembarque dos passageiros na Freguesia das Pedras Brancas.
- Nomeiam um Guarda Fiscal da areia.
- Nomeiam os Vereadores Inspetores do Io e 2o Distritos da Capital.

AGOSTO
li
- Recebem portaria da Presidência determinando que, sob penas de responsabilidade,
façam efetivas as disposições dos artigos 28 e 35 da Lei de 1710/1828 e o 11° do Regi
mento Interno.
- Recebem portaria da Presidência sobre fornecimento de materiais para a Cadeia Civil da
Cidade.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a continuar com as despesas
necessárias para a limpeza da Cidade até que o Arrematante desse serviço efetue o respec
tivo contrato.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a realização dos calçamentos das ruas Du
que de Caxias, Andradas e 7 de Setembro.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara recolher ao Banco da Província,
em conta corrente, as verbas pertencentes à mesma e as que forem recebidas em depósito.
- Recebem portaria da Presidência nomeando uma Comissão para mandar fazer a limpeza
e desobstrução da Doca antiga e consertos do Cais e escadarias, designando uma verba
que será entregue em prestações.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o pagamento de custas judiciais atrasadas.
- Recebem portaria da Presidência autorizando entregar o quadro “do Reconhecimento
do Humaitá” à Comissão encarregada dos festejos ao Marques do Herval.
- Recebem portaria da Presidência mandando colocar, novamente, os Impostos Munici
pais em arrematação.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o Contrato para iluminação interna da
Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência tratando da petição dos empresários dos matadouros e
das várias modificações na execução da obra.
- Recebem portaria da Presidência dizendo não poder recriar o cargo de zelador das
calçadas, extinto por lei, devendo o serviço ser feito pelos fiscais.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver nomeado mais um Cidadão para
Comissão dos Reparos da Doca Antiga.
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- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara contratar oJornal do Comércio
para a publicação de seus trabalhos.
- Recebem portaria da Presidência e lhe remetem uma cópia do contrato dos matadouros.
- Recebem portaria da Presidência e mandam o Procurador da Câmara receber uma verba
para o serviço de limpeza da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de uma comissão encarre
gada dos consertos da Estrada da Cavalhada e liberando uma verba, em prestações, para
essa obra.
- Aprovam requerimento de um Vereador indicando um Fiscal permanente para o Mercado.
Ass.: André Machado - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Guimarães - Coelho Borges.

21
- Recebem portaria da Presidência pedindo as informações exigidas pelo aviso circular do
Ministério da Agricultura.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo remetendo um exemplar da
obra de C. Hippian sobre a Instrução nos Estados Unidos.
- Recebem um abaixo-assinado dos moradores e proprietários da Praia do Arsenal, Praça
da Harmonia e Rua dos Andradas queixando-se à Presidência da Província contra a reso
lução da Câmara que designou, para trapiche da limpeza pública, o lugar denominado
Passagem.
- Recebem a representação de um Fiscal da Câmara reclamando à Presidência não lhe
haver sido pago os vencimentos correspondentes ao tempo em que esteve suspenso.
- Decidem não aceitar a proposta recebida para a arrematação dos Impostos Municipais e
resolvem pedir, novamente, à Presidência, que as arrecadações sejam feitas pelo Procura
dor da Câmara, com algumas exceções que ficariam a cargo da Mesa de Rendas da Capital.
Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Carvalho - Guimarães - Coelho

Borges.

22
- Recebem ofício do Barão do Rio Grande informando que o Senado ainda não resolveu a
troca dos terrenos do Potreiro da Várzea pelos do Arsenal da Marinha, por falta de infor
mações da Presidência da Província.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de transmitir pêsames à Família Real pelo
falecimento da Princesa D. Leopoldina, comunicando haver desempenhado as suas fun
ções.
- Mandam entregar ao Escrivão do Júri, um livro de atas para o Tribunal.
- Recebem ofício do Encarregado da Vacina remetendo o mapa semestral da vacinação.
- Recebem oficio da Diretoria da Companhia Hidráulica remetendo o seu relatório semes
tral e participando a eleição efetuada para a nova diretoria.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos na Ponte Bemabé informando
sobre os trabalhos realizados.
- Resolvem pedir à Presidência terrenos para logradouro público.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito informando estar arruinada a rampa da Rua
General Bento Martins.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seu terreno, no Distrito de Viamão.
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- Encaminham à Comissão de Fazenda e Melhoramentos Materiais a proposta de um Cida
dão pretendendo estabelecer uma linha de carris de ferro urbana e suburbana com carros
puxados por animais.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara se apresente à Comissão de Consertos da Estrada
da Cavalhada para fazer os orçamentos necessários.
- Nomeiam outros Vereadores para exercerem as funções de Inspetores do Distrito da
Aldeia e do 2o Distrito da Capital, enquanto os titulares se encontrarem afastados.
- Nomeiam uma Comissão para angariar recursos financeiros junto aos moradores e pro
prietários da Rua dos Andradas, entre a de Santa Catarina e do Senhor dos Passos, a fim de
efetuarem a substituição dos calçamentos.
- Nomeiam uma Comissão para arrecadar recursos financeiros junto aos moradores e
proprietários da Rua do Riachuelo, entre a General João Manoel e Praça do Portão,
objetivando a troca dos calçamentos.
- Publicam editais colocando à disposição dos interessados, para consulta, um Padrão
completo de pesos e medidas do Sistema métrico francês.
- Mandam chamar concorrentes à arrematação da venda de areia da Praia do Riacho.
- Solicitam esclarecimentos de dois Vereadores que não comparecem às sessões da Câmara.
Am.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto - Coelho Borges

- Guimarães.

23
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, o requerimento de um Cida
dão pedindo para edificar na Rua de Santa Catarina.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo devolução do imposto que pagou de
sua carpintaria a vapor.
- Concedem licença para um morador do 3o Distrito da Aldeia desviar uma estrada que
passa junto a sua casa.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo a revogação do ato da Câmara de man
dar demolir seu rancho na Várzea de Gravataí.
- Concedem adiantamento de salários a um Guarda Municipal.
- Concedem licenças para aberturas de açougues, na Praia do Arsenal e Praça do Portão.
- Ordenam que o Procurador faça todos os pagamentos e cobranças nas dependências da
Câmara e não em sua residência ou no Mercado novo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para continuar morando no quarto n°
99 do Mercado novo, destinado para açougue.
- Nomeiam uma Comissão de Vereadores para acompanhar a construção dos matadouros
públicos.
- Recebem um relato da Comissão encarregada de cumprimentar o Marquês do Herval,
comunicando haverem cumprido plenamente a missão.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Pacheco Filho - Carvalho - Coelho Borges - Ribei
ro Filho - Guimarães.

24
- Recebem oficio de um Vereador comunicando seu afastamento da Província, por motivo
de doença.
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- Recebem comunicado do Fiscal dos subúrbios sobre a intimação dada por ele aos moradores
da Várzea de Gravataí para desocuparem aquele logradouro público, no prazo de sessenta dias.
- Aprovam despesas com pequenas obras no 2o Distrito da Capital.
- Recebem informações do Fiscal do 3o Distrito da Capital sobre a multa que aplicou em
um Cidadão por infração de Posturas.
- Autorizam um morador da Rua de Santa Catarina a manter a mesma largura da porta e
janela de sua residência, por não poder atingir o que marca o Código de Posturas.
- Determinam que o Procurador da Câmara cobre somente um imposto da proprietária de
um terreno, na Rua da Alegria.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
tratando dos casebres da Passagem.
- Autorizam a compra de cascalhos para consertar várias ruas da Capital.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para vender um terreno municipal, situado na
Rua da Figueira, esquina com a da Margem.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Coelho Borges - Barreto Guimarães.

25
- Recebem portaria da Presidência da Província mandando pagar pela verba “Eventuais”,
do orçamento vigente, os vencimentos do Fiscal do 2o Distrito.
- Recebem o parecer da Comissão de Obras e concluem não ser da competência da
Câmara decidir sobre o pedido de concessão para estabelecimento de uma Unha de carris
de ferro urbana e suburbana com carros puxados por animais.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo para estabelecer uma fábrica de velas e sabonetes no I o Distrito da Capital.
- Concedem licença para um Cidadão fechar uma estrada que segue da Freguesia da Aldeia
até Santo Antonio, por ter outra na mesma direção por seus campos, assim como fazer o
cercamento da sua chácara.
- Concedem licença para um Cidadão fechar uma parte da Estrada Geral do Passo Grande,
colocando, nas extremidades, porteira e cancela.
- Recebem as contas trimestrais do Procurador da Câmara e as enviam à Comissão respectiva.
- Decidem pedir ao Juiz de Direito a dispensa de dois Vereadores convocados para o
Tribunal do Júri.
Ass.: André Machado - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Barreto - Coelho

Borges - Guimarães.

26
- Determinam uma gratificação mensal aos Guardas Municipais que exercem as funções
de Contínuo.
- Resolvem aceitar o terreno ofertado por uma Cidadã para abertura de nova rua, desde
que os demais proprietários os cedam igualmente, visto que a Câmara não tem condições
para essas despesas.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para fazer o Te Deum e a iluminação da casa
da Câmara, no dia 07 de Setembro, pela verba “Festividade de Corpus Christi"

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Guimarães.
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SETEMBRO
il
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a arrecadar, por meio do seu
Procurador, os Impostos Municipais, do corrente exercício, com exceção dos arrecada
dos pela Mesa de Rendas Provinciais.
- Recebem portaria da Presidência autorizando as despesas dos festejos de 7 de Setembro
por conta da verba “Festividade de Corpus Christi”.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a vender, em Hasta Pública, um
terreno de sua propriedade na Rua da Figueira ( esquina com a Rua da Margem) devendo
seu produto ser aplicado no calçamento interno do novo Mercado.
- Mandam novamente administrar a venda de areia, em razão de não terem aparecido
licitantes para arrematação.
- Ordenam ao Fiscal da Câmara que aplique as Posturas em um Cidadão por ter feito uma
cerca sem licença da Câmara.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Barreto - Guimarães.

OUTUBRO
20
- Recebem portaria da Presidência transmitindo a Carta Imperial de nomeação do Sena
dor Jeronymo Martiniano Figueira de Mello como Presidente da Província e determinando
as providências necessárias para os atos de juramento e posse do mesmo.
- Providenciam a execução de um Te Deum, na Catedral, após as cerimônias da posse.
- Recebem o juramento e dão posse ao novo Presidente da Província.
Ass.: Barão do Caí - Ribeiro Filho - Coelho Borges - Guimarães - Barreto - Carvalho.

23
- Recebem portaria da Presidência enviando informações elaboradas pela Tesouraria da
Fazenda, com relação ao projeto de lei que autoriza a permuta do Potreiro da Várzea pelo
terreno do Arsenal da Marinha.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a exoneração do Dr. João Capistrano de
Miranda e Castro do cargo de 3o Vice-Presidente da Província e a nomeação do TenenteCoronel Francisco Olinto de Carvalho para substituí-lo.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a contratação de um responsável pelos
consertos dos calçamentos.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver nomeado o 6o suplente do Juízo
Municipal deste Termo.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens para que sejam
numeradas as embarcações que fazem a navegação do interior da Província.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, vindo da Presi
dência para ser informado; referente ao Administrador da Mesa de Rendas Provinciais
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que pondera ser baixa a gratificação que recebem os empregados daquela repartição
responsáveis pela arrecadação de vários impostos municipais.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara referentes ao Io e 2° trimestres do corrente
ano.

Ass.: André Machado - Carvalho - Pacheco Filho - Guimarães - Coelho Borges - Barreto
- Ribeiro Filho - Barão do Caí

24
- Decidem que as atas da Câmara serão lidas e assinadas na sessão seguinte, fazendo, no
dia da sessão, somente seus apontamentos.
- Recebem portaria da Presidência informando que o novo Presidente da Província já se
encontra no exercício do cargo.
- Autorizam alinhamento para uma edificação junto à ponte do Menino Deus.
- Mandam arquivar os ofícios de dois Vereadores expondo as razões por que não compa
receram às sessões.
- Indeferem requerimento de um Cidadão vindo da Presidência para informar, em que
solicita, por aforamento perpétuo, as áreas fronteiras ao terreno de marinha, n° 80, na
Rua 7 de Setembro, esquina da General João Manoel, por prejudicar o canal e o ancora
douro.
- Enviam ao Advogado da Câmara, para expor parecer, um requerimento do Procurador da
mesma tratando do percentual da quantia pela qual foi vendido o material do Mercado velho.
- Concedem adiantamento de salários a um Fiscal da Câmara.
- Enviam ao Advogado da Câmara, para informar, um requerimento de Dornelles & Com
panhia, empresários dos matadouros públicos que tratam da operação do respectivo
contrato.
- Autorizam o Vereador Inspetor do I o Distrito a empregar quatro presos nos serviços de
limpeza pública.
- Encaminham à Comissão encarregada de fazer uma vistoria no Distrito da Aldeia, um
abaixo-assinado de moradores do mesmo Distrito queixando-se contra cidadãos que fe
charam uma estrada pública para que examinem os problemas na mesma ocasião.
- Aceitam uma proposta de compra de um próprio municipal situado na Rua da Figueira e
pedem autorização à Presidência para realizá-la.
Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto.

25
- Sessão suspensa.

26
- Recebem portaria da Presidência expondo por que não convém demolirem as cozinhas
do Quartel da Praça da Independência que está em reformas.
- Recebem ofício de um Vereador suplente justificando sua ausência nas sessões por mo
tivos de saúde.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santo Antonio da Patrulha, pedindo que
lhe forneçam um jogo de pesos e medidas do sistema métrico francês, que pagará quando
receber o aviso.
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- Recebem oficio da Comissão encarregada de angariar recursos financeiros para o calça
mento da Rua dos Andradas, entre a de Santa Catarina e a Praça da Caridade entregando a
quantia arrecadada.
- Resolvem pedir ao Governo, mudas e sementes variadas para serem distribuídas aos
agricultores do Município.
- Autorizam um Fiscal da Câmara a consertar um rego de águas, aberto na Rua da Margem,
junto ao chafariz.
- Recebem oficio do Fiscal de Belém dando informações do estado em que se encontra a
Estrada da Cascata que está sendo consertada por alguns moradores daquele Distrito,
assim como da ameaça de desabamento da Igreja da Freguesia.
- Concedem alinhamento para um morador do 2o Distrito da Aldeia cercar seus campos.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém, para informar, uma representação de
vários moradores daquele Distrito pedindo que a Câmara os auxiliem no conserto da
Estrada da Cascata.
- Recebem ofício de Dornelles & Companhia, empresários dos matadouros, pedindo o
conserto da Estrada da Praia, entre a rua que segue até a Praça do Menino Deus e o
edifício do Matadouro.
- Concedem licença para um Cidadão dar melhor alinhamento em uma pequena parte da
Estrada do Mato Grosso que passa junto a sua chácara.
- Recebem um abaixo-assinado dos moradores de Santo Antonio, queixando-se do péssi
mo estado em que se encontra a estrada que liga aquela vila à Capital, no local que passa
pelo Distrito da Aldeia, próximo do Passo Grande, onde existem duas sangas.
- Autorizam, desde que seja conveniente ao trânsito público, a remoção de uma parte da
Estrada do Meio, junto ao Passo do Dornelles.
- Mandam o Engenheiro da Câmara fazer os orçamentos dos consertos na ponte do Bemabé
e para a construção de uma ponte de madeira no Passo do Dornelles.
- Nomeiam uma Comissão para angariar recursos financeiros entre moradores e proprie
tários da Rua General Lima e Silva com o objetivo de consertá-la.
Ass.: André Machado - Carvalho - Barão do Caí - Barreto - Ribeiro Filho.

27
- Recebem um requerimento do concessionário da Estrada de Ferro D. Pedro I, vindo da
Presidência para ser informado e resolvem expor não ser inconveniente o local escolhido
para estação terminal da referida estrada, no centro da Várzea, desde que o terreno esco
lhido não tenha outra utilidade.
- Resolvem pedir à Presidência autorização para demolirem o chafariz da Rua da Margem,
pois nenhuma utilidade oferece ao público, além de manter grande quantidade de águas
paradas, podendo afetar a saúde púbüca.
Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto.

28
- Recebem as contas do Procurador da Câmara referentes a dois meses adicionais e envi
am à Comissão respectiva.
- Recebem informações da Comissão encarregada de vistoriar a ponte do Menino Deus, de que
um Cidadão doou alguns palmos de terreno, na Rua da Margem para um pequeno largo.
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- Concedem licença para abertura de um açougue, na Rua da Floresta.
- Autorizam o Procurador da Câmara a amortizar as últimas dez Apólices emitidas para a
abertura da Rua 7 de Setembro.
- Autorizam o uso do dinheiro recebido pela venda de um terreno, na Rua da Figueira, na
colocação do lajeado interno do Mercado novo.
- Mandam pagar os consertos da Estrada do Meio e fazer pequenos reparos na Estrada do
Laboratório.
- Resolvem pedir à Presidência que conserte uma grande escavação existente do lado
leste da ponte do Menino Deus, colocando em risco os veículos que ali transitam.
Ass. : André Machado - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges.

30
- Nomeiam uma Comissão para angariar recursos financeiros, a fim de serem aplicados
no calçamento da Rua General João Manoel, entre a dos Andradas e a rampa.
- Autorizam o Procurador da Câmara a realizar uma coleta monetária junto aos morado
res da Rua General Bento Martins, entre as ruas Duque de Caxias e dos Andradas, para que
possam calçá-la.
- Determinam que a Rua Nova do Poço será denominada de Rua General Paranhos.
- Mandam, novamente, pedir aos proprietários das ruas em que foram feitos os atuais
calçamentos que consertem os lajeados das frentes das suas propriedades.
- Nomeiam uma Comissão de Vereadores para administrarem o embelezamento da Praça
da Alfândega.
- Decidem chamar concorrentes para a confecção de uma planta da Cidade e levar a
proposta mais conveniente ao conhecimento da Assembléia Provincial.
- Pedem à Presidência que conserte a Ponte da Cachoeira.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Io Distrito a mandar fazer um muro do lado leste da
Praça D. Pedro II.
- Decidem denominar a rua que será aberta junto ao Convento do Carmo de Rua 28 de
Setembro.
- Concedem alinhamento para um Cidadão cercar seus terrenos, na Aldeia dos Anjos.

Ass.: Barão do Caí - Barreto - Ribeiro Filho - Carvalho - Coelho Borges.

NOVEMBRO
06
- Sessão suspensa.

07
- Indeferem um requerimento do concessionário da iluminação a gás hidrogênio das Ci
dades de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas pedindo para estabelecer o Gasómetro em
terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Resolvem pedir à Presidência que um Engenheiro Provincial venha auxiliar o Municipal,
para o mais rápido possível fazerem o nivelamento da Cidade.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho -Ribeiro Filho.
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1872
JANEIRO
08
- Recebem portaria da Presidência pedindo a extensão dos terrenos requeridos por um
Cidadão, nos Moinhos de Vento, assim como a sua planta.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens para que um
Engenheiro Provincial auxilie o Municipal no levantamento da planta e nivelamento da
Cidade.
- Recebem portaria da Presidência mandando remover entulhos descobertos na Doca do
Mercado, antes de serem iniciados os trabalhos de escavações.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter mandado demolir o chafariz da Rua
da Margem, no Riachinho.
- Recebem ofício de um Senador comunicando haver desempenhado, juntamente com
seus colegas de comissão, a incumbência de cumprimentar o Gabinete Rio Branco pela
passagem da Lei n° 2040 de 20/09/1871, em nome da Câmara.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia interino da Polícia colocando-se à disposição da
Câmara e dos seus respectivos Vereadores.
- Recebem uma participação do Engenheiro Provincial dizendo ir pessoalmente dirigir os
trabalhos de levantamento da planta e nivelamento da Cidade e espera ser auxiliado pelo
Engenheiro Municipal.
- Recebem ofícios das Câmaras Municipais de Santo Antonio, Triunfo, São Gabriel, Passo
Fundo e São José do Norte comunicando estarem cientes da posse do atual Administrador
da Província.
- Concedem alinhamento para uma Cidadã cercar seus terrenos na Rua da Margem.
- Resolvem pedir à Presidência auxílio financeiro para o serviço de limpeza da Cidade,
cuja verba se acha esgotada.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho.
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09
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santo Antonio da Patrulha pedindo para
comprar um jogo completo de pesos e medidas do sistema métrico francês, acompanhan
do das respectivas instruções.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que solicitara, do Ministério da Guerra
uma autorização para mandar demolir o edifício que servia de Quartel da Companhia dos
Inválidos, por se encontrar fora do alinhamento e em ruínas.
- Indeferem o requerimento de um Cidadão pedindo para desembarcar pedras de cons
trução na Doca.
- Aprovam o parecer da Comissão encarregada de vistoriar o Passo Grande e resolvem que
seja franqueada ao público a estrada que tem sido bloqueada por cidadãos, no lugar
denominado Barro Vermelho, 2o Distrito da Aldeia.
- Aprovam as despesas efetuadas com pequenos consertos, na Rua Duque de Caxias e
Estrada do Menino Deus, da ponte até a Praça.
- Autorizam alguns reparos na Ponte do Botafogo e na Estrada do Meio.
- Resolvem pedir à Presidência que pague por meio de Apólices da Dívida Provincial o
percentual estabelecido por lei sobre as rendas da Câmara, correspondentes aos exercíci
os de 1870/71 e 1871/72, que serão destinados ao pagamento de obras já concluídas.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho.

10
- Nomeiam uma Comissão que se encarregará da abertura de uma nova rua que ligará a
Rua Senhor dos Passos até a da União.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para abrir um açougue na Rua do
Riachuelo, embaixo do sobrado onde se localiza o Liceu.
- Recebem requerimento de um Cidadão reclamando contra o rebaixamento dado pela
Câmara anterior, na Rua da Igreja, esquina com a de Belas, onde tem uma propriedade.
- Resolvem pedir à Presidência que mande vigorar, provisoriamente, neste Município,
alguns artigos do Código de Posturas da Câmara de São Leopoldo.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões um projeto de Posturas referentes ao con
trole do carregamento e descarregamento de carroças junto às calçadas.
/te .: André Machado - Barão do Caí - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

11
- Recebem portaria da Presidência avisando que mandará desobstruir a Doca do Merca
do, logo que as águas do rio subam.
- Recebem portaria da Presidência e autorizam o Procurador da Câmara a receber verba
para o serviço de limpeza da Cidade.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores do 2o Distrito da Freguesia de Nossa
Senhora da Aldeia dos Anjos reclamando contra o bloqueamento da estrada pública que
serve aos moradores da Cavalhada e Barro Vermelho para se dirigirem ao lugar denomi
nado Butiá.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o pagamento dos juros das Apólices da
Câmara aos seus detentores.
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- Determinam que o Procurador da Câmara intime os representantes da Companhia “Inti
midade” a alterar o nome do trapiche que edificaram para trapiche Municipal.
- Aprovam, em última discussão o projeto de Posturas sobre as carroças que deterioram
os lajedos e encaminham à Presidência para sua aprovação provisória.

Ass. : André Machado - Carvalho - Barão do Caí - Ribeiro Filho -Barreto.

12
- Decidem encaminhar à Assembléia Legislativa Provincial várias propostas recebidas para
estabelecerem, na Cidade, uma empresa de viação por trilho de ferro, com carros puxa
dos por animais, por ser o único órgão competente para fazer semelhantes concessões.
- Encaminham à Comissão de Fazenda as contas do Procurador da Câmara corresponden
tes ao último trimestre.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Barreto.

13
- Recebem portaria da Presidência indeferindo o requerimento de um Cidadão que pedia,
por aforamento, terrenos municipais.
- Pedem à Presidência autorização para pagar com a verba dos 40% algumas despesas
com Te Deum e outros serviços.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Pacheco Filho - Carvalho - Ribeiro Filho.

ABRIL
08
- Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, um artigo de Posturas
sobre os danos causados por veículos de carga nas calçadas.
- Recebem portaria da Presidência remetendo, para informar, o requerimento de um Ci
dadão pedindo o arrendamento de terreno junto da ponte do Passo do Vigário.
- Decidem pedir à Presidência o tombamento do terreno junto da ponte do Passo do
Vigário, como terreno coletivo.
- Recebem portaria da Presidência dizendo estar informada de que um Cidadão fechou
terrenos de logradouro público na Freguesia da Aldeia.
- Recebem portaria da Presidência tornando extensiva, a este Município, as disposições de
dois artigos do Código de Posturas da Câmara de São Leopoldo.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para o encontro da Junta de Revisão de
Qualificação de Votantes da Paróquia de Belém, que não se realizou na época marcada em lei.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a impossibilidade de ser paga às Câma
ras da Província a verba dos 40% (quarenta por cento) designados em lei.
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do Aviso do Ministério da Fazenda
dizendo que a Câmara não tem direitos anteriores sobre propriedade reivindicada pelos
herdeiros de Couto nos terrenos do Caminho Novo.
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar um auxílio, por conta dos 40%
(quarenta por cento) para as despesas com a limpeza pública.
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- Recebem portaria da Presidência sobre a edificação da estação da estrada de ferro em
terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Recebem portaria da Presidência sobre a limpeza da Cidade.
- Recebem portarias da Presidência remetendo cópia do contrato para o estabelecimento
nesta Capital e seus subúrbios de uma empresa de bondes com Manoel de Miranda e
Castro, assim como as quantias que serão repassadas para serem aplicadas na limpeza e
calçamento da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de três suplentes do Juízo
Municipal deste Termo.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver, o Ministério da Guerra, autoriza
do a construção de um quartel, nesta Capital, sendo o lugar escolhido, o Campo do Bom
Fim.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens à Diretoria Geral
dos Negócios da Fazenda Provincial para mandar arrecadar e guardar o material do corpo
da Igreja de Belém, que desabou.
- Indeferem requerimento de um Cidadão vindo da Presidência para ser informado, pe
dindo ao Governo Imperial um terreno de marinha, por aforamento, desde a Rua de Santa
Catarina até a extremidade da quadra leste.
- Indeferem requerimento do concessionário do Gasómetro pedindo mais terrenos de
marinha no Riacho, visto se acharem legalmente medidos, demarcados e tombados.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos da
Praia de Belas.
- Demitem, a pedido, o Fiscal do 2o Distrito da Capital e nomeiam outro em seu lugar.
- Demitem, a pedido, o amanuense da Secretaria da Câmara e nomeiam outro para o
cargo.
- Mandam entoar um Te Deum em ação de graças pelo regresso do Imperador e da
Imperatriz ao Brasil, assim como nomeiam uma Comissão para cumprimentá-los pelo
mesmo motivo.

Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho.

09
- Recebem ofício do Superintendente da Companhia da Estrada de Ferro entre a Capital e
Novo Hamburgo pedindo terrenos de logradouro público da Várzea de Gravataí para se
rem ocupados pelo leito da referida estrada.
- Recebem ofícios das Câmaras Municipais de Santana do Livramento, Encruzilhada e
Piratini, dizendo estarem cientes da posse do novo Administrador da Província.
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de Taquari pedindo para comprar um jogo
completo de pesos e medidas do sistema métrico francês.
- Recebem oficio de um Cidadão informando não poder exercer o cargo de suplente do
Juiz de Paz do I o Distrito da Cidade.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do I o Distrito da Capital comunicando que assumirá o
referido cargo.
- Recebem e mandam arquivar um oficio do Inspetor da Tesouraria da Fazenda Provincial,
remetendo cópia do termo de medição lavrado em 27/02/1835, de um terreno no Cami
nho Novo reservado para logradouro público, com fundos para o rio.
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- Recebem e mandam arquivar um ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta Revisora da
Qualificação de votantes, da Paróquia de Viamão que acompanhou o livro das respectivas
atas.
- Recebem oficio do Vacinador do Município acompanhado do respectivo mapa de
vacinação.
- Recebem oficio de Dornelles & Companhia, com contratadores dos matadouros públi
cos e resolvem pedir à Presidência que o Engenheiro Provincial, juntamente com o Muni
cipal, examinem se aquela obra está de acordo com o contrato.
- Concedem adiantamento de salários a um Fiscal da Câmara.
- Mandam consertar o cano do aterro na Estrada do Passo da Areia.
- Autorizam consertos na Estrada de Belém, na descida além do cemitério, no lugar deno
minado Águas Férreas.
- Autorizam consertos na Estrada do Meio, no lugar denominado Capão da Fumaça e deste
local até o Passo do Dornelles.
- Recebem informações por um Vereador de que a ponte do Caminho de Botafogo de
Belas foi consertada por particulares, sem despesas aos cofres municipais.
- Mandam fazer reparos no cano do Mercado.
Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.

10
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a nomeação de outro Cidadão para o
cargo de 2o suplente do Juízo Municipal, no 2o Distrito Especial da Capital em virtude da
renúncia do primeiro indicado.
- Aprovam as contas trimestrais do Procurador da Câmara, de acordo com a Comissão de
Fazenda.
- Mandam arquivar um oficio do Fiscal de Belém, comunicando haver desabado o corpo
da igreja daquela Paróquia.
- Mandam arquivar um oficio do Juiz de Paz Presidente da Junta revisora de Qualificação
da Freguesia do Rosário comunicando haver concluído os respectivos trabalhos e reme
tendo os livros que serviram para lançamento das atas.
- Recebem oficio do Fiscal do 2o Distrito consultando qual a conduta que deve tomar com
relação aos batuques e danças de pretos, visto que as autoridades policiais têm dado
licença para esses divertimentos, e o Código de Posturas os proíbem.
- Recebem informações do Fiscal da Freguesia da Aldeia sobre as providências que tem
tomado para proibir que um Cidadão feche terrenos considerados de logradouro público
naquela Freguesia.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para pagarem pelas suas próprias rendas al
guns Te Deum que tem mandado entoar o sineiro que dá o toque de recolher e mais
algumas pequenas despesas.
- Sorteiam as Apólices que serão amortizadas no corrente exercício e autorizam o Procu
rador da Câmara a pagá-las.

Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.

11
- Recebem Portaria da Presidência agradecendo o convite da Câmara para assistir ao Te
Deum que será entoado em homenagem ao regresso do casal Imperial à Corte e mandan
do colocar na porta da Catedral uma Guarda para fazer as honras de estilo.
- Resolvem pedir à Presidência autorização para fazer modificações no contrato firmado
com os empresários dos Matadouros, referente à condução da carne em barca especial
rebocada por um vapor e na obrigatoriedade de construírem mangueiras de madeira em
cada um dos edifícios para encerrar o gado.
- Resolvem solicitar à Presidência que encaminhe ã Assembléia Provincial o pedido de
criação dos cargos de Fiscais para cada um dos Matadouros, em razão dos mesmos já
estarem concluídos.
- Recebem requerimento de um Cidadão perguntando se a Câmara ainda pretende abrir
uma rua ao lado do teatro.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do Itacolomi, 2o Distrito da Freguesia da
Aldeia, reclamando contra um Cidadão que está cercando terrenos de logradouro públi
co, no referido Distrito.
Ass. : André Machado - Ribeiro Filho - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho.

12
- Concedem alinhamento para um Cidadão cercar seus terrenos nas proximidades do
Passo do Bemabé.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para restituir à servidão pública uma
estrada que por ordem da Câmara foi fechada.
- Nomeiam os Fiscais para os Matadouros das Pedras Brancas e Capital.
Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho.

13
- Recebem requerimentos sobre terrenos de logradouro público do Caminho Novo e deci
dem que os interessados recorram aos meios judiciais.
- Recebem requerimento assinado por moradores do Distrito de Belém pedindo o conser
to da estrada que Üga aquela Freguesia à Capital.
- Recebem e encaminham à Comissão de Fazenda as contas do Procurador da Câmara.
- Concedem licença de interesse ao Secretário da Câmara.
- Recebem uma participação dos Empresários dos Matadouros Públicos e decidem cum
prir uma condição do respectivo contrato, se a obra for julgada concluída.
- Ordenam que o Fiscal da Aldeia suspenda o projeto da obra que alguns cidadãos preten
dem levantar e que poderá obstruir uma estrada na referida Freguesia, até que seja efetu
ada uma vistoria pela Câmara.
Ass.: André Machado - Barão do Caí - Barreto - Carvalho - Ribeiro Filho.

MAIO
20
- Sessão suspensa.
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21
- Sessão suspensa.

JUNHO
21
- Sessão suspensa.

JULHO
09
- Recebem portaria da Presidência agradecendo o convite da Câmara para assistir à festi
vidade de Corpus Christi.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a usar nas diversas calhas das
ruas da Cidade as pedras existentes ao lado da Igreja da Catedral.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a nomeação dos fiscais para cada um dos
Matadouro Públicos.
- Recebem portaria da Presidência transmitindo para os devidos fins, cópia do Ato pela
qual convocará a nova Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para a eleição dos Eleitores que irão
eleger os novos Deputados.
- Recebem portaria da Presidência transmitindo cópia da Ata, pelo qual manda vigorar no
exercício de 1872/1873, a última Lei do Orçamento Municipal.,
- Recebem portaria da Presidência comunicando que o Governo Imperial resolveu partici
par oficialmente da Exposição Universal que será inaugurada em maio de 1873, em Viena,
Áustria e recomenda que a Exposição Nacional que terá lugar na Capital do Império deva
ter um grande número de expositores.
- Concedem licença para abertura de um açougue, na Rua General João Manoel.

Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Barreto - Ribeiro Filho.

10
- Autorizam a colocação de uma porta em uma propriedade, na Rua Santa Catarina, com
dimensões menores do que o Código de Posturas exige.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Taquara agradecendo à Câmara pela
compra de um jogo de pesOs e medidas do sistema métrico.
- Recebem ofício do Juiz de Órfãos pedindo que a Câmara mande entregar a uma órfã, os
juros vencidos das Apóüces que lhe pertencem por herança de seu pai.
- Recebem ofício do Diretor interino do Arsenal de Guerra comunicando ter assumido a
referida função e colocando-se à disposição da Câmara.
- Recebem ofício do Governador do Bispado comunicando ter sido nomeado para o refe
rido cargo.
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- Resolvem pedir a aprovação provisória de um artigo de Posturas que proíbe acender
fogueiras nas ruas sem a licença da Câmara, excetuando as festividades de São José, Santo
Antonio, São João, São Pedro e Santa Ana.
- Concedem licença-saúde ao Fiscal da Aldeia e nomeiam outro, interinamente.
- Mandam publicar Editais comunicando que os despejos devem continuar sendo feitos
nos mesmos lugares destinados para esse fim, até haver novas deliberações.
Ass.: Ribeiro Filho - Barreto - André Machado - Barão do Caí - Carvalho.

11
- Recebem portaria da Presidência transmitindo a carta Imperial de nomeação do Dr. José
Fernandes da Costa Pereira para Presidente da Província e determinando as providências •
necessárias para os atos de juramento e posse do referido Presidente.
- Recebem ordens da Presidência para mandar entoar um Te Deum na Catedral, após a
posse do novo Administrador da Província.
- Recebem o juramento e dão posse ao novo Presidente da Província.
- Recebem informações do Fiscal do Mercado de haver aplicado multas em cidadãos por
infrações de Posturas.
- Concedem a uma Cidadã, alinhamento de seus terrenos, na margem do Riachinho.
- Recebem representação dos Marchantes da Cidade contra os Empresários dos Matadou
ros Públicos, pela falta de cumprimento de algumas condições do respectivo contrato.
- Aprovam os consertos feitos na Estrada do Meio.
- Concedem adiantamento de salários ao Fiscal do Mercado.
Ass.: André Machado - Carvalho - Barão do Caí - Barreto - Ribeiro Filho.

12
- Recebem portaria determinando providências para a próxima eleição municipal.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para cercar um terreno de uso comum,
na Rua da Olaria.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos da
Praia de Santa Tereza, que reverterão ao domínio comum.
- Concedem licença para um Cidadão cercar umas nesgas de terreno devoluto que se
localizam entre as suas chácaras, na Freguesia da Aldeia dos Anjos.
- Aprovam as contas trimestrais do Procurador da Câmara, de acordo com a Comissão de Fazenda.
- Recebem ofício dos Empresários dos Matadouros Públicos comunicando a abertura
daqueles estabelecimentos.
- Recebem ofício dos membros da Comissão incumbida da abertura da rua que ligará a do
Senhor dos Passos até a da União informando haver providenciado a compra do terreno
necessário para que a citada rua tenha a largura ideal.
- Isentam um Cidadão do pagamento de imposto sobre palmo de terreno, localizado na
Rua do Riachuelo por não se enquadrar nas disposições da respectiva lei.
- Resolvem pedir recursos financeiros para custear o serviço de limpeza pública da Capital.
- Autorizam as construções de calhas nas ruas Conceição e do Rosário, pois já consegui
ram parte das pedras para a obra.
- Autorizam a compra de mais pedras para fazer outras calhas.
i t e . ; André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho - Barreto.

•168*

13
- Indeferem requerimento do superintendente da Estrada de Ferro Porto Alegre - Novo
Hamburgo, pedindo para construir um barracão provisório que servirá de depósito de
material, nos terrenos de logradouro público da Rua dos Voluntários da Pátria.
Así.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro Filho - Barreto.

15
- Recebem portaria da Presidência aprovando o plano e descrição das linhas da Empresa
de Bondes, na Capital e subúrbios, assim como o preço das suas passagens.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, o artigo de Posturas so
bre fogueiras nas ruas da Cidade.
- Decidem informar à Presidência que nomearam uma Comissão de Vereadores para redi
gir uma representação para o Imperador com o objetivo de reivindicar os direitos da
Câmara sobre alguns terrenos do Caminho Novo, dos quais um Cidadão pretende se apossar.
- Rejeitam as propostas recebidas para arrematação dos Impostos Municipais e resolvem
que os mesmos serão cobrados administrativamente, pelo seu Procurador.
- Aceitam a proposta do mesmo fornecedor da iluminação interna da Cadeia CM.
- Aceitam a proposta do Constitucional para fazer a impressão e publicação dos traba
lhos da Câmara.
- Nomeiam outro substituto para Fiscal da Aldeia, pois se encontra enfermo.
- Encaminham ao Fiscal de Belém, para informar, o requerimento de um Cidadão pedindo
para cercar terras de sua propriedade naquele Distrito.
- Concordam com o pedido de aposentadoria solicitado, pelo Fiscal do I o Distrito da
Capital, à Presidência da Província.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo soluções da Câmara sobre terrenos de
logradouro público do Caminho Novo por ele reivindicado, junto à Presidência da Província.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para ser dispensado da responsabilida
de de Fiador dos empresários dos Matadouros Públicos.
- Autorizam os consertos na Estrada do Meio e no Passo do Dornelles, assim como na rua
fronteira à Cocheira da Caridade.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto - Ribeiro Filho.

16
- Nomeiam uma Comissão para obter recursos financeiros que auxiliem a Câmara a alar
gar 0 Passo da Barra, onde passam as tropas.
- Negam a concessão de terrenos de logradouro público ao Superintendente da Estrada de
Ferro Porto Alegre - Novo Hamburgo.
jto .: Barão do Caí - Pacheco Filho - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto.

Tennos de Vereança
Livro 18
1872-1877

1872

SETEMBRO
20
- Recebem portaria autorizando a contratar com o Constitucional a impressão dos traba
lhos da municipalidade.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem informá-la ser totalmente inconveniente o
arrendamento do terreno, junto ao Teatro Dom Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a administrar suas rendas du
rante o corrente exercício.
- Recebem portaria da Presidência dando autorização para a Câmara contratar a ilumina
ção interna da Cadeia Civil com o mesmo arrematante do exercício findo.
- Recebem portaria da Presidência e mandam publicar editais declarando haver sido
convocada a Assembléia Legislativa Provincial para o dia Io de outubro.
- Recebem portaria da Presidência e decidem informar que um Fiscal da Câmara acha-se
incapaz para o serviço e está em condições de ser aposentado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão, vindo da Presidência para informar, pedindo o
cancelamento do pagamento de custas.
- Recebem requerimento de um Cidadão, vindo da Presidência para informar, reclaman
do contra a resolução da Câmara em não aceitar sua proposta para a arrecadação dos
Impostos Municipais e decidem expor o que já foi deliberado sobre o referido assunto.
- Resolvem informar favoravelmente à Presidência o requerimento do superintendente da
Estrada de Ferro de São Leopoldo em que pede terrenos, no Caminho Novo, para o estabe
lecimento da estação e demais dependências, desde que sejam concedidos somente da
Rua da Conceição, até o Beco do Barbosa.
- Decidem, também, favoravelmente à concessão dos terrenos para o estabelecimento do
Gasómetro.
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- Informam à Presidência que concordam com a alteração requerida pelos empresários
dos matadouros referente ao transporte das carnes.
- Mandam transferir o Guarda da Areia para o Mercado e passam ao Procurador da Câma
ra a responsabilidade de distribuir este produto.
- Dispensam o Guarda encarregado da limpeza do litoral no Caminho Novo, por falta de
recursos financeiros.
- Decidem fazer um rodízio entre os Guardas do Matadouro da Capital com o do Mercado.
- Nomeiam uma comissão central para se multiplicar em outras comissões que se encar
regarão de obter recursos financeiros em prol da construção de uma estátua de José
Bonifácio, na Corte.
- Autorizam a compra de pedras e aterro para as obras.
- Mandam realizar o calçamento da Rua de Bragança, junto à Doca.
/4ss.: Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Guimarães.

OUTUBRO
15
- Recebem portaria da Presidência exigindo a nominata dos cidadãos que receberam vo
tos para Vereadores.
- Recebem portaria da Presidência pedindo a relação nominal dos cidadãos do Município
que foram eleitos Eleitores e suplentes de Eleitores, na última eleição geral.
- Recebem portaria da Presidência exigindo cópia autêntica da Ata geral da apuração dos
votos que obtiveram os deputados para Assembléia Geral Legislativa.
- Recebem portaria da Presidência e mandam o seu Procurador receber, na Diretoria
Geral da Fazenda Provincial, uma verba para ser aplicada no serviço de limpeza pública da
Cidade.
- Recebem portaria da Presidência indeferindo o requerimento dos empresários dos ma
tadouros públicos pedindo alterações de cláusulas contratuais.
- Recebem portaria da Presidência e mandam o seu Procurador receber, na Diretoria Geral da
Fazenda Provincial, uma verba para ser aplicada no calçamento das ruas da Gdade.
- Recebem portaria da Presidência tratando do desaparecimento de uma planta da Cidade
que um Cidadão pretende copiar para provar pretensos direitos sobre terrenos de uso
comum do Caminho Novo.
- Mandam arquivar ofício, do Secretário do Governo, requisitando cópia do contrato do
matadouros.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, para informar, o requeri
mento de um Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos da Ilha da Pintada.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para fazer experiências com os novos
arados mecânicos, inventados por Lord Sauterland, no Campo do Bom Fim.
- Mandam consertar a Estrada da Cavalhada.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Pacheco Filho.

16
- Despacham favoravelmente o requerimento de um Cidadão, vindo da Presidência para
ser informado, pedindo para estabelecer mais uma linha de bondes, no trajeto da Rua da
Imperatriz até a Ponte do Menino Deus.
- Concedem licença para um Cidadão construir um trilho que ligue o seu armazém locali
zado na Rua 7 de Setembro ao trapiche da mesma rua.
- Encaminham à Assembléia Legislativa Provincial a proposta de um Cidadão para cons
truir o esgoto dos materiais impuros e águas servidas da Cidade.
- Suspendem a gratificação mensal do Guarda que serve de contínuo, por falta de verbas.
- Ordenam ao Procurador da Câmara que, até o final do corrente ano, ponha em dia os
débitos de todos os empregados que tenham adiantamentos em seus ordenados.
- Mandam fazer vários consertos na Freguesia de Viamão.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pagar os honorários de um advogado que atuou na
questão do Caminho Novo.
Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho - Barreto - Guimarães.

17
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre as licenças obtidas por um
Fiscal da Câmara que pretende aposentar-se.
- Encaminham ao Advogado da Câmara o requerimento de um Cidadão, vindo da Presi
dência para informar, reclamando sobre abusos cometidos pelos empresários dos mata
douros.
- Aprovam a nomeação feita pelos empresários dos matadouros de um novo perito.

Ass.: André Machado - Ribeiro Filho - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto - Guimarães.
18
- Recebem oficio do Secretário do Governo pedindo o envio imediato das cópias das atas
de todo o processo eleitoral recentemente efetuado.
- Mandam transcrever o voto de protesto de um Vereador contra a decisão da Câmara de
pagar os honorários de um advogado.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz Presidentes das Mesas Paroquiais das Freguesias das Dores
desta Cidade e da Aldeia, pedindo cópias das listas de votantes das referidas freguesias.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Barreto - Guimarães.

19
- Aceitam a proposta do Gerente da Companhia de Carris Urbanos, propondo-se mandar
aterrar a Estrada da Várzea nos locais que forem precisos.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia de Carris Urbanos pedindo para arrendar o
torreão do Mercado, com frente ao Cais, para servir de escritório central e ponto de
partidas dos bondes.
- Recebem oficio de um Cidadão convidando a Câmara para assistir às experiências com
os arados mecânicos movidos pela máquina Thompson.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para pagar pela verba “Eventuais” os honorá
rios do Advogado que defendeu os direitos municipais sobre os terrenos de logradouro
público do Caminho Novo.
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- Demitem o Fiscal da Freguesia da Aldeia e nomeiam outro para o referido cargo.
- Determinam ao Fiscal da Aldeia que intimem dois cidadãos para abrirem a estrada que
bloquearam naquela Freguesia.

Ass. : André Machado - Ribeiro Filho - Guimarães - Carvalho - Barreto - Barão do Cai.

21
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, o projeto de representação ao Imperador
sobre os terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo, por empréstimo, um mapa existente
na Secretaria da Câmara para que possa tirar uma cópia.
- Aprovam requerimento de um Vereador marcando um prazo para o Procurador da Câ
mara apresentar um novo fiador, tendo em vista o falecimento do atual.
- Informam favoravelmente o requerimento de um Cidadão pedindo, por aforamento per
pétuo, terrenos na extremidade sul da Ilha da Pintada.
- Marcam uma sessão para organizar o relatório com que entregarão a administração
municipal à nova Câmara.

Ass. :André Machado - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Barreto - Guimarães.

22
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto de representação dirigido ao Governo Impe
rial pedindo a revogação do aviso que mandou entregar aos herdeiros do falecido Couto,
os terrenos de logradouro público do Caminho Novo.
- Agradecem aos engenheiros que realizaram os levantamentos técnicos dos terrenos de
logradouro público do Caminho Novo.
- Recebem ofício do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial informando a quantia
que foi dispendida com aterros no Caminho Novo, entre 1855 e 1872.
- Autorizam um Cidadão a tirar cópia de uma planta da Cidade, na Secretaria da Câmara.
- Concedem licença para um Cidadão construir um trilho de ferro desde o seu armazém
até o trapiche, atravessando a Rua 7 de Setembro.
- Arrendam, por mais três anos, o torreão do Mercado onde se localiza um café-bilhar.
- Ordenam ao Procurador da Câmara que, pelos meios legais, force dois cidadãos a
desobstruir uma estrada no Distrito da Aldeia.

Ass.: André Machado - Barão do Caí-Ribeiro Filho - Carvalho - Pacheco Filho - Barreto.

DEZEMBRO
09
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter mandado tirar cópia da planta per
tencente à Câmara, e organizada em 1820 pelo Coronel de Engenheiros José Pedro César.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que a Câmara envie um quadro demonstrativo
da receita, despesa, dívida ativa e passiva municipal desde a sua instalação.
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do ato pelo qual foi aposentado o
Fiscal do Io Distrito da Capital.
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- Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Presidência liberara uma
verba para o calçamento das ruas da Capital.
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara receba, na Alfândega da Capi
tal, uma relação dos pesos e medidas do sistema métrico decimal e que deposite nos
cofres da tesouraria da Fazenda a quota que corresponde a cada municipalidade.
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer materiais ao Carcereiro da Cadeia
Civil.
- Recebem requerimentos de alguns cidadãos vindo da Presidência para ser informado,
reclamando contra a concessão feita à Estrada de Ferro desta Capital até São Leopoldo,
dos terrenos do Caminho Novo, fronteiros às suas chácaras.
- Nomeiam uma comissão para obter recursos financeiros neste Município, com o objeti
vo de colaborar na construção de um monumento em homenagem à Batalha Naval do
Riachuelo, na Corte.
- Mandam arquivar um oficio da Câmara Municipal de Passo Fundo comunicando estar
ciente da posse no novo Presidente da Província.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para cercar alguns terrenos de
logradouro público da Várzea de Gravataí.
- Autorizam o alinhamento de terrenos para serem cercados na nova Rua de Santana.
- Mandam pagar as pedras usadas no calçamento da Rua de Bragança, assim como os
operários que nela trabalharam.
- Aprovam as contas do Procurador da Câmara correspondentes aos dois últimos trimes
tres do corrente ano.
- Encaminham ao Advogado da Câmara um requerimento do Gerente da Empresa de Bon
des, vindo da Presidência para informar, solicitando alguns compartimentos do edifício
do novo Mercado.
- Nomeiam um novo fiscal para o Io Distrito da Capital.
- Decidem pedir autorização à Presidência para pagar os últimos ordenados dos fiscais
dos matadouros e Mercado, cujo cargos foram extintos pela Assembléia Provincial.
- Concedem uma gratificação mensal ao Guarda Municipal que acumula as funções de
calceteiro.
- Pedem à Presidência auxílio financeiro para pagar dívidas referentes ao Júri, custas e
eleições em virtude do esgotamento da verba da Câmara.
- Mandam fazer limpeza no Riachinho.
- Autorizam a continuação do calçamento das ruas da Capital até esgotar a verba decretada
pela Assembléia Provincial e liberada pela Presidência.

Ass.: André Machado - Barão do Caí - Ribeiro Filho - Carvalho - Pacheco Filho.

10
- Recebem portaria da Presidência acompanhada de várias representações contrárias à
concessão dos terrenos do Caminho Novo à Empresa da Estrada de Ferro de São Leopoldo.
- Aprovam uma tabela para a fiscalização da venda de areia e autorizam o secretário a
elaborar o relatório que será entregue à nova Câmara.
- Recebem ofício da comissão responsável pela abertura da nova Rua de São Rafael, pe
dindo autorização para abrir a referida rua com menos palmos do que o permitido em lei.

Ass. : André Machado - Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.
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21
- Recebem circular da Presidência com relação aos trabalhos das Juntas Qualificadoras.
- Informam favoravelmente o requerimento de um Cidadão em que pede à Presidência da
Província, por aforamento perpétuo, o terreno de que está de posse junto ao Passo das
Canoas, 3o Distrito da Freguesia da Aldeia.
- Aprovam as despesas efetuadas com consertos nas ruas e estradas da Freguesia de Viamão.
- Mandam pagar as despesas correspondentes a duas barcas de areia para o calçamento
da Rua General Silva Tavares.
Am.: Barão do Caí - Carvalho - Ribeiro Filho - Pacheco Filho.
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1873

JANEIRO
07
- Registram o juramento e a posse dos novos Vereadores para o quatriênio de 1873-1876,
com exceção de Manoel Soares Lisboa e Joaquim Francisco Dutra Junior.

Ass.: Barão do Caí - Carvalho - Pacheco Filho - Ribeiro - Guimarães -A ntonio Manoel
Fernandes - Luiz da Silva Flores Filho - Firmino Martins de Oliveira Prates - João
Carlos Augusto Bordini.

07
(continuação)
- Recebem o juramento dos Juizes de Paz eleitos nos diversos distritos deste Município.
- Decidem comunicar a posse da nova Câmara a Presidência da Província ao Bispo
Diocesano, ao Chefe de Polícia e aos Juizes de Direito da I a e 2a Varas Crimes da Capital.
- Enviam à Presidência cópia do Relatório apresentado pelo Barão do Caí, de acordo com
o Regimento Interno da Câmara.
- Transferem o Balanço do Cofre da Câmara, devido a não entrega da chave do mesmo.
Ass.: Antonio Manoel Fernandes - José Martins de Lima - João Rodrigues Fagundes -

João Carlos Augusto Bordini - Manoel Soares Lisboa - Firmino M artins de Oliveira
Prates - João Pinto da Fonseca Guimarães - Luiz da Silva Flores Filho.

13
- Recebem o juramento de um Vereador eleito.
- Nomeiam os Vereadores inspetores dos distritos da Capital, das Pedras Brancas, de Belém,
da Aldeia e de Viamão.
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- Recebem portaria da Presidência estimulando a Câmara promover assinaturas da Folha
' Hebdomadaria (espécie de publicação) que é publicada na Corte, a fim de propagar as
idéias apresentadas sobre este ramo de serviço público.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre o adiamento da delibera
ção do arrendamento de um torreão do Mercado para a Companhia de Carris de Ferro
Porto-alegrense.
- Recebem portaria da Presidência pedindo esclarecimentos para a Câmara sobre o que
dizem os periódicos Reforma e Jornal do Comércio do interesse de um Cidadão de que
rer, por aforamento perpétuo, terrenos nos subúrbios da Freguesia da Aldeia.
- Mandam arquivar oficio de ex-Vereadores remetendo documentação referente aos terre
nos do Caminho Novo e outros documentos diversos da Câmara.
- Decidem manter os mesmos funcionários da Câmara em todos os seus respectivos car
gos, com exceção dos fiscais de fora.
- Concedem, a pedido, exoneração dos cargos aos fiscais do Io e 2o Distritos da Capital.
- Nomeiam novos fiscais para os Io e 2o Distritos da Capital e um Guarda Municipal.
- Recebem um requerimento do Superintendente da Estrada de Ferro entre a Capital e
Novo Hamburgo pedindo licença para começar as obras de assentamento dos trilhos, na
Rua dos Voluntários da Pátria.
- Concedem licença a José Becker & Irmão para instalar uma Unha de trilhos que, partin
do de sua fábrica de fundição, na Rua dos Voluntários da Pátria, vá em direção ao trapiche
que irão construir nas marinhas fronteiras.
- Concedem Ucença do mesmo modo acima referido a Joaquim Gonçalves de Lemos &
Companhia.
- Concedem, aos agentes da Companhia de Gás, Ucença para desaterrar e nivelar a Rua da
Varzinha, entre as ruas de Belas e Guarda Principal, a fim de preparar o terreno para o
encanamento do gás.
- Recebem a chave do Cofre da Câmara.
- Determinam instruções aos empresários dos matadouros sobre o horário da matança de
gado para o abastecimento da Cidade e Umpeza diária da barca de condução das respec
tivas cames.

Ass. : Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

14
- Recebem oficio do Secretário do Governo soUcitando um quadro demonstrativo da Re
ceita e Despesa da Câmara no último triénio.
- Recebem ofício do Bispo Diocesano agradecendo a comunicação da posse da nova Câ
mara.
- Recebem vários requerimentos, vindos da Presidência para informar, de proprietários
na Rua dos Voluntários da Pátria pedindo as marinhas fronteiras aos seus terrenos.
- Mandam arquivar ofícios das Câmaras Municipais da Vila de Santo Antônio e Triunfo
avisando estarem cientes da posse do atual administrador da Província.
- Recebem oficio do Provedor da Santa Casa de Misericórdia enviando o respectivo relató
rio.
- Dispensam, a pedido, o Juiz de Paz do Distrito da Barra de seu cargo por ter prestado
serviços por dois quatriênios consecutivos.
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- Decidem pedir autorização à Presidência para contratar um auxiliar do Contador da
Câmara.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um Cidadão
pedindo o pagamento das pedras que forneceu para o calçamento das ruas.
- Aprovam proposta de um Vereador pedindo autorização à Presidência para criar dois
cargos de guardas fiscais para os matadouros públicos.
- Aprovam proposta de um Vereador mandando publicar editais sobre a obrigatoriedade
do lajeamento dos passeios das calçadas das ruas da Cidade, bem como os artigos de
Posturas que tratam da limpeza e recolhimento do lixo destas ruas.
- Pedem auxílio financeiro à Presidência para custear o serviço de limpeza púbüca, cuja
verba se encontra esgotada.
- Pedem autorização à Presidência para sustentar com sobras das variadas verbas do Or
çamento Municipal, as despesas com festividades nacionais, Corpus Christi, publicação
dos trabalhos da Câmara e eventuais.
- Decidem reiterar o pedido feito à Presidência de liberação da verba, já anteriormente
autorizada pela anterior administração, para o calçamento das ruas.
Am.: M artins de Lima - Bordini - Guimarães - Firmino - Flores Filho.

15
- Retificam uma deliberação tomada na ata anterior com referência aos terrenos do Cami
nho Novo.
- Mandam arquivar um oficio do Chefe de Polícia informando estar ciente da posse da
nova Câmara.
- Recebem requerimento dos devotos do Senhor do Bom Fim pedindo para celebrarem a
festa do mesmo com danças e outros divertimentos.
- Dispensam o Fiscal do 3o Distrito da Capital, das sessões, por se encontrar doente.
- Mandam pagar a obra de aterramento de um buraco, na Praia de Belas, local onde
desembarcam os passageiros que vão ao Arraial do Menino Deus.
- Recebem ofício do Fiscal do Io Distrito informando estarem estragados os portões do
Mercado, em frente da Doca nova e da Praia do Peixe, assim como melhorar a instalação
do sino deste Mercado.
- Nomeiam uma comissão para dirigir as obras de consertos da Ponte do Bernabé.
- Mandam fazer um orçamento dos consertos necessários na ponte de madeira do Passo Gran
de, a fim de solicitar da Assembléia Provincial os recursos financeiros para efetuá-las.
- Confirmam nos cargos os fiscais de Belém, Pedras Brancas e Hervais e nomeiam novos
para a Aldeia e Viamão.
- Pedem à Presidência que mande colocar à disposição da Câmara alguns presos para
fazerem a limpeza da Praia do Caminho Novo.
- Mandam aterrar uma sanga produzida pelas águas da chuva, na Praça da Caridade.
- Mandam o Engenheiro da Câmara orçar os consertos que necessita a Praia do Riachinho,
junto ao chafariz.
- Pedem informações ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia sobre o fechamento de
uma estrada, após o Barro Vermelho.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Io Distrito a mandar limpar e manter a Praça Conde D’Eu.
Así.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Dutra Junior - Lisboa Flores Filho.
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16
- Sessão suspensa.

17
- Recebem portaria da Presidência suspendendo os trabalhos de escavações da Compa
nhia da Estrada de Ferro desta Capital a Novo Hamburgo para assentar os trilhos da refe
rida estrada, na Rua Voluntários da Pátria.
- Suspendem a sessão e saem em vistoria à Rua Voluntários da Pátria.
- Retornam da vistoria e ordenam ao seu Engenheiro que levante o nivelamento da Rua
dos Voluntários da Pátria, tomando por base o passeio da fábrica de erva de Joaquim
Gonçalves Lema e o da chácara de Joaquim Caetano Pinto.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando da Presidência os planos de traçados
da Estrada de Ferro desta Capital a Novo Hamburgo, que deverão ser efetuados na Rua dos
Voluntários da Pátria, visto que a Câmara não foi ouvida sobre este assunto.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que a Presidência reconsidere as infor
mações dadas pela Câmara anterior sobre os terrenos de marinha e logradouro público,
situado entre as ruas da Conceição e Aurora, no litoral norte da Capital, no interesse, da
Companhia da Estrada de Ferro desta Capital a Novo Hamburgo, de estabelecer naquele
local a sua estação.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando que a Presidência mande demolir o
antigo Quartel da Companhia de Inválidos, situado no centro da Rua Direita, a fim de abrir
ao trânsito público a referida rua que se acha obstruída com o Quartel.
- Comunicam à Presidência que suspenderam a permissão dada ao Quartel da Praça da
Independência para fazer os seus despejos em uma vala no centro do Campo do Bom Fim
e pedem que expeça ordens para que este serviço seja feito pela Companhia de Salubrida
de Pública.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Guimarães - Flores Filho.

18
- Recebem requerimento vindo da Presidência, para informar, sobre pedido de aforamento
perpétuo, de terrenos de marinha, na Rua Voluntários da Pátria.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para manter, por mais cinco anos, o
prédio que construiu, no Campo do Bom Fim, para servir de estação de sua empresa de
trilhos de ferro para o Menino Deus.
- Recusam proposta de um Cidadão oferecendo para vender à Câmara um terreno em
frente a Sociedade de Beneficiência Brasileira União.
- Recebem requerimento do Amanuense da Secretaria da Câmara pedindo aumento do seu
salário.
- Estabelecem as gratificações anuais dos guardas fiscais dos matadouros, na hipótese de
serem criados os referidos cargos pelo poder competente.
- Decidem pedir à Presidência que os Engenheiros Fiscais da Estrada de Ferro de São
Leopoldo e dos bondes auxiliem o da Câmara no nivelamento da Rua dos Voluntários da
Pátria, tendo em vista a urgência deste trabalho.
- Suspendem a retirada de areia da Praia do Riacho e colocam em hasta pública o direito
de extrair esse material daquele logradouro público.
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- Determinam que o Empresário do serviço de limpeza pública da Cidade conserve limpas
as praças e o litoral da Capital, trecho compreendido entre as ruas Senhor dos Passos e do
Arroio.
- Resolvem pedir à Presidência a verba consignada na Lei do Orçamento Provincial para
os reparos da Estrada dos Moinhos de Vento, desde a Rua Santo Antônio até a chácara do
Morais.
- Resolvem pedir, no relatório que encaminharão à Assembléia Provincial, os recursos
financeiros necessários para consertar a Ponte do Passo do Vigário, logo após a Freguesia
de Viamão.
- Mandam o Procurador da Câmara efetuar cobranças de multas, por infração de Postu
ras, aplicadas em alguns cidadãos pelo Fiscal do Io Distrito.
- Rejeitam proposta de um Vereador pedindo a dispensa de todos os zeladores de estra
das.
Así.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Guimarães - Flores Filho.

20
- Recebem Portaria da Presidência marcando a data para o início dos trabalhos da Junta
Revisora da Qualificação de Votantes.
- Encaminham à Comissão de Contas um oficio do Administrador da Mesa de Rendas
Provinciais da Capital, remetendo a arrecadação municipal feita por aquela repartição. Da
mesma forma, enviam as contas do Procurador da Câmara correspondentes ao último
trimestre do ano anterior.
- Citam os Vereadores que compõem as seguintes comissões da Câmara: do Contencioso,
de Fazenda e Melhoramentos Materiais e de Estatística e Redação.
- Determinam que os zeladores das estradas do 2o Distrito sejam indicados pelo respectivo
Inspetor.
- Mandam fazer uma calha, na Rua Bela, do lado do Riacho, para esgoto das águas do
chafariz e praça do General Osório, usando o trabalho dos presos calceteiros que a Presi
dência mandou ceder à Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo colocar em arrematação o sustento
dos animais de carga pertencentes à municipalidade, inclusive as ferraduras.
- Autorizam providências sobre o serviço de limpeza pública da Cidade.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Io Distrito, para informações, o requerimento de
um Cidadão pedindo para alugar um quarto do Mercado.
- Recebem requerimento da Companhia de Bondes, vindo da Presidência para informar,
pedindo para lhe serem alugados os compartimentos do Mercado, a fim de estabelecerem
seus escritório e outras acomodações.
- Apoiam a representação de um Cidadão contra os empresários dos matadouros públicos
que têm violado algumas condições do contrato por eles firmado e resolvem tomar provi
dências.
- Mandam que o Engenheiro da Câmara faça os orçamentos necessários para serem con
sertados a Ponte do Passo Grande e a Fonte do Forno, na Freguesia da Aldeia.
- Determinam que a Receita Municipal seja escriturada diariamente, assim como é a Des
pesa.
- Nomeiam a Comissão de Visita à Cadeia e outros estabelecimentos de caridade.
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Ass: Flores Filho - Fagundes - Bordini - Lisboa - Guimarães.

21
- Recebem Portaria da Presidência colocando à disposição da Câmara uma verba para ser
aplicada nos serviços de limpeza pública.
- Encaminham, à Comissão de Obras, um orçamento do Engenheiro Municipal para os
concertos que necessita o paredão da Doca nova.
- Recebem pedido de pagamento das dívidas contratuais com os calçamentos das ruas da
Cidade.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para levantar um barracão em terrenos de logradouro público, na Rua
Voluntários da Pátria.
- Decidem ouvir o parecer da Comissão do Contencioso sobre um ofício dos empresários
dos matadouros públicos.
- Pedem autorização à Presidência para pagarem as despesas de júri, custas e eleições
com as sobras das diferentes verbas do seu orçamento.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Prates - Flores Filho.

FEVEREIRO

06
- Recebem portaria da Presidência dizendo haver reiterado a ordem dada à Diretoria
Provincial para entregar, em prestações mensais, a verba destinada ao calçamento das
ruas.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens ao Chefe de Po
lícia mandando por à disposição da Câmara alguns presos para os serviços de limpeza e
calçamento.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação do segundo e terceiro su
plentes do cargo de Juiz Municipal e Órfãos da Capital.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a nomeação de dois guardas para os
matadouros.
- Recebem portaria da Presidência recusando a autorização para nomear um Amanuense
da Contadoria.
- Informam favoravelmente um requerimento vindo da Presidência em que um Cidadão
pede, por aforamento perpétuo, os terrenos beira-rio, vizinhos a sua chácara, na Rua dos
Voluntários da Pátria, após a da Princesa.
- Encaminham ao seu Contador, um ofício do Chefe de Polícia, vindo da Presidência e
pedindo alguns utensílios para 0 quarto do Oficial da Guarda da Cadeia da Capital.
- Resolvem pedir à Secretaria do Governo alguns exemplares da atual Lei de Orçamento, a
fim de serem distribuídos entre os agentes da Arrecadação.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando haver expedido ordens para serem
entregues os presos requisitados pela Câmara.
- Mandam arquivar os ofícios em que as municipalidades de Encruzilhada, São Gabriel e
Passo Fundo comunicam estarem cientes da posse do atual administrador da Província.
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- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila da Uruguaiana comunicando estar investida
no referido cargo.
- Recebem ofícios de dois cidadãos pedindo dispensa de fazerem parte da Comissão de
visita à Cadeia.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando não poder exercer o cargo de Juiz de Paz
do Distrito da Barra, por falta de habilitações.
- Recebem oficio do Engenheiro Provincial comunicando que a Presidência determinara
que auxiliasse ao Engenheiro da Câmara nos trabalhos de nivelamento da Rua Voluntários
da Pátria.
- Concedem licença-saúde ao Fiscal do Io Distrito.
- Recebem e enviam à Presidência as duas plantas de nivelamento da Rua Voluntários da
Pátria que foram levantadas pelos engenheiros provincial e municipal.
- Demitem, a pedido, o zelador da Estrada do Meio.
- Escolhem e nomeiam os guardas fiscais dos matadouros de Santa Teresa e Pedras Brancas.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Prates - Flores Filho.

07
- Concedem licença a um Mestre de construção naval para que construa um barracão
aberto em terreno de logradouro público, no Caminho Novo, entre as ruas de Santa Catarina
e do Rosário, exclusivamente destinado à construção de embarcações.
- Aprovam, em primeira discussão, o relatório das necessidades do Município que deverá
ser enviado à Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

08
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a fazer despesas com festivida
des nacionais, o Corpus Christi e publicação dos seus trabalhos pelas sobras das diferen
tes verbas do orçamento municipal.
- Estabelecem o horário da matança de gado nos matadouros públicos e mandam instruir
os respectivos guardas para que essa determinação seja cumprida, assim como a Ümpeza
do local e as condições de saúde do gado abatido.
- Encaminham ao Secretário, para informar, o requerimento de um Vereador tratando do
fechamento de uma estrada, na Freguesia de Viamão.
- Aprovam a aplicação de verbas nos consertos das estradas das freguesias de Viamão e
Aldeia.
- Mandam arquivar um ofício do Vacinador do Município, remetendo o mapa de vacina
ção do último semestre do ano de 1872.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial uma verba para mobiliar a portaria da Câmara.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que informe a quem deve apresentar as
certidões de custas judiciais para serem conferidas, tendo em vista que a Câmara não tem
advogado.
- Concedem licença a um Cidadão para conduzir suas carroças sentado em uma boléia.
- Encaminham ao Fiscal da Freguesia da Aldeia o requerimento de um Cidadão pedindo
licença para mudar uma estrada no lugar denominado Barro Vermelho, devendo serem
ouvidos os moradores das proximidades.
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- Indeferem o requerimento de um Cidadão onde solicita licença para cercar terrenos de
logradouro público da Várzea de Gravataí.
- Indeferem o requerimento de Francisco Herzog & Companhia pedindo para depositar
permanentemente tábuas em frente a sua serraria na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Concedem licença temporária para um Cidadão deixar na rua alguns carros que conser
ta em sua oficina de ferreiro e fábrica de carros estabelecida na Rua de Santa Catarina.
- Aprovam, em segunda discussão, o relatório da Câmara a ser enviado para Assembléia
Provincial.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

12
- Concedem a Jòaquim Gonçalves de Lema & Companhia alinhamento para edificar no
terreno marinho, junto da sua propriedade, na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Contratam com Reys & Almeida o sustento e a ferragem das bestas usadas nas carroças
da municipalidade.
- Rejeitam propostas para os serviços de limpeza das praças e ruas da Cidade, juntamente
com a da comercialização de areia da foz do Riachinho, sendo a última, colocada em nova
arrematação.
- Recebem comunicado do Fiscal da Freguesia da Aldeia de haver mandado um Cidadão
parar com os trabalhos que estava fazendo em terrenos de logradouro público que ocupa
no Passo das Canoas.
- Recebem informação do Fiscal da Aldeia de ter mandado um Cidadão parar de fazer um
valo que alterava a direção da Estrada Geral que do Barro Vermelho segue a Taquara.
- Ordenam que o Fiscal de Viamão faça um exame das condições de trânsito da Estrada
Geral que liga o centro da referida Freguesia com o rio, passando pela Estância de Itapoã.
- Aprovam, em última discussão, o relatório da Câmara que deverá ser enviado à Assem
bléia Provincial.
- Incumbem um Vereador de apresentar o orçamento das despesas a serem efetuadas com
a numeração dos prédios urbanos, pelo sistema mais aperfeiçoado.
Ass.; M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

MARÇO
08
- Recebem portaria da Presidência comunicando não ter sido realizada a reunião do Colé
gio Eleitoral de São Gabriel.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a pagar as despesas de júri,
custas e eleições com o saldo das diferentes verbas do Orçamento Municipal.
- Recebem portaria da Presidência comunicando o aparecimento do tifo e febre nervosa
na Costa do Arroio Sapucaia.
- Enviam ao Procurador da Câmara, para informar, requerimentos de alguns cidadãos
vindos da Presidência e pedindo por aforamento perpétuo um terreno que dizem devoluto
nas proximidades da Rua dos Andradas.
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- Remetem à Comissão do Contencioso o requerimento de um Cidadão, vindo da Presidên
cia para informar, reclamando contra a concessão feita pela Câmara a um mestre de
construção naval para construir um barracão aberto, em terrenos de logradouro público,
entre as ruas do Rosário e União, no Caminho Novo.
- Recebem ofício da municipalidade de Uruguaiana comunicando estar ciente da posse do
atual administrador da Província.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz das Dores da Capital, Aldeia e Belém pedindo novos
livros para os trabalhos de Qualificação.
- Mandam chamar um suplente ao cargo de Juiz de Paz do Distrito da Barra, visto que o
eleito optou em continuar como Escrivão do Subdelegado de Polícia.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando não poder exercer o cargo de Juiz de Paz
do Boqueirão por ter se transferido para fora do Distrito.
- Informam à Presidência que não compete ao Cofre Municipal fornecer objetos para o
quarto do Oficial da Guarda da Cadeia Civil, assim como uma guarita e suporte para ar
mas.
- Marcam a data para o recebimento das propostas para a venda de areia do Riachinho.
- Autorizam a conclusão dos calçamentos das ruas Duque de Caxias e Riachinho, em
direção à Praça do Portão.
- Aprovam as despesas com a instalação de uma calha entre a Rua da Varzinha e Praça
General Osório.
- Nomeiam uma comissão de Vereadores para emitir parecer sobre requerimentos dos
locatários de quartos do Mercado novo e formular um projeto do Regimento Interno deste
Mercado.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo para fazer um cano subterrâneo, de
madeira na Rua dos Voluntários da Pátria, próximo aos armazéns da Rocha, para esgoto
das águas vindas da chácara de Dona Rafaela.
- Mandam que o Engenheiro da Câmara elabore os orçamentos para fazer calhas e aterro,
na Rua da Conceição.
- Mandam fazer um cano subterrâneo que atravesse o Beco do Firme, assim como calhas
e aterros para esgoto das águas.
- Mandam melhorar e aumentar a ponte dos despejos, no Beco do José de Araújo.
- Mandam fazer uma rampa de madeira na margem do Riachinho e desembocadura da
Rua do Imperador para receber as águas que descem da Várzea, Rua da Olaria e outras.
- Autorizam os Vereadores Inspetores de Distritos a usarem uma verba pré-estabelecida
em reparos e obras necessárias nos mesmos distritos.
- Autorizam contratar o Jornal do Comércio para imprimir o relatório e orçamento da
Câmara, assim como seus editais e atas.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Firmino - Guima

rães.

17
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para reunião da Junta Revisora de
Qualificação da Paróquia das Pedras Brancas.
- Recebem portaria da Presidência e colocam à disposição da mesma o salão da Câmara
para realizar as extrações das loterias provinciais.

- Recebem portaria da Presidência remetendo a planta do nivelamento da Rua dos Volun
tários da Pátria.
- Recebem portaria da Presidência sobre as providências tomadas para que a peste que se
alastra na Costa de Sapucaia não encontre condições apropriadas para se desenvolver na
Capital.
- Recebem portaria da Presidência decidindo favoravelmente as questões do Caminho
Novo, com referência às pretensões do Superintendente da Estrada de Ferro entre esta
Capital e Novo Hamburgo.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando que os presos civis empregados em obras
municipais devem ser recolhidos à Cadeia, ao entardecer.
- Mandam reabrir a estrada velha do Passo do Vigário.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia e
nomeiam outro em seu lugar.
- Aceitam uma proposta para arrematação do comércio de areia do Riachinho.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Firmino - Guimarães.

18
- Discutem um projeto de resposta à Portaria da Presidência que favorece a colocação da
estrada de ferro na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Recebem portaria da Presidência declarando consentir que a Companhia Carris de Ferro
duplique e faça os desvios necessários na sua linha da Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem oficio do Juiz de Paz da Barra consultando se o juramento com que serviu no
exercício passado o referido cargo, isenta-o de um novo.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que a nova rua que está sendo aberta
da Rua dos Andradas, perpendicular a dos Voluntários da Pátria, receba o nome de Silveira
Martins.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a nomeação de um comissão para,
com urgência, examinar e fiscalizar o cumprimento do contrato da Empresa dos Mata
douros Públicos.
- Nomeiam os Vereadores integrantes da Comissão acima referida.
- Encaminham o requerimento de um Cidadão à comissão encarregada de dar parecer
sobre os locatários dos quartos do Mercado.
- Concedem alinhamento para um Cidadão fechar a frente da sua chácara, na Freguesia da
Aldeia.
- Tomam providências referentes a uma representação dos moradores em frente da Doca
nova e Rua 7 de Setembro, queixando-se dos despejos que são feitos na praça intermedi
ária.
- Autorizam a matança de cães.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia tratando do tapume feito por um Cida
dão na estrada que liga o Passo do Bemabé à Sapucaia.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para dar novo traçado para uma Estra
da Geral, na Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento de um Cidadão apresentando uma proposta para a confecção da
planta e nivelamento da Cidade.
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- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando que seja pedido à Presidência a
mudança da Freguesia de Belém para as margens do Guaíba, conforme Decreto da Assem
bléia Provincial.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

27
- Recebem portaria da Presidência e determinam o valor individual das Apólices, marcan
do data para recebimento das propostas de confecção das mesmas.
- Pedem autorização à Presidência para fazer as calhas da Rua União e reparos no Riachinho.
- Pedem à Presidência que designe um médico para a Costa da Sapucaia, a fim de socorrer
as vítimas da epidemia.
- Nomeiam uma comissão para angariar, nesta Capital, donativos em favor das vítimas da
epidemia.
- Pedem à Presidência auxílio financeiro para pagar as despesas com a limpeza pública,
cuja verba extinguiu-se.
Ass.; Martins de Lima - Bordini - Lisboa - Firmino - Guimarães.

ABRIL
03
- Recebem portaria da Presidência participando já ter enviado um médico e uma ambu
lância para socorrer os enfermos indigentes da Costa de Sapucaia.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter expedido ordens ao comandante do
corpo policial para conduzir alimentos aos enfermos da Sapucaia.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a aprovação do artigo de Posturas sobre
fogueiras nas ruas.
- Recebem ofício da comissão encarregada de angariar donativos para os enfermos po
bres da Costa da Sapucaia, entregando o valor arrecadado.
- Nomeiam outra comissão para distribuir, na Costa da Sapucaia, às famílias atacadas pela
epidemia, os donativos arrecadados.
- Recebem requerimento de um Cidadão tratando de alinhamentos para cercar ou edificar
seus terrenos na Praça da Conceição, ao mesmo tempo que propõe a compra e desapro
priação de outros para beneficiar e embelezar a referida praça.
- Recebem ofício do Juiz de Paz eleito para o Distrito da Barra pedindo dispensa do refe
rido cargo, por falta de habilitações.
- Concedem licença para abertura de um talho de carne, na praia do Riacho.
- Encaminham ao Fiscal respectivo, para informar, o requerimento de um Cidadão pedin
do para abrir um talho de carne, na Rua da Margem.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia de Viamão comunicando ter intimado um Cidadão
a abrir, no prazo de 24 horas, o Passo do Vigário.
- Autorizam o Fiscal de Viamão a fazer as despesas necessárias com a abertura do Passo do
Vigário e o conserto de uma sanga, após o mesmo.

- Marcam data para recebimento das propostas de arrendamento dos quartos números
14,15 e 16 do novo Mercado.
- Mandam chamar concorrentes, pelos jornais desta Cidade, Pelotas e São Leopoldo para
o calçamento da Capital.

Ass.: Martins de Lima - Bordini - Lisboa - Firmino - Guimarães.

14
- Encaminham à comissão de fiscalização dos matadouros públicos uma portaria da Pre
sidência pedindo informações sobre os mesmos.
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara recorra à Assembléia Provin
cial, a fim de consignar verba para as despesas com a limpeza pública, no corrente exer
cício.
- Recebem portaria da Presidência declarando não poder entregar verba à Câmara por
parágrafo diferente do que foi estabelecido pela lei do orçamento provincial vigente.
- Recebem portaria da Presidência declarando a data em que entrou em vigor a Lei do
Orçamento Municipal de 1872.
- Encaminham à Comissão de Fazenda um oficio do Administrador da Mesa de Rendas
Provinciais remetendo o balancete da arrecadação dos impostos municipais a cargo da
quela repartição, correspondentes ao primeiro trimestre do ano corrente.
- Mandam pagar os juros das Apólices do novo Mercado e amortizar outras quarenta e
oito (48) desta mesmas.
- Aceitam uma proposta para a confecção de novas Apólices.
- Discutem as propostas recebidas para o arrendamento dos quartos números 14,15 e 16
do novo Mercado e decidem aprovar a proposta de um Vereador mantendo os atuais
locatários dos referidos quartos, nas condições vigentes.

Ass.: Martins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Firmino - Guimarães.

15
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para informar, a Portaria da Presidência sobre
a desapropriação de um terreno, na Praça General Osório.
- Recebem portaria da Presidência declarando que não pode exercer o cargo de Juiz de
Paz o Cidadão que não sabe ler e escrever, determinando a substituição do Juiz de Paz do
Distrito da Barra.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de Pelotas convidando a Câmara desta Cidade para
representarem aos poderes do Estado medidas indicativas de repressão ao contrabando.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de Belém, do Pará, comunicando haver assumido
a gestão dos negócios daquele município e enviado o relatório de sua comissão interna.
- Recebem denúncia de que estão sendo abertas ruas no Menino Deus, em terrenos de
José de Araújo Bastos, sem autorização da corporação municipal.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito a substituir alguns canos estragados na Rua
dos Andradas, em frente a Praça da Alfândega, por calhas leves.
- Mandam fazer um cano em toda a extensão da Rua da Margem, a fim de receber as águas
da Rua do Imperador e marcam a data para o recebimento das propostas.
- Mandam o Engenheiro da Câmara examinar a Estrada do Menino Deus e informar quais as
providências que devem ser tomadas para o escoamento das águas que nela ficam paradas.
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- Determinam a demolição de um barracão na Rua Voluntários da Pátria, em terrenos de
logradouro público, que não está sendo utilizado na construção naval.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do distrito para informações, um abaixo-assinado de
moradores da Praça da Harmonia pedindo a construção de uma calha de pedra.
- Autorizam a abertura de um açougue na Rua da Margem.
- Recebem um comunicado do Fiscal de Belém avisando não poder comparecer as ses
sões por estar doente.
- Ordenam que o Fiscal das Pedras Brancas faça abrir ao trânsito público a estrada que
saindo daquela Freguesia margeia o rio Guaíba, do lado oposto ao matadouro.
- Resolvem pedir à Presidência autorização para comprar e não desapropriar, o prédio e
terreno da esquina da Rua Duque de Caxias e frente às ruas Fernando Machado e Vasco
Alves.

Ass.: M artins de Lima - Bordini - Lisboa - Firmino - Guimarães.

16
- Fazem uma correção na ata anterior com referência a compra de um terreno na Rua
Duque de Caxias.
- Recebem ofício de um Cidadão comunicando não vir prestar juramento como Juiz de Paz
das Pedras Brancas, por optar pelo cargo de Escrivão do respectivo Juízo.
- Mandam desobstruir a saída do Arroio da Pintada que se acha fechado por areias, difi
cultando a navegação das pequenas embarcações.
- Reafirmam ser suficiente o cano que foi instalado para dar escoamento às águas que
descendo pela Rua da União se dirigem ao do.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seus campos, no Distrito Sul de Viamão.
- Recebem requerimento de um Cidadão reclamando o pagamento de ordenados que lhe
são devidos.
- Recebem informações do Fiscal de Viamão comunicando que mandara abrir a Estrada
do Passo do Vigário.
- Recebem comunicado do Procurador da Câmara de haver sido julgada nula a multa
imposta a um Cidadão, por infração de Posturas, em virtude de não ter sido imposta com
os requisitos da lei.
A «.: M artins de Lima - Flores Filho - Bordini - Lisboa - Guimarães.

17
- Sessão suspensa.

18
- Sessão suspensa.

19
- Decidem mandar derrubar outro barracão que está sendo usado para fim diverso ao da
concessão.
- Concedem licença para abertura de um talho de carne na Rua da Imperatriz.
- Aceitam uma proposta para instalação de um cano, na Rua da Margem, mandando ime
diatamente iniciar as obras, independentemente da aprovação da Presidência.
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- Convidam as autoridades superiores e todos os habitantes da Capital para receberem os
restos mortais dos generais Barão do Triunfo e Antônio da Silva Paranhos, bem como
assistirem as cerimônias religiosas em homenagem póstuma.
Am.: M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Firmino - Guimarães.

21
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar consertar a Rua da
União e decidem colocá-la em arrematação, marcando a data para o recebimento das
propostas.
- Recebem e mandam arquivar o Livro de Qualificação da Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício da comissão incumbida de auxiliar os enfermos da Costa de Sapucaia
comunicando haver desempenhado suas atividades.
- Recebem comunicado do Fiscal do 2o Distrito da Capital de que um Cidadão está impe
dindo o escoamento das águas que descem por uma calha, no Beco do Firme, das ruas
mais altas da Cidade.
- Mandam publicar, por editais, as disposições da Lei que determina a adoção do sistema
métrico francês, no Império.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Fiscal da Freguesia do Livramen
to das Pedras Brancas informe sobre o uso da estrada que, passando pelo Arroio do Conde
comunica-se com a Pintada e Passagem.
- Aprovam obras de aumento e melhorias na ponte dos despejos, em frente ao Beco do
Araújo.
- Mandam colocar carroças de aterro na praça, em frente da Doca nova.
Aís.: M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

22
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do Ato pela qual foram anulados os
trabalhos da Junta Revisora da Qualificação de votantes da Paróquia da Madre de Deus e
marcando a data para a nova revisão.
- Decidem mandar construir uma calha em frente à Praça da Harmonia, conforme solici
tação dos seus moradores.
- Aprovam o parecer da comissão encarregada de informar à Assembléia Provincial de
que forma é cumprido o contrato dos matadouros e a utilidade deste estabelecimento.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo autorização à Presidência para mandar
desapropriar o terreno na margem do Guaíba, requerido pela comissão de transferência
da Freguesia de Belém, a fim de efetuar a referida mudança prevista no orçamento vigen
te.
- Aprovam requerimento de dois Vereadores pedindo para mandar aterrar a Rua 7 de
Setembro, na quadra entre a Rua General Bento Martins e Beco do Araújo.
- Resolvem mandar fazer calhas nas ruas da Varzinha e Bela, se os empreiteiros decidirem
esperar o pagamento desta obras no futuro exercício e, para tanto, marcam a data de
recebimento das propostas.

Ass. : M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

23
- Sessão suspensa.

24
- Recebem portaria da Presidência remetendo duas representações do Subdelegado de
Polícia do 2o Distrito da Aldeia contra indivíduos que tem se apossado de terrenos de
logradouro público naquele local.
- Encaminham à Comissão Especial dos Matadouros, o requerimento de um Cidadão,
vindo da Presidência para ser informado.
- Recebem comunicado do Fiscal de Viamão de haver multado dois cidadãos naquela
Freguesia, por infrações do Código de Posturas.
- Recebem informações do Fiscal do Io Distrito da Capital sobre o sepultamento de cães e
mandam preparar mais bolas de veneno para matá-los.
- Encaminham à comissão respectiva as contas do Procurador da Câmara, corresponden
tes ao último trimestre.
- Exoneram, por força de lei, o zelador da Estrada do Mato Grosso, mandando arrecadar
a carroça e mais objetos de propriedade municipal que tiver em seu poder.
- Ordenam ao Fiscal do 2o Distrito da Capital que proíba um Cidadão de cercar ou colocar
tapume na Estrada dos Moinhos de Vento.
- Nomeiam um Vereador Inspetor dos matadouros, conforme o respetivo contrato.
- Aprovam o parecer da Comissão de Contas referentes ao trimestre de outubro à dezem
bro de 1872 e mandam cópias do mesmo ao Procurador e Contador da Câmara.
- Determinam que o Procurador da Câmara envie à Comissão de Contas a relação nominal
dos contribuintes de tabuleiros no Mercado e que o fiscal daquele estabelecimento infor
me, diariamente, quantos tabuleiros se encontram ocupados.

Ass.: Fernandes - Fagundes - Firmino - Martins de Uma -Guimarães - Lisboa.

MAIO
05
- Fazem uma correção na ata anterior quando referem-se que o Fiscal do Mercado deve
fornecer informações mensais e diárias sobre o número de contribuintes de tabuleiros.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a contratação de um empreiteiro para cons
truir um cano subterrâneo na Rua da Margem.
- Recebem portaria da Presidência dizendo que a Câmara deve aguardar a extração da
loteria concedida, em auxílio a mudança da Freguesia de Belém para que a mesma seja
efetuada.
- Concedem licença para abertura de uma oficina tipográfica na Rua do Conde D’Eu, n° 10.
- Recebem representação dos moradores da Aldeia queixando-se que a Empresa da Estra
da de Ferro de São Leopoldo intercepta a navegação pelo rio Gravataí, devido a altura da
ponte sobre a qual atravessa a referida estrada férrea.
- Resolvem estabelecer nova data de recebimento das propostas para o calçamento das
ruas da Cidade e outras obras municipais e mandam publicar editais sobre essa decisão.
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- Encaminham ao Fiscal do 2o Distrito da Capital, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para abrir um açougue no Beco do Firme.
- Recebem ofício do Superintendente da Estrada de Ferro de São Leopoldo pedindo para
que sejam retirados os depósitos de madeira de construção naval e predial existentes em
terrenos beira rio da Rua Voluntários da Pátria, entre as da União e Aurora.
- Recebem uma representação dos moradores da Rua Voluntários da Pátria, contra o
assentamento dos trilhos da estrada de ferro na referida rua e a concessão dos terrenos de
logradouro público entre as ruas da União e da Aurora.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal da Freguesia da Aldeia e nomeiam outro em seu lugar.
- Mandam suspender a retirada de areia da Praia do Riacho, em razão de denúncia sobre
grandes escavações no local e o arrematante não ter assinado o respectivo termo.
- Proíbem o Engenheiro da Câmara de dar altura de soleiras para o assentamento de
trilhos de ferro urbanos da Companhia de Bondes ou de qualquer obra autorizada nas
ruas e praças sem o conhecimento do respectivo Inspetor do Distrito.
- Resolvem pedir a Presidência que pela Repartição de Obras Públicas seja feito o
nivelamento geral da Cidade, bem como seja fornecido à Câmara, cópias dos contratos
das empresas de gás, da estrada de ferro de São Leopoldo e seus respectivos traçados.
- Aprovam o requerimento de um Vereador autorizando o Vereador-Inspetor a tratar com
o Gerente da Companhia de Bondes sobre o rebaixamento do aterro feito para assenta
mento dos trilhos na Rua da Varzinha.
Aís.: Fernandes - Guimarães - Firmino - Martins de Lima - Fagundes.

06
- Registram o retorno dos Vereadores das vistorias que procederam no rio Gravataí, na
área atravessada pela obras da Companhia da Estrada de Ferro de São Leopoldo.
- Resolvem encaminhar à Presidência a representação dos moradores da Aldeiá, justifi
cando ser verídica a referida reclamação sobre as condições de navegação do rio Gravataí,
em razão da ponte ferroviária, em construção.
Aw.: Fernandes - M artins de Lima - Guimarães.

10
- Decidem tomar as providências cabíveis com referência a altura do aterro em que a
Companhia de Bondes está assentando seus trilhos na Rua da Varzinha, entre as ruas
General Bento Martins e Bela.
- Recebem requerimento de um Cidadão, proprietário na Rua Varzinha, reclamando con
tra as obras da Companhia de Bondes, na referida rua.
- Registram declarações do Engenheiro Municipal, afirmando não ter dado, ainda, altura
para o assentamento dos trilhos.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a nomeação de uma comissão de
engenheiros existentes na Capital para analisar as obras da Companhia de Bondes, na Rua
da Varzinha e emitir seu parecer sobre as mesmas.
- Nomeiam os cidadãos integrantes da Comissão acima referida.
- Ordenam que o Engenheiro Municipal percorra, diariamente, as ruas da Cidade verifi
cando as condições técnicas das obras das companhias de bondes e de gás.
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- Nomeiam um Vereador substituto para a Inspetoria do I o Distrito da Capital, durante o
impedimento do titular.
- Estabelecem o nivelamento para a instalação da linha de bondes na Rua dos Andradas.
- Concedem licença para um Cidadão reconstruir a porta de sua casa, na Rua Coronel
Fernando Machado, com dimensões menores que as determinadas pelas Posturas.
- Aceitam a proposta de um Cidadão para colocar aterro e nivelar a praça fronteira da
nova Doca.
Ass.: Fernandes - M artins de Lima - Flores Filho - Carvalho - Guimarães.

19
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do parecer da Comissão de Justiça da
Assembléia Provincial sobre o requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara seja
autorizada a desapropriar-lhe uma casa e terreno para regular a Praça da Conceição.
- Recebem portaria da Presidência avisando ser proibido, pela Lei do Orçamento Provin
cial vigente, fazer adiantamentos de verbas por conta das loterias, sendo, portanto, impos
sível adiantar verba à Câmara para efetuar a mudança da sede da Freguesia de Nossa
Senhora de Belém.
- Recebem ofício do Senador Barão do Rio Grande comunicando haver passado no Sena
do a resolução que autoriza o Governo Imperial a permutar com esta Câmara o terreno
denominado Potreiro da Várzea, pelo o que se encontra ocupado como prédio do Minis
tério da Marinha.
- Dispensam um engenheiro, membro da Comissão encarregada de examinar os trabalhos
da Companhia de Bondes, na Rua da Varzinha, por ter de sair da Província e nomeiam
outro em seu lugar.
- Recebem ofício do Engenheiro Fiscal interino da Estrada de Ferro desta Capital a Novo
Hamburgo, expondo sobre a necessidade de serem recuados, provisoriamente os trilhos,
em um ponto da Rua Voluntários da Pátria.
- Concedem licença para um Cidadão abrir um açougue, na Rua do Riachuelo, n° 60.
- Concedem alinhamento para um Cidadão reconstruir parte da cerca de sua chácara na
Estrada dos Moinhos.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo que lhe prorroguem o prazo para
demolir o barracão que comprou na Várzea, pertencente a extinta linha das maxabombas.
- Concedem alinhamento para a frente de uma chácara, na Estrada do Passo da Areia.
- Aprovam o parecer da Comissão encarregada de analisar a representação feita por um
Cidadão contra a Empresa dos Matadouros e dirigida à Presidência da Província.
- Recebem ofício do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia tratando dos terrenos ocupa
dos por um Cidadão, nos subúrbios daquela freguesia.
- Recebem propostas para arrematação do calçamento das ruas da Capital e para obras nas
ruas da União e Varzinha, encaminhando-as à Comissão de Obras para urgente parecer.
- Aprovam requerimento de um Vereador autorizando o Vereador Inspetor do Io Distrito a
contratar com a Companhia de Bondes a construção de calhas na Rua dos Andradas, entre
a quadra compreendida pelas ruas General João Manoel e General Bento Martins, para
escoamento das águas desta quadra.
- Estabelecem o nivelamento para a Unha de bondes, na Rua do Arsenal e início da dos
Andradas até a Rua Bela.
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- Substituem, provisoriamente, o Guarda do Mercado pelo atuante no litoral da Rua dos
Voluntários da Pátria.
- Marcam data para recebimento das propostas de arrematações dos Impostos Munici
pais, iluminação da Cadeia Civil e outros serviços.
- Solicitam à Presidência que dispense o Contador da Câmara de prestar serviços ao con
selho de Revisão da Guarda Nacional.
- Aprovam a decisão do Vereador Inspetor interino do Io Distrito de autorizar a Companhia de
Bondes à encaminhar as águas, na Rua 7 se Setembro, para a calha da Rua General Câmara.
- Mandam substituir duas calhas existentes na Rua dos Andradas, em frente ao Beco do
Fanha, por uma mais leve.
- Recebem comunicado do Fiscal do 2o Distrito sobre uns moirões que um Cidadão finca
ra na estrada em frente da sua chácara no Passo da Areia.
- Resolvem sair em vistoria na Rua Duque de Caxias, entre as ruas de Bela e Direita, com
o objetivo de observar o desaterro que deve ser feito na referida rua.
ylss.: Fernandes - M artins de Lima - Carvalho - Flores Filho - Firmino - Guimarães -

Fagundes.

20
- Nomeiam uma comissão para se entenderem com os proprietários na Rua Duque de
Caxias, entre a de Bela e Direita, a fim de verificarem se eles concordam com o desaterro
da referida rua, proposto pelo Engenheiro Municipal.
Aw.: Fernandes - Martins de Lima -Flores Filho - Guimarães - Fagundes - Carvalho -

Firmino.

24
- Recebem o parecer da Comissão do Contencioso sobre a representação de um Cidadão
dirigida à Presidência, contrária a concessão feita em terrenos de logradouro público do
Caminho Novo, atual Voluntários da Pátria.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Corte pedindo a participação desta municipalidade
para o estabelecimento de uma biblioteca municipal naquela Capital.
- Concedem, provisoriamente, licença ao Engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro entre esta
Capital e Novo Hamburgo para empurrar os trilhos da referida estrada ao interior da Rua
Voluntários da Pátria, a fim de colocar uma locomotiva para condução de materiais.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 3o Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para abrir mais uma janela em uma casa de sua propriedade, na Praia
do Arsenal.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, os requerimentos de
dois cidadãos sobre os telheiros que ocupam terrenos de logradouro público da Rua
Voluntários da Pátria.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 3o Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo para edificar casas na Rua da Bahia, cujas portas terão menor largura do
que a recomendada pelo Código de Posturas.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, um abaixo-assinado de
proprietários de terrenos que se localizam entre as ruas da Olaria e Imperatriz oferecendo
parte dos mesmos para abertura e prolongamento da citada Rua da Olaria.
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- Aprovam requerimento de um Vereador propondo a nomeação de uma comissão especi
al para estudar as bases do trabalho da limpeza das ruas e praças da Cidade, por
arrematação, confrontando para isso, o contrato existente na Câmara com a Empresa
Salubridade Pública.
- Resolvem solicitar à um Cidadão que seja concedido, gratuitamente, o terreno comple
mentar para abertura da rua que inicia na continuação da Rua da Aurora até o Campo do
Bom Fim.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara examine os calçamentos feitos nas ruas da Cida
de, para que antes de findar o prazo de garantia, os arrematantes sejam obrigados a
consertar os que estiverem arruinados.
- Decidem solicitar à Presidência que mande consertar a ponte do Passo do Vigário, visto
ser uma obra provincial assentada sobre uma estrada geral.
- Nomeiam a Comissão que deverá estudar as bases dos trabalhos de limpeza das ruas e
praças da Cidade.
Ass.: Martins de Lima - Guimarães - Fagundes - Flores Filho - Bordini - Carvalho.

31
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo comunicando, por ordem da
Presidência, que a ponte construída sobre o rio Gravataí, pela Estrada de Ferro de São
Leopoldo está um pé e meio acima da altura pedida na representação enviada pela Câmara.
- Mandam chamar novos suplentes para prestarem juramento como Juiz de Paz do Distrito
da Barra.
- Recebem ofício dos Juizes de Paz de Viamão e Pedras Brancas enviando os livros em que
registram os nomes dos cidadãos votantes daquelas freguesias, na última qualificação.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos da ponte do Bernabé comuni
cando a conclusão dos seus trabalhos e sugerindo a colocação de cascalhos nas entradas
da referida ponte.
- Recebem oficio de um Cidadão pondo à disposição da Câmara o terreno de sua propri
edade complementar para a abertura e prolongamento da Rua da Aurora.
- Concedem licença para um Cidadão abrir mais uma porta e janela na sua propriedade
situada na Praia do Arsenal.
- Autorizam a construção de dois lances de casas, na Rua da Bahia, com dimensões meno
res das estabelecidas pelas Posturas.
- Aprovam requerimento de dois Vereadores propondo o conserto imediato de alguns
pontos da Estrada do Passo do Feijó.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o conserto de um trecho da Estrada
do Passo da Areia.
- Encarregam um Vereador de dirigir os trabalhos da limpeza e de policiamento municipal
da Cidade.
- Aprovam requerimento de um Vereador proibindo manterem objetos armazenados na
Doca, aos domingos.
- Nomeiam uma comissão encarregada de elaborar o orçamento dos consertos, no Passo
da Areia, e arrecadar contribuições entre os proprietários, para esta finalidade.
- Concedem licença para três comerciantes manterem abertas até mais tarde as suas taber
nas, na Praça D. Pedro II, durante as Festividades do Espírito Santo.
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- Mandam pagar a Cunha Reis & Companhia as despesas de transportes, por barco a vapor,
por ocasião das vistorias realizadas no Matadouro das Pedras Brancas e no rio Gravataí.
- Recebem o parecer da comissão de obras relativo às propostas para o calçamento das
ruas da Capital e marcam nova data para o recebimento das propostas sob as bases indicadas
neste parecer.
- Ordenam ao Engenheiro Municipal que, em função das calhas, examine com cuidado, o
calçamento feito pelas Companhias de gás e de bondes.
- Mandam entregar uma verba ao Administrador das obras da Companhia de Bondes para
auxiliar nas obras de aterro e construção de paredão na área compreendida pela Praia do
Riacho, Rua da Varzinha e Praia do Arsenal.
- Decidem solicitar aos gerentes da Companhia de Gás que liberem as ruas por onde
deverá passar a procissão de Corpus Christi, que não façam escavações desnecessárias e
que, com urgência, seja feito a calha na Rua 7 de Setembro, entre a do Comércio e Praça
do Mercado.

Ass.: Flores - Fagundes - Bordini - Carvalho - Guimarães.

JUNHO

10
- Recebem ofício circular da Presidência solicitando informações sobre os termos de
comparação da medida denominada “alqueire de planta” e o sistema métrico decimal.
- Recebem circular da Secretaria do Governo enviando um exemplar impresso de Lei de
Orçamento Municipal vigente e decidem pedir mais alguns exemplares para distribuir
entre os agentes da arrecadação.
- Encaminham ao Procurador da Câmara um parecer da comissão de contas referente às
suas, abrangendo o primeiro trimestre do corrente ano.
- Reiteram a decisão de intimar um Cidadão a demolir o barracão que ocupa em terrenos
de logradouro público, na Rua Voluntários da Pátria, marcando-lhe o prazo de trinta
dias(30) para que proceda a demolição.
- Concedem licença para um Cidadão continuar ocupando o barracão que tem no Cami
nho Novo.
- Aceitam o oferecimento de alguns terrenos, feitos pelos proprietários, para a continua
ção da Rua da Olaria, desde que não haja ônus à Câmara.
- Indeferem pedido de pagamento das carroças de barro colocadas na Praça do Mercado,
por não vir documentado com os competentes vales.
- Indeferem pedido de pagamento de pedras para o calçamento da Cidade, em razão de já
ter sido autorizado no quatriênio anterior.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do Io Distrito, para entendimentos, um requerimento
do Gerente da Companhia de Bondes acerca da ordem dada pela Câmara sobre o prazo de
permanência de materiais nas Docas.
.íto.: Flores Filho - Fagundes - Bordini - Carvalho - Guimarães.

14
- Recebem portaria da Presidência remetendo um conjunto de livros, sendo dois para a
classificação dos escravos e um para lançamento dos trabalhos de uma junta criada pelo
regulamento de 13/11/1872.
- Recebem portaria da Presidência, anulando a qualificação dos votantes da Paróquia das
Pedras Brancas e marcando nova data para efetuarem aqueles trabalhos.
- Decidem ordenar à gerência da Companhia de Gás que não assente os tubos para o
respectivo encanamento nas ruas da Cidade, sem que o Engenheiro Municipal dê o
nivelamento definitivo das mesmas, sob pena das obras serem embargadas.
- Determinam que a Companhia de Gás retire os tubos que se encontram sobre o calça
mento das ruas, prejudicando o trânsito público, assim como tome providências com
relação à calha da Rua 7 de Setembro, entre a do Comércio e Praça do Mercado e recom
ponha o calçamento sobre as valas, que estão cedendo.
- Determinam que um Cidadão pague imposto correspondente ao comércio de carpintaria
a vapor e não sobre fábrica de madeiras.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Carvalho - Firmino - Guimarães.

19
- Recebem portaria da Presidência comunicando que determinará à Diretoria de Obras
Públicas que mande um dos seus engenheiros, para, juntamente com o da municipalidade,
levantarem o nivelamento geral da Cidade e entregar à Câmara cópias dos contratos das
empresas do gás e estrada de ferro de São Leopoldo, com seus respectivos traçados.
- Aceitam uma proposta apresentada pelo Jornal do Comércio para impressão e publica
ção dos trabalhos da Câmara.
- Encaminham à Comissão de Redação, para expor parecer, as propostas dos calçamentos
da Cidade.
- Marcam nova data para recebimento das propostas referentes às ruas da União, Varzinha
e de Belas, visto que alguns proponentes retiraram as suas.
- Resolvem arrecadar administrativamente os Impostos Municipais, visto não ter apareci
do proponentes à sua arrematação.
- Cancelam o recebimento de propostas para a iluminação da Cadeia pela mesma ter sido
repassada ao Cofre Provincial.
- Pedem à Presidência um exemplar da lei que se refere à implantação do sistema métrico
francês.
- Aprovam o parecer do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, contrário à concessão de
terrenos considerados de logradouro público, junto ao Passo das Canoas.
Aís.: M artins de Lima - Flores Filho - Carvalho - Guimarães - Bordini.

JULHO
07
- Recebem aviso de um Vereador comunicando não comparecer à próxima sessão por se
encontrar adoentado.

•199

- Recebem portaria da Presidência sobre a loteria concedida para a transferência da sede
da Freguesia de Belém.
- Resolvem pedir à Praça do Comércio uma tabela de preços correntes dos gêneros ali
mentícios neste Município, a fim de ser remetida à Presjdência da Província nos primeiros
dias de cada trimestre.
- Recebem portaria da Presidência e decidem esclarecer que a Câmara nada deve à Fazen
da Nacional pelo arrendamento do Potreiro da Várzea, em virtude de ter se confirmado
por resolução do Senado, a permuta com os terrenos do Arsenal da Marinha.
- Recebem portaria da Presidência solicitando que sejam emprestados ao Arsenal de Guerra
os novos padrões de pesos e medidas.
- Recebem portaria da Presidência orientando a Câmara a obter dos Juizes Municipais ou
dos Párocos, um volume do Decreto n° 5135 de 13/11/1872, cuja cópia necessita para seu
uso e remetendo cópia da Lei n° 5089 de 18/09/1872 sobre aplicação do sistema métrico.
- Mandam buscar na Alfândega da Capital um padrão completo de pesos e medidas e
nomeiam, provisoriamente, um Aferidor.
- Mandam fazer padrões de pesos e medidas para os fiscais e nomeiam uma comissão de
Vereadores para rever as taxas de aferição, assim como organizar a tabela da porcenta
gem do Aferidor.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o contrato com o Jornal do Comércio
para publicação dos trabalhos da Câmara.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a arrecadar administrativamente
os seus impostos.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver transferido a responsabilidade da
iluminação interna da Cadeia Civil, para a Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provin
cial.
- Recebem ofício do Diretor Geral dos Negócios da Fazenda provincial pedindo alguns
esclarecimentos sobre os modos de contratação do serviço de iluminação interna da Ca
deia Civil.
- Recebem ofício do Diretor do Arsenal de Guerra solicitando instruções da Câmara para
aferirem os pesos e medidas que serão entregues aos corpos e estações militares existen
tes na Província.
- Marcam data para recebimento de propostas às obras das ruas da União, de Belas e da
Varzinha.
- Nomeiam um Vereador para acompanhar as obras do encanamento da Companhia de
Gás e mandam comunicar aos gerentes da referida Companhia esta resolução.
- Mandam que os fiscais publiquem, por editais, as disposições do artigo de Posturas
sobre a numeração das carroças e carros de aluguel.
- Aprovam requerimento de um Vereador estabelecendo um expediente diário para o Pro
curador da Câmara receber os impostos municipais e fazer o pagamento das despesas
autorizadas pela mesma.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Flores Filho - Firmino - Carvalho - Guimarães.

08
- Recebem portaria Circular da Presidência pedindo que a Câmara informe o atual preço dos
materiais para construção civil e mão-de-obra neste Município e após, semestralmente.
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- Recebem o orçamento para as obras do nivelamento e planta geral da Cidade.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Belém o Livro da Qualificação de votantes
daquela Freguesia.
- Nomeiam uma comissão para acompanhar o Inspetor da Alfândega na demarcação dos
limites da Cidade, para renovação da matrícula dos escravos residentes dentro da mesma.
- Recebem ofício do Administrador da Mesa de Rendas da Capital comentando sobre os
erros que existem no Orçamento Municipal.
- Recebem parecer da comissão de engenheiros sobre as obras feitas pela Companhia de
Bondes, na Rua da Varzinha.
- Nomeiam, interinamente, um fiscal para o 3o Distrito da Cidade enquanto o titular estiver
doente.
- Aprovam proposta de um Vereador estabelecendo uma diária para o Guarda do Merca
do.
- Dispensam o Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas e nomeiam o do Matadouro para
substituí-lo.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Guimarães - Olinto - Firmino.

09
- Sessão suspensa.

10
- Recebem portaria da Presidência enviando o orçamento e descrição dos reparos neces
sários na ponte e aterro do Passo do Vigário, dando autorização à Câmara para contratar
este serviço.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que as despesas feitas com o nivelamento
e Planta Geral da Cidade devem correr pelo Cofre Municipal.
- Aceitam propostas para a construção de calhas e abaluamento da Rua da União, assim
como para as calhas e reparos nas ruas da Varzinha e Bela.
- Aprovam as cláusulas do Contrato de calçamento da Cidade e decidem que a primeira
quadra a ser calçada será a da Rua dos Andradas, entre a da Santa Catarina e do Senhor
dos Passos.
- Determinam as próximas ruas da Cidade que receberão calçamento.
- Mandam que o Procurador da Câmara efetue a cobrança da quantia de subscrição para
auxílio do calçamento da Rua dos Andradas, entre a de Santa Catarina e do Senhor dos
Passos.
- Nomeiam uma comissão para angariar auxílio financeiro entre os moradores e proprie
tários da Rua General Vitorino visando o respectivo calçamento.
- Recebem o orçamento dos consertos necessários na Estrada do Passo da Areia, desde o
arroio do mesmo nome até a saída no Beco do Barbosa e decidem realizar a referida obra
contando com a ajuda financeira dos moradores.
- Nomeiam uma Comissão para elaborar o orçamento dos consertos que necessita a Estra
da do Passo da Areia ao do Feijó, incluindo o Passo da Mangueira e a Várzea da Cachoeira,
promovendo entre os moradores a arrecadação de auxílio financeiro para a realização da
referida obra.

- Exoneram, a pedido, o Contador da Câmara e nomeiam o Amanuense da Contadoria para
o referido cargo.
- Autorizam a Companhia Intimidade a aumentar o comprimento do trapiche municipal.

Ass. :Martins de Lim a-Bordini -Flores Filho -Firmino - Olinto - Guimarães-Fagundes.

11
- Nomeiam uma Comissão para gestionar a compra de um terreno para remover a Estrada
do Mato Groso da área da Lomba do Sabão.
- Determinam o embargo das obras que estão sendo efetuadas por um Cidadão, no Distri
to da Aldeia, estreitando a estrada que liga o Barro Vermelho ao Passo Vermelho.
- Recebem ofício do Fiscal do Distrito da Aldeia informando sobre cercamentos de terre
nos de um dos lados da Ponte da Cachoeira.
- Mandam oficiar aos Gerentes da Companhia de Gás que recoloquem no lugar a calha
em frente a nova Doca e fechem uma escavação existente na Rua do Riachuelo, junto ao
Beco do Poço.
- Enviam ofício aos Gerentes da Companhia de Gás ratificando o compromisso dos mes
mos de assentarem o encanamento na Rua do Riachuelo, observando o nivelamento da
mesma rua.
- Ordenam ao Procurador da Câmara que proceda na forma das Posturas com relação ao
sobrado que está para desabar, em frente ao Hospital Militar.
- Resolvem enviar ofícios aos Senadores e Deputados da província pedindo a intervenção
dos mesmos nos assuntos pendentes junto ao Governo Imperial, referentes aos terrenos
de logradouro público, na Rua dos Voluntários da Pátria e a permuta do Potreiro da Vár
zea pelas dependências do Arsenal da Marinha.
- Escolhem e nomeiam o novo Amanuense da Contadoria da Câmara.
- Decidem plantar chorões em tomo da Doca e arborizar interiormente o Mercado.
- Autorizam a construção de pequenas calhas e consertos nas mas da Cidade, através do
trabalho dos presos calceteiros.
- Responsabilizam os fiscais da Câmara pela fiel execução do artigo 12 do Código de
Posturas.
- Mandam concluir a construção de calha em tomo do novo Mercado.
- Decidem pedir à Presidência que, com urgência, conserte a Ponte do Passo Grande, na
Aldeia.
- Mandam consertar o Beco do Firme e decidem fazer o orçamento de uma calha para a
Estrada do Moinhos de Vento.
- Exigem que os requerimentos apresentados à Câmara solicitando alinhamento e altura
de soleiras sejam devidamente taxados.
- Obrigam os Fiscais da Câmara a comunicarem, semanalmente, sobre as multas impostas,
os alinhamentos e licenças fornecidas.
- Decidem pedir à Presidência a quantia consignada no orçamento provincial para conser
to da Estrada dos Moinhos.
- Resolvem enviar oficio ao Juiz de Órfãos da Capital pedindo cessão dos terrenos dos
órfãos de Fernando Ribeiro, para abertura de uma ma, que da Olaria vai até a da Impera
triz.
- Decidem publicar editais chamando concorrentes para a limpeza das Docas.
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- Mandam colocar em hasta púbüca os aluguéis dos prédios municipais situados na Rua
do Riachuelo e Ponta do Arsenal.
- Determinam que os proprietários de terrenos dentro dos limites da Cidade sejam obriga
dos a cercá-los ou murá-los, marcando prazo e multas.
- Concedem licença para um Cidadão plantar arvoredos em frente a sua propriedade situ
ada na Rua do Rosário.
A s í.;

M artins de Lima - Flores Filho - Fagundes - Bordini - Olinto - Guimarães.

12
- Sessão suspensa.

14
- sessão suspensa.

15
- Sessão suspensa.

16
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do ato que retifica o artigo 25 da Lei de
Orçamento Municipal vigente.
- Recebem portaria da Presidência indeferindo o requerimento de um Cidadão que pede,
por aforamento perpétuo, terrenos nos subúrbios da Aldeia.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do 2o Distrito, para informar, o requerimento de um
Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, um terreno na Rua da Imperatriz.
- Enviam à Comissão de Contas, um oficio do Administrador da Mesa de Rendas Provinci
ais, remetendo o balancete dos impostos municipais arrecadados no último trimestre.
- Recebem oficio do Administrador da Mesa de Rendas provinciais remetendo os livros e
talões que servirão para a arrecadação dos impostos municipais no corrente exercício.
- Nomeiam uma comissão com o objetivo de estabelecer as bases para a criação de uma
escola municipal de instrução primária.
- Devolvem a um Vereador o seu parecer relativo aos pretendentes dos quartos do Merca
do para ser assinado em comissão.
- Encaminham à Comissão Especial alguns requerimentos de pretendentes a locação de
quarto e abertura de açougue no novo Mercado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para abrir um açougue na Praça do
Portão.
- Decidem remover todos os açougues que estão dentro da área proibida da Cidade.
- Resolvem que o Fiscal do Matadouro de Santa Teresa acumule as funções de fiscalizar os
subúrbios, de acordo com a Lei do Orçamento Municipal vigente.
- Indeferem requerimento de um Guarda Municipal pedindo o cargo do Fiscal dos subúrbios.
- Concedem uma gratificação ao Guarda Municipal encarregado de elaborar a relação
nominal dos contribuintes, nos subúrbios.
- Marcam vistorias nas ruas Sete de Setembro e do Comércio, em direção ao Mercado,
Cais e entre as duas Docas.
Ass. : M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Olinto - Guimarães.
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17
- Sessão suspensa.

18
- Recebem portaria da Presidência remetendo os modelos para o balanço e orçamento
municipal.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia uma Portaria da Presidência
pedindo informações complementares sobre o assunto exigido na mesma.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Olinto - Flores Filho - Guimarães.
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- Nomeiam um Fiel para trabalhar com o Procurador da Câmara.
- Concedem licença para abertura de um talho de carne verde no quarto n° 77 do Merca
do.
- Concedem licenças para continuarem abertos os talhos de carne verde, na Rua General
Paranhos, entre a Duque de Caxias, Coronel Fernando Machado e General Bento Martins.
- Indeferem requerimento de Bastos & Companhia pedindo para arrendar por dez (10)
anos, um terreno entre a Doca nova e o trapiche de Cunha Reis & Companhia.
- Enviam ao Vereador Inspetor do 2o Distrito para informar um abaixo-assinado dos mora
dores do Morro de Santana.
- Indeferem requerimento de Antonio Rodrigues Dornelles & Companhia pedindo para
construir em um dos lados da Doca do Peixe.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores e comerciantes da Rua 7 de Setembro, na
quadra compreendida entre a Rua do Comércio e Praça Conde D’Eu solicitando o respec
tivo calçamento.
- Recebem abaixo-assinado de vários comerciantes pedindo para construir um trapiche
nas proximidades do novo Mercado e concedem a respectiva licença.
- Decidem pedir à Presidência que dê continuidade às obras do edifício da Casa da Câmara.
- Autorizam a construção de duas calhas na Rua Bela, entre a Duque de Caxias e Riachuelo.
- Resolvem fazer os calçamentos da Rua 7 de Setembro, entre a do Comércio até a esquina
do Malakoff, da Rua do Comércio até o paredão do trapiche de Cunha Reis e de um lado
da Praça Conte D’EU até o portão do Mercado.
- Nomeiam uma comissão para angariar recursos financeiros entre os moradores e pro
prietários da área acima referida objetivando os respectivos calçamentos.
- Autorizam os consertos das ruas da Olaria e do Menino Deus e nomeiam uma comissão
para angariar recursos financeiros entre os moradores e proprietários das referidas ruas
para ajudar a municipalidade na realização das obras.
- Mandam efetuar consertos na sotéia do Mercado.
- Autorizam a construção de uma calha na saída da projetada rua, que sairá da Rua da
Olaria até a margem do Riacho.
- Encarregam um Vereador de obter um terreno de particular, na margem do Riachinho,
onde virá desembocar a projetada rua, acima referida.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Olinto - Guimarães.

AGOSTO
06
- Recebem portaria da Presidência informando que o Inspetor da Instrução Pública da
Comarca deve prestar juramento e receber seus honorários mediante atestados expedidos
pela Comarca.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data da nova revisão da qualificação de
votantes das Pedras Brancas, cujos trabalhos foram anulados.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver providenciado para serem arre
matadas as obras do edifício que servirá de Paço Municipal.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que os consertos das ruas da Floresta e
dos Moinhos de Vento dependem de estudos da Repartição de Obras Públicas.
- Registram que foi recolhido ao Paço Municipal o Cofre da Corporação.
- Recebem oficio do Secretário da Estrada de Ferro de São Leopoldo participando que os
consertos da Rua dos Voluntários da Pátria serão efetuados logo que o tempo permitir.
- Encaminham à Presidência tabelas de preços correntes do primeiro e segundo semes
tres do corrente ano, negociadas na Praça do Comércio.
- Recebem o mapa de vacinação do Município, correspondente ao primeiro semestre do
corrente ano.
- Recebem ofício do comandante do 12° Batalhão de Infantaria tratando da solicitação
feita, pela Câmara, em não permitir que o lixo resultante da faxina diária do Quartel seja
lançado no Campo do Bom Fim.
- Recebem oficio do Fiscal da Aldeia comunicando haver intimado um Cidadão a demolir casa
e cercados que fez em terrenos de logradouro público nos subúrbios daquela freguesia.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito comunicando que intimou os cidadãos que pos
suem açougues na área proibida para este ramo de comércio a retirarem-se para locais
apropriados.
- Recebem ofício do Fiscal do Matadouro das Pedras Brancas remetendo o mapa geral do
gado abatido naquele estabelecimento no primeiro semestre do corrente ano.
- Decidem mandar consertar a calha da Rua dos Andradas, em frente a do Comércio,
instalar latrinas em cada portão do Mercado com a colaboração da Companhia Hidráuli
ca, reparar o Passo do Cará, nos subúrbios da Aldeia e consertar as estradas do Mato
Grosso e Cavalhada.
- Nomeiam uma Comissão para organizar melhoramentos no Beco do Firme.
- Mandam dar início ao calçamento da Rua dos Andradas, entre as ruas General Bento
Martins e Bela, com o auxílio de pedras doadas pelo Arsenal da Marinha.
- Mandam iniciar as obras de consertos da Estrada do Passo da Areia, desde o arroio de
igual nome até o Passo do Feijó, incluindo o Passo da Mangueira e Várzea de Gravataí.
- Alteram o nome do Beco do Fanha para Travessa Paisandu.
- Mandam agradecimentos à Companhia Hidráulica por colocar água à disposição da
municipalidade para limpeza das latrinas.
- Concedem licença à Oliveira & Companhia para arborizarem a frente de seu botequim na
Rua dos Andradas.

- Enviam ao Fiscal do 2o Distrito, o requerimento de um Cidadão, para informar, sobre as
condições da casa em que o suplicante quer abrir um talho de carne.
- Concedem licença para a permanência de um açougue na Rua Coronel Fernando Machado.
- Concedem licença à José Hebert & Companhia para assentar um trilho de ferro do seu
armazém até as marinhas fronteiras da Rua 7 de Setembro.
- Recebem representação de moradores do Campo do Bom Fim queixando-se contra a
Companhia de Bondes.
- Concedem licença para um Cidadão abrir açougue na Rua do Arvoredo, esquina da Rua
General Silva Tavares.
- Concedem licença para um Cidadão abrir açougue na Rua da Varzinha, entre a de Belas
e o Beco do Império.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para construir um barracão na Rua
Voluntários da Pátria.
- Encaminham à Comissão respectiva requerimentos de dois cidadãos sobre a locação dos
quartos do Mercado.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Olinto - Guimarães - Bordini.
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- Recebem portaria da Presidência tratando do aterro existente no terreno ao lado do
edifício do Ateneo Riograndense.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a fazer as despesas com o
nivelamento e a planta geral da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência enviando o Decreto Imperial autorizando o Governo a
permutar um terreno pertencente à Câmara, pelo próprio nacional denominado Potreiro
da Várzea.
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia de Aviso do Ministério da Fazenda
determinando que sejam respeitados os direitos de um Cidadão e sua família sobre terre
nos reclamados, por herança, na Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem portaria da Presidência pedindo a tabela dos preços dos gêneros alimentícios,
no último trimestre.
- Recebem ofício do Juiz de Órfãos afirmando não poder fazer cessão gratuita de parte de
um terreno pertencente aos filhos órfãos de um Cidadão, para a continuação da Rua da
Olaria.
- Dispensam, a pedido, um membro da comissão encarregada dos consertos do Passo da
Areia ao Passo do Feijó.
- Recebem um oficio da gerência da Companhia de Gás tratando das diversas reclamações
que lhe tem sido feitas sobre as escavações ocorridas nas ruas da Cidade.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal comunicando que, apesar da intimação, a
Companhia de Gás não aprofundou os valos na Rua General Vitorino.
- Ordenam que os fiscais das freguesias de fora e dos subúrbios do Município, além do
encarregado da cobrança dos impostos sobre carros compareçam, mensalmente, na Câ
mara a fim de prestar contas e regularizar este serviço.
- Recebem comunicação do Fiscal do 2o Distrito sobre multas aplicadas, por infração do
artigo 28 do Código de Posturas.
\
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- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo o levantamento da hipoteca dos bens de
seu falecido pai, separados para pagamento de multas ocorridas durante a construção do
novo Mercado.
- Encaminham ao Engenheiro Municipal, para informar, os requerimentos de dois cida
dãos pedindo para darem às portas dos prédios que vão construir, menor largura que a
estabelecida no Código de Posturas.
- Autorizam um Cidadão a construir boléias em suas carroças para dirigir os animais.
- Concedem licença saúde para o Fiscal do Matadouro de Santa Teresa.
- Concedem licença para a permanência de um açougue, na Praça do Portão e abertura de
outro na Rua da Azenha.
- Concedem licenças para cidadãos plantarem árvores na frente de suas residências situa
das nas ruas dos Andradas e Bela.
- Revalidam a licença de um talho de carne situado na Rua General Bento Martins.
- Concedem licença para aumentar um trapiche que foi da extinta firma Dutra Valença &
Companhia, no litoral do Caminho Novo.
- Determinam que o Fiscal de Viamão tome providências no sentido de reabrir ao trânsito
público, uma estrada que foi bloqueada no lugar denominado Quebrada Grande.
- Marcam data para recebimento de propostas aos trabalhos de desobstrução e reparos
que necessitam as Docas do Mercado.
- Decidem solicitar à Presidência a entrega das várias consignações feitas no orçamento
provincial para obras municipais.
- Autorizam o Procurador da Câmara a efetuar compra de um terreno para abertura da
Praça General Osório.
- Marcam data para arrematação do serviço de limpeza pública da Cidade.
- Aceitam o pedido de renúncia de um Vereador convocado como membro das comissões
da Câmara.
- Marcam data para a arrematação do edifício do Mercado novo e recebimento das pro
postas de locações dos prédios municipais situados na Rua do Riachuelo e Praia do Arse
nal.
- Autorizam o Presidente da Câmara a providenciar os festejos oficiais do próximo dia 7 de
Setembro e a conceder licenças para o plantio de árvores na Cidade.
- Aprovam as despesas efetuadas com a remoção do aterro existente no terreno ao lado do
Ateneo com frente para a Rua Lima e Silva.

Ass.: Flores Filho - Fagundes - Bordini - Lisboa - Guimarães - Olinto.

SETEMBRO
06
- Comemoram o centésimo aniversário da Io sessão da Câmara, nesta Capital.
- Recebem oficio do Secretário do Governo da Província, convidando a Câmara para o
cortejo comemorativo ao 7 de Setembro.
- Resolvem felicitar o Gabinete e as Câmaras pela aprovação da lei que manda construir
estradas de ferro, nesta Província.
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- Decidem agradecer aos Deputados Gerais da Província os serviços que têm prestado na
Câmara.
- Autorizam o Vereador Inspetor do 2oDistrito a fazer alguns consertos na Rua dos Andradas.
- Aprovam requerimento de um Vereador mandando colocar nas salas das sessões da
Câmara os retratos dos Generais Riograndenses que comandaram exércitos na República
do Paraguai.
- Nomeiam uma Comissão Central que se responsabilizará pela obtenção dos retratos dos
Generais acima mencionados e para qual deverão dirigir-se as comissões das freguesias.
- Nomeiam as comissões dos três distritos da Capital e freguesias da Aldeia, Viamão, Belém
e Pedras Brancas, as quais arrecadarão auxílios financeiros para a aquisição dos referidos
retratos.
- Alteram o nome da Praça da Caridade para Dom Feliciano.
- Denominam a praça localizada em frente a da Igreja Nossa Senhora das Dores de Padre
Tomé.
- Alteram o nome da Praça do Portão para General Marques.
- Alteram os nomes das ruas de Belas e Bela para General Auto e General Portinho, respec
tivamente.
- Alteram o nome da Rua de Santa Catarina para Dr. Flores.
Ass.: Flores Filho - Fagundes - Bordini - Guimarães - Firmino.

15
- Recebem portaria da Presidência solicitando a organização de uma nova tabela do pedá
gio de todas as pontes, passos ou estradas do Município para ser submetida a aprovação
da Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência declarando que só depois dos exames e orçamentos
exigidos pela Repartição de Obras Públicas referentes às obras do Município, para as
quais as competentes quantias foram consignadas na Lei do Orçamento Provincial, resol
verá convenientemente acerca de suas realizações.
- Recebem portaria da Presidência requisitando, com urgência, uma relação de todos os
jornais que são impressos no Município, incluindo as publicações hebdomadárias e revis
tas científicas, declarando sua duração, circulação e épocas de publicações.
- Recebem requerimento vindo da Presidência para ser informado sobre os terrenos do
logradouro público da Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem ofício do Senador Barão do Rio Grande tratando de assuntos referentes à per
muta do terreno do Potreiro da Várzea e sobre terrenos reclamados pelos herdeiros de
Antonio Pereira do Couto.
- Dispensam, a pedido, um membro da comissão encarregada dos melhoramentos da
Estrada do Passo da Areia.
- Recebem oficio de empreiteiros comunicando que haviam entregue ao Vereador Inspe
tor do Io Distrito, cinco barcas com areia para as obras municipais.
- Transferem a arrematação do edifício do Mercado, a pedido de um proponente.
- Encaminham à Comissão de Fazenda para receberem pareceres; as propostas recebidas
para a limpeza das Docas.
- Marcam nova data para recebimento de propostas referentes a limpeza da Cidade, visto
que a única apresentada foi indeferida por não estar nas condições do edital.

- Aceitam uma proposta para locação de um próprio municipal situado na Rua do Riachuelo.
- Concedem licença para um Cidadão construir boléias em suas carroças.
- Encaminham ao Vereador Inspetor da Freguesia da Aldeia o requerimento de vários
moradores do Io Distrito daquela freguesia queixando-se contra um Cidadão que preten
de fechar uma estrada pública.
- Autorizam um Cidadão a cercar os terrenos de sua propriedade, no lugar denominado
Tiririca, Distrito de Viamão.
- Concedem licença para um Cidadão retirar pedras de uma pedreira existente na Rua da
Varzinha.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém um ofício do fiscal relativo a melhora
mentos de estradas daquela freguesia.
- Nomeiam o Vereador Inspetor do Distrito de Viamão para acumular o cargo de Inspetor
de Belém.
- Suspendem, por quinze dias, um Guarda Municipal por incorrer em faltas na entrega dos
convites para o TeDeum de 7 de Setembro.
- Resolvem colocar um Guarda permanente em cada Distrito, assim como pagarem, sema
nalmente, na Casa da Câmara, os presos empregados nas obras municipais.
- Ordenam que o Fiscal do Distrito intime um Cidadão a cumprir a disposição do artigo 46
do Código de Posturas.
Aís.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Guimarães - Flores Filho.

30
- Recebem portaria da Presidência comunicando que, por aviso do Ministério do Império,
foi anulado os trabalhos da Junta de Qualificação de Votantes da Paróquia das Pedras
Brancas.
- Recebem portaria da Presidência recomendando que a Câmara remeta, até o final do
corrente ano, informações sobre as necessidades do Município, acompanhadas do res
pectivo relatório.
- Recebem portaria da Presidência solicitando que a Câmara envie uma tabela trimestral
dos preços correntes dos gêneros alimentícios neste Município.
- Recebem oficio do Procurador da Câmara remetendo a documentação referente a com
pra de uma casa para o alargamento e simetria da Praça General Osório.
- Recebem inúmeras propostas para a locação do Mercado e nomeiam uma Comissão
Especial para estudá-las.
- Encaminham à Comissão Especial várias propostas para a locação parcial dos quartos do
Mercado.
- Registram que duas propostas para a locação de todo o edifício do Mercado vieram
acompanhadas de plantas.
- Nomeiam outra comissão para estudar as propostas para a limpeza da Cidade.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Olinto - Guimarães - Flores Filho.

OUTUBRO

06
- Concedem licença para um Cidadão instalar um trilho de ferro na saída da sua fábrica de
erva-mate, na Rua Voluntários da Pátria, até encontrar 0 trapiche respectivo.
- Recebem portaria da Presidência autorizando consertos na ponte do Passo do Vigário,
cujas despesas correrão pelos cofres provinciais e marcam a data para recebimento das
propostas.
- Recebem portaria da Presidência solicitando a transferência da Câmara para algumas
salas da Assembléia Provincial, visto que a casa que serve de Paço Municipal foi escolhida
para as funções da Relação (Justiça).
- Recebem oficio de um Deputado Geral expondo os motivos por que não lhe foi possível
interpelar 0 Governo sobre a questão do logradouro público do Caminho Novo.
- Aprova, requerimento de um Vereador solicitando que os advogados da Cidade sejam
consultados sobre 0 modo de executar 0 Aviso do Ministério da Fazenda que manda res
peitar os direitos dos herdeiros de Couto aos terrenos do Caminho Novo.
- Recebem e encaminham à Comissão de Contas 0 Balancete da Procuradoria correspon
dente aos meses adicionais do exercício passado.
- Pagam duas contas do Fiscal das Pedras Brancas.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Guimarães - Bordini.

07
- Sessão suspensa.

08

- Recebem portaria da Presidência avisando que 0 Vice-Presidente da Assembléia Provin
cial havia entregue ao Presidente da Câmara 0 pavimento térreo do Paço da Assembléia
para os trabalhos da mesma.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que, tendo sido feita uma subscrição no
3o Distrito, em favor das vítimas da inundação, é necessário a nomeação de uma comissão
para fazer a distribuição; da mesma forma coloca à disposição a canhoneira Greenhalg
para este fim.
- Declaram haver nomeado uma comissão para ir às ilhas e fazer a distribuição dos man
timentos coletados e de terem socorrido, com alimentos, algumas famílias alojadas no 3o
Distrito.
- Recebem ofício do Presidente da Sociedade de Beneficência Brasileira União pondo à
disposição da municipalidade 0 edifício da sua propriedade, com camas e uma quantia
em dinheiro para socorrer e abrigar as vítimas da inundação.
- Recebem oficio do Io Secretário da Sociedade Portuguesa de Beneficência pondo à dis
posição, da Câmara todos os compartimentos vazios de seu hospital e oferecendo alimen
tação às famílias flageladas que lá forem se abrigar.
- Nomeiam uma Comissão para coletar e distribuir donativos e entregar guias de hospeda
gem nas sociedades de Beneficência União e Portuguesa para as famílias flageladas que
nelas quiserem se abrigar.
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- Resolvem comunicar à Presidência da Província a situação de calamidade pública em
que se encontra o Município e pedir auxílio financeiro pelos cofres provinciais.
- Autorizam o pagamento do percentual que cabe aos fiscais, por multas impostas nos
exercícios de 1872 e 1873.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito comunicando que multara um Cidadão por infra
ção do artigo 46 do Código de Posturas, que se recusara a abrir esgoto para as águas que
inundam chácaras de sua vizinhança.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Guimarães - Bordini.

9
- Sessão suspensa.

10
- Sessão suspensa.

11
- Resolvem suspender as sessões ordinárias da Câmara em virtude dos problemas causa
dos pela enchente e por ter de efetivar a mudança da Câmara para o prédio da Assembléia
Provincial.
- Autorizam o Presidente da Câmara a mandar efetivar a mudança da Câmara e a tomar
providência sobre todos os problemas referentes à inundação.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes -Prates - Olinto - Flores Filho - Guimarães - Bordini.

27
- Recebem ofício do Visconde do Rio branco, chefe do Gabinete, agradecendo os votos
recebidos desta Câmara ao Governo, em conseqüência da lei que autoriza a construção de
Estrada de ferro nesta Província.
- Recebem ofício do Presidente do Senado acusando a recepção dos votos desta Câmara
pela passagem das estradas de ferro nesta Província.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que o Presidente da Sociedade de Bene
ficência Brasileira União colocara à disposição dos flagelados seu hospício e um donativo
em dinheiro.
- Recebem portaria da Presidência avisando ser indispensável que a Comissão Central de
Socorros se entendesse diretamente com o Chefe de Polícia sobre providências que de
pendam de ordem da própria Presidência da Província.
- Recebem portaria da Presidência com relação às providências tomadas quanto às víti
mas da inundação em Taquari.
- Recebem Portaria da Presidência tratando do fornecimento de dados da Receita da Câ
mara.
- Recebem portaria da Presidência sobre o trabalho gratuito oferecido por um farmacêu
tico, em favor das vítimas da inundação recolhidas ao hospício da Sociedade de Benefi
cência Brasileira União.
- Recebem portaria da Presidência informando ter expedido ordens para dar à Comissão
de Socorros a importância dos gêneros remetidos para Taquari.
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- Recebem portaria da Presidência e nomeiam uma comissão para estudar as bases de
formação de uma biblioteca municipal.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem pedir um crédito especial para enterrar os
animais mortos pela inundação, desinfetar as praias e outras medidas higiênicas, assim
como por à disposição da Câmara vinte praças militares.
- Recebem ofício de um advogado pedindo cópia do título de Concessão dos terrenos do
Caminho Novo, a fim de formular um parecer sobre esta questão.
- Dispensam, a pedido, um membro da comissão incumbida de organizar uma subscrição
para aquisição dos retratos dos generais rio-grandenses, na Freguesia de Belém.
- Recebem ofícios dos Secretários da Sociedade de Beneficiência Brasileira União comu
nicando que um farmacêutico e um médico ofereceram, gratuitamente, seus serviços em
favor das vítimas da inundação, recolhidas ao hospício daquela sociedade.
- Recebem ofício do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais remetendo a arrecada
ção dos impostos municipais, feita por aquela repartição, no último trimestre do corrente
ano.
- Remetem à Comissão de Fazenda as contas do seu Procurador, correspondentes ao últi
mo trimestre do corrente ano.
- Concedem licenças para dois cidadãos construírem as portas de suas casas com menos
de cinco e meio palmos de vão, respectivamente nas ruas General Vasco Alves e da Varzinha.
- Concedem licença para um Cidadão edificar as portas e janelas de suas casas situadas
nas ruas Duque de Caxias, entre a Direita e a do Arroio e Fernando Machado, com largura
menores, visto que os terrenos não apresentam melhores condições.
- Pedem à Presidência que mande fazer, com urgência, um orçamento dos reparos que
necessita a Ponte dos Ferreiros na Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Adiam a discussão do requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara mande retirar
os estaleiros que ocupam os terrenos beira-rio do Caminho Novo.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Firmino - Flores Filho - Guimarães.
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- Recebem Portaria da Presidência mandando agradecer um médico que prestou serviço
gratuito às vítimas, da inundação, alojadas no hospício da Beneficência Brasileira União.
- Encaminham à Comissão do Contencioso uma Portaria da Presidência referente a ques
tão dos terrenos de logradouro público ocupados, por um Cidadão, nos subúrbios da
Freguesia da Aldeia.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia pedindo, por determinação da Presidência, uma
relação das pessoas que foram socorridas durante a inundação e das que prestaram servi
ços gratuitos em prol das mesmas.
- Concedem licença ao Superintendente da Estrada de Ferro entre Porto Alegre e Novo
Hamburgo para a instalação de trilhos provisórios na Rua da Princesa, a partir da Rua
Voluntários da Pátria até a da Floresta com a finalidade de conduzir aterro e cascalho para
o leito da referida estrada.
- Nomeiam novo advogado da Câmara.
- Recebem a representação de uma Cidadã reclamando que seu vizinho fechou um cano
que escoava as águas que sua chácara recebia da Várzea.
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- Recebem oficio do Fiscal do 2o Distrito comunicando haver multado o Cidadão acima
referido pelo fechamento daquele cano de esgoto.
- Resolvem expor à Presidência o problema de esgotamento de verbas do seu orçamento.
- Recebem oficio do Fiscal dos subúrbios comunicando que existe grande quantidade de
animais mortos na Várzea de Gravataí e da Cachoeira.
- Decidem aguardar os pareceres dos advogados consultados nesta Capital para decidirem
a questão da retirada dos estaleiros e depósitos de madeira dos terrenos de logradouro
público do Caminho Novo, requerida por um herdeiro desta área.
- Nomeiam uma Comissão para realizar reparos nas ruas e adjacências da Freguesia de
Viamão, entregando uma carroça, uma besta e as ferramentas necessárias.
- Nomeiam uma comissão para efetuar reparos nas ruas da Freguesia de Belém.
- Autorizam despesas com os consertos na Estrada do Passo do Feijó até o da Figueira.
- Resolvem pedir ao Tesoureiro do Instituto Histórico Riograndense que sejam recolhidos
ao Arquivo Municipal a importante documentação que possui, visto esta entidade haver
encerrado suas atividades.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo os consertos da sanga, junto a Ponte de
Pedras do Riachinho nesta Capital, da estrada em direção ao Passo Grande na Freguesia
da Aldeia, próximo a ponte do Passo das Almas e no Passo dos Ferreiros, na mesma
Freguesia.
- Nomeiam comissão e estabelecem verbas para os consertos acima referidos.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um emprei
teiro de calçadas pedindo que seja examinada a que construiu na Rua Duque de Caxias,
entre a do Rosário e a do Dr. Flores.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser poupado da multa que lhe foi
imposta por infração do artigo 58, do Código de Posturas.
- Nomeiam, temporariamente, outros Vereadores para membro da comissão da mudança
da Estrada do Sabão e de Inspetor do 2o Distrito, em virtude da doença do titular nas
referidas funções.
- Intimam os empresários dos matadouros a levantarem a ponte junto ao seu estabeleci
mento, na Freguesia das Pedras Brancas e a realizarem o abate do gado pela manhã.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

NOVEMBRO
ii
- Recebem portaria da Presidência dizendo que o Chefe de Polícia tem a sua autorização
para pagar as despesas com relação ao sepultamento dos animais mortos por ocasião da
última enchente.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem lhe pedir uma autorização para aplicar as
sobras da verba “aluguel de casa” no pagamento de custas judiciais.
- Remetem à Comissão do Contencioso e Melhoramentos Materiais um requerimento assi
nado por vários cidadãos, vindo da Presidência, para informar, acompanhado de uma
representação dirigida ao Governo Imperial, na qual oferecem uma quantia em dinheiro
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pelo terrenos beira-rio do Caminho Novo, compreendido entre as ruas da Aurora e da
Conceição.
- Recebem um ofício do Inspetor da Saúde Pública aconselhando certas medidas a fim de
evitar o desenvolvimento de qualquer epidemia.
- Exoneram, a pedido, um Guarda Municipal e nomeiam outro em seu lugar.
- Concedem licença para um Cidadão cercar a frente de sua chácara, em Itacolomi, na
Freguesia da Aldeia.
- Autorizam a Companhia Carris de Ferro Portoalegrense a substituir a sarjeta que cruza a
Rua 7 de Setembro, na saída da Rua General Câmara por um cano de cantaria.
- Resolvem pedir à Presidência que expeça ordens no sentido dos agentes municipais
serem acompanhados de policiais nas visitas domiciliares.
- Mandam ofícios aos gerentes da Companhia de Gás pedindo que não abram valas para
encanamentos que não possam ser cobertos no mesmo dia.
- Dispensam um membro da Comissão de Guarda do litoral do Caminho Novo e indicam
um Guarda para servir no Mercado.
- Aceitam uma proposta para os consertos da Ponte do Passo do Vigário e a encaminham
à Presidência, assim como a cópia do oficio de um Cidadão pedindo indenização pelos
seus terrenos onde serão assentados os muros da referida obra.
- Aprovam o parecer da comissão encarregada de verificar o local mais apropriado para
desviar a Estrada do Mato Grosso, no local denominado Lomba do Sabão.
- Resolvem aplicar outra verba com reparos em diferentes pontos da Estrada do Mato Grosso.
- Nomeiam uma comissão para dirigir as obras de abertura do novo trecho da Estrada do
Mato Grosso e indicam um Vereador para inspecionar os diferentes pontos a serem repa
rados na referida estrada.
- Registram o balanço do Cofre da Câmara.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

13
- Recebem portaria da Presidência informando que comissionara um Vereador e o Chefe
de Polícia, amparados por uma verba anteriormente dada à Câmara, de providenciarem
medidas que evitem a insalubridade pública.
- Recebem oficio de um Cidadão comunicando não poder aceitar a função de membro da
Comissão do 3o Distrito, encarregada de angariar donativos para a compra dos retratos
dos generais rio-grandenses.
- Mandam arquivar os ofícios das redações do Riograndense, do Deutschee Zeitung e da
revista Riograndense até que recebam os dois outros editores para satisfazerem os dados
exigidos pela Presidência.
- Mandam que um Cidadão requeira licença ao Chefe de Polícia para dar bailes em sua
casa, na Praça da Alfândega, visto que já pagou a taxa devida ao Cofre Municipal.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de vários
proprietários do Arrabalde do Menino Deus, que oferecem terrenos de sua propriedade
para a abertura de uma nova rua.
- Indeferem requerimento de um Cidadão que pede para festejar Nossa Senhora do Rosá
rio com divertimentos pelas ruas da Cidade, por ferir disposição do Código de Posturas
Policiais.
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- Indeferem um requerimento de Oliveira & Companhia solicitando para manterem, per
manentemente, duas capoeiras de aves na frente dos quartos que ocupam no Mercado.
- Concedem licença para um Cidadão continuar comercializando em seu talho de cariie
situado na Rua General Bento Martins, entre a dos Andradas e a 7 de Setembro.
- Concedem uma gratificação adicional ao Fiscal do 2o Distrito para o sustento de um
cavalo.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua Voluntários da Pátria.
- Autorizam alinhamentos de terrenos no Distrito Norte de Viamão.
- Aprovam, conforme parecer do Engenheiro Municipal, o calçamento feito na Rua Duque
de Caxias, entre as do Rosário e Dr. Flores, mandando fazer o pagamento desta obra.
- Pedem que o Engenheiro Municipal expüque por que rebaixou, em excesso, o calçamen
to da Rua Duque de Caxias, entre as do Rosário e Doutor Flores.
- Decidem fazer uma ponte de despejos no litoral do Caminho Novo, em frente à Rua Dr.
Flores e consertar a Estrada do Passo da Areia.
- Intimam que um fiscal dê explicações sobre o seu estado de saúde, a fim de poder
substituí-lo.
- Marcam nova data para recebimento de propostas referentes ao serviço de limpeza pú
blica da Cidade.
- Solicitam à Presidência da Província que tome providências no sentido de evitar conflitos
nas atividades de limpeza pública da Cidade, que são de exclusiva competência da Câma
ra.
- Decidem custear, por suas próprias rendas as despesas provenientes da limpeza da Cida
de, se forem insuficientes os recursos do Cofre Municipal, na atual situação.

Ass. : M artins de Lima - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

15
- Sessão suspensa.

17
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens para que as autori
dades policiais auxiliassem os fiscais municipais nas visitas que realizarão nos pátios,
quintais e porões das casas da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a aplicar as sobras da verba
“aluguel de casas” no pagamento de custas judiciais.
- Recebem portaria da Presidência referente ao serviço de limpeza púbüca.
- Liberam mais verba para os consertos da Ponte do Riacho.
- Recebem um abaixo-assinado dos moradores da Estrada da Cavalhada pedindo que a
Câmara a conserte.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito para informar o requerimento de um Cidadão
pedindo para desviar uma estrada que passa por suas terras, no Distrito de Belém.
- Mandam, com urgência, fazer o orçamento das despesas necessárias para consertar os
estragos ocorridos nos arcos do aterro da Várzea da Cachoeira.
- Mandam intimar os proprietários dos terrenos dos Moinhos de Vento, esquina da Rua da
Aurora, para que os cerquem.
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- Mandam fazer calhas laterais na continuação da Rua dos Andradas e da Praça D. Feliciano
até a da Conceição.
- Adiam a discussão do requerimento de um Vereador propondo a demissão do Procura
dor da Câmara por não ter efetivado o tombamento de um logradouro público, no litoral
sul da Capital.
vto.: Fernandes - M artins de Lima - Bordini - Fagundes - Lisboa - Guimarães.

18
- Decidem discutir a questão dos terrenos do litoral da Rua dos Voluntários da Pátria,
reclamados pelos herdeiros de Antonio Pereira de Castro, embora esteja incompleto o
número de Vereadores.
- Apresentam Portaria da Presidência remetendo a cópia do aviso do Ministério da Fazen
da, pela qual determina que sejam respeitados os direitos do Dr. Thomaz Lourenço Carva
lho de Campos e seus irmãos com referência aos terrenos supra citados.
- Apresentam os pareceres de vários advogados consultados pela Câmara referentes aos
terrenos em questão.
- Aprovam um requerimento que é assinado por todos os Vereadores presentes, propondo
que a Câmara recorra aos meios judiciais para salvar os direitos do Município e a conve
niência pública dos terrenos da Rua Voluntários da Pátria, em questão.
- Recebem ofício do Tesoureiro do Instituto Histórico Riograndense informando não po
der atender à solicitação que lhe foi feita, porque os documentos deste Instituto não se
acham em seu poder.
- Decidem, em virtude da informação dada por um Vereador, enviar ofício ao Doutor
Caldre Fião solicitando a documentação do Instituto Histórico Riograndense.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

19
- Recebem portaria da Presidência referente ao fato denunciado pelo Comandante do
Corpo Policial, referente a existência de águas estagnadas no quintal da residência de um
Cidadão, na Rua dos Andradas.
- Dispensam, a pedido, o Advogado Municipal, por divergência de opinião sobre a manei
ra de ser judicialmente encaminhada a questão do logradouro público do Caminho Novo
e nomeiam outro em seu lugar.
- Recebem informações do Engenheiro Municipal sobre o calçamento da Rua Duque de
Caxias, entre a do Rosário e do Dr. Flores.
- Solicitam do Administrador da Mesa de Rendas da Capital a remessa de um outro mapa
demonstrativo dos produtos exportados.
- Mandam arquivar os ofícios em que os fiscais do 2o e 3o Distritos da Capital comunicam
que alguns presos estão sendo empregados no serviço da limpeza do litoral sob a direção
do Tenente-Coronel Olinto.
- Mandam arquivar o oficio em que o Fiscal de semana do Mercado comunica terem
assumido as funções os guardas do Mercado e o do litoral do Caminho Novo.
- Mandam arquivar um comunicado do Fiscal do Matadouro de Santa Teresa informando
que quatro escravos estão empregados naquele estabelecimento.
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- Autorizam o pagamento de gratificação a um Cidadão que foi suspenso pela Câmara anterior.
- Indeferem requerimentos do Contador da Câmara, dos guardas do 3o Distrito e Marcador
de Carros, pedindo gratificações por motivos diversos.
- Confirmam o Guarda do litoral do Caminho Novo no referido cargo.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo adicional ao Código de Posturas concernente
a lavagem de roupas no .litoral da Cidade e proibindo estender roupas nas praças e ruas da
mesma.
- Aprovam outro artigo das Posturas referente ao lajeado dos passeios.
- Recebem e adiam a discussão do parecer da comissão encarregada de estudar as pro
postas para locação do Mercado.
Ass.: Fernandes - Martins de Lima - Fagundes - Lisboa - Guimarães - Flores Filho.

20
- Declaram os nomes e as respectivas idades dos escravos que trabalham no Matadouro de
Santa Teresa.
- Recebem portaria da Presidência referente aos consertos da Estrada do Passo da Areia.
- Mandam o Engenheiro Municipal, juntamente com a comissão responsável, fazer o orça
mento das obras do desvio da Estrada do Mato Grosso, na Lomba do Sabão.
- Nomeiam uma Comissão para dirigir os consertos de alguns pontos da Estrada do Mato
Grosso.
- Rejeitam uma proposta para o serviço de limpeza púbüca da Cidade, por não estar de
acordo com as bases do edital.
- Recebem um comunicado do Fiscal do 2o Distrito sobre o alagamento dos quintais da
Rua Dr. Flores.
Ass.: Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Lisboa - Guimarães.

22
- Sessão suspensa.

24
- Sessão suspensa.

25
- Sessão suspensa.

26
- Recebem portaria da Presidência remetendo o orçamento e descrição dos reparos ne
cessários na Ponte dos Ferreiros, na Freguesia da Aldeia.
- Exoneram, a pedido, um membro da comissão incumbida de dirigir os melhoramentos
das estradas da Freguesia de Belém.
- Indeferem requerimentos de dois cidadãos pedindo para ser poupados das multas que
lhe foram impostas por infração do artigo 90, do Código de Posturas.
- Concedem licença a Antero Henrique da Silva & Companhia, agentes da Companhia de
Gás, para continuarem mantendo os respectivos tubos na Rua 7 de Setembro, sem preju
ízo do trânsito público.
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- Mandam pagar as despesas com o conserto de uma carroça da Câmara utilizada no
serviço extraordinário de limpeza.
- Recebem o parecer da Comissão de Obras sobre as propostas para a limpeza e reparos
das Docas e resolvem chamar novos concorrentes para esta obra, marcando a data para o
recebimento das propostas.
- Decidem demitir o Procurador da Câmara por não haver tombado, desde 1866, os terre
nos de logradouro público do litoral sul da Capital e nomeiam outro em seu lugar.
- Nomeiam uma comissão para rever o Código de Posturas e propor as reformas de que
necessita.
- Discutem o parecer sobre as propostas para a locação do edifício do Mercado.
Am.: Fernandes - Martins de Lima - Lisboa - Guimarães - Flores Filho - Fagundes.

DEZEMBRO

06
- Recebem portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre os saldos da Câmara
de anos anteriores.
- Recebem portaria da Presidência informando ter sido aprovado 0 ato que anulou os
trabalhos de revisão da qualificação de votantes das Pedras Brancas.
- Recebem portaria da Presidência e mandam chamar licitantes aos consertos da Ponte
dos Ferreiros, marcando a data para 0 recebimento das propostas.
- Enviam à Presidência da Província os balanços da receita e despesa municipal corres
pondente ao último exercício e primeiro semestre do corrente ano, assim com a receita
dos três últimos exercícios.
- Aceitam uma proposta para a limpeza e reparos das Docas e pedem autorização à Presi
dência para executá-la.
- Aprovam as obras de conserto do cano existente na Rua da Margem.
- Mandam pagar as despesas efetuadas com os trabalhos da Junta Revisora da Qualificação
de Votantes na Freguesia das Pedras Brancas.
- Mandam arquivar um ofício do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas que remeteu 0
mapa das reses mortas no matadouro daquela Freguesia, durante 0 mês de novembro.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas comunicando os nomes e as
idades de dois escravos que trabalham no Matadouro daquela freguesia.
- Autorizam despesas com compras de mobília, ornamentos e decoração para 0 novo
Paço Municipal.
- Mandam pagar as obras de consertos do Passo das Almas, no Distrito da Aldeia.
- Concedem licença para um Cidadão cercar seu terreno com frente para a Estrada do Meio.
- Concedem licença para edificação de uma casa na Rua Duque de Caxias cujas portas
terão somente cinco palmos de largura.
- Autorizam Souto & Companhia a levantar um barracão durante a festa do Menino Deus,
naquele arraial.
- Aprovam parecer da Comissão encarregada dos melhoramentos e mudança da Estrada
do Mato Grosso, no ponto denominado Lomba do Sabão, opinando ser preferível conser-
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tar a estrada existente do que proceder à alteração projetada e pedem à Presidência so
bras de verbas para completar a quantia existente para a referida obra.
- Decidem adiantar uma verba para a Comissão da Estrada do Mato Grosso iniciar as
obras.
- Mandam pagar as despesas efetuadas com o conserto do cano da Rua D. Afonso.
- Autorizam os construtores da Estrada de Ferro de São Leopoldo a colocarem aterro na
Rua Voluntários da Pátria e mandam aumentar um cano que passará por baixo do mesmo
aterro para dar esgoto às águas das chácaras.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Firmino - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

22
- Recebem portaria da Presidência acompanhada do requerimento de um Cidadão infor
mando que a Câmara deve pressionar os empresários dos matadouros a cumprirem as
condições de seu contrato.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem chamar licitantes no litoral do Caminho
Novo, desembocadura da Rua Dr. Flores e marcando data para o recebimento das propos
tas.
- Recebem portaria da Presidência determinando que a Câmara, dentro de dez dias, se
reuna e tom e sem efeito os termos dos indivíduos que ocupam, no litoral da Rua dos
Voluntários da Pátria, os terrenos reclamados pelos herdeiros de Antônio Pereira do Couto.
- Aprovam projeto de resposta a ser encaminhado à Presidência, sobre a questão dos
terrenos do litoral da Rua Voluntários da Pátria, enfatizando que o mesmo é da competên
cia do poder judiciário.
- Informam, favoravelmente, um requerimento do ex-Procurador da Câmara pedindo sua
aposentadoria à Presidência dà Província.
- Recebem requerimento do ex-Procurador da Câmara solicitando o pagamento de várias
quantias que despendeu e não foram incluídas em suas contas.
- Mandam aterrar um buraco existente na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Mandam pagar as despesas efetuadas com os consertos da Estrada do Passo Grande,
junto à ponte.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas a contratar os consertos
da Estrada da Picada.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua Dom Afonso, após o Campo do
Bonfim.
- Mandam chamar licitantes para os consertos da Estrada do Passo da Cavalhada e mar
cam data para o recebimento das propostas.
- Concedem licença para um Cidadão edificar a porta da sua casa, na Rua do Riachuelo,
com menor largura do que a marcada no Código de Posturas.
- Nomeiam a Comissão de Visitas aos estabelecimentos públicos de caridade e Cadeia Civil.
Am..- M artins de Lima - Fagundes - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

1874

JANEIRO
12
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre os jornais que são publica
dos na Capital.
- Recebem oficio do Inspetor Geral da saúde pública solicitando um Fiscal para acompanhálo em vários exames que deverá proceder.
- Aprovam o pagamento da segunda parcela da verba destinada às obras da Estrada do
Mato Grosso, tendo em vista estar concluídas mais da metade dos consertos.
- Recebem o relatório da Santa Casa de Misericórdia referente ao ano de 1873.
- Ficam informados que o calçamento da Rua dos Andradas, entre a Dr. Flores e Senhor
dos Passos, acha-se concluído e mandam pagar a obra apesar de não aceitá-la como
padrão do calçamento da Cidade.
- Recebem oficio do Contador da Câmara expondo a situação das diferentes verbas do
orçamento municipal.
- Recebem ofício do Administrador interino da Mesa de Rendas Provinciais remetendo a
verba correspondente aos impostos municipais arrecadados no último trimestre.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores da Ponte da Cachoeira denunciando
um Cidadão que está construindo uma casa em terrenos de logradouro público.
- Concedem licença-saúde para um Guarda Municipal.
- Aceitam a oferta feita por alguns proprietários do Arrabalde do Menino Deus, de um
terreno para abertura de nova rua que partindo da Rua de Caxias encontre a de Lima e
Silva e que denominar-se-á Rua Tamandaré.
- Mandam consertar uma vala existente na Estrada dos Moinhos.
- Exoneram, por questões administrativas, o Guarda do Mercado, sendo substituído pelo
Guarda do litoral do Caminho Novo.

221 •

- Aceitam uma proposta para o calçamento da Cidade e oferecem ao proponente a Rua
General Vitorino para ser calçada como modelo.
- Solicitam ao empreiteiro do calçamento das ruas Senhor dos Passos até a General Vitorino
que pare a obra que está fazendo.
- Resolvem pedir à Presidência que, por força de lei provincial de 1872, autorize o aumen
to da iluminação pública para as ruas Voluntários da Pátria, da Floresta e outras que pelos
novos limites fazem parte do território urbano.
- Mandam fazer, com urgência, a calha externa do Mercado.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

13
- Decidem consultar o Advogado da Câmara quanto as providências a serem tomadas
contra a Companhia Salubridade, responsável pela limpeza pública.
- Pedem urgência à Presidência com relação às propostas para a limpeza e reparos das
obras.
- Mandam pagar a Reys Almeida uma quantia adicional pelo tratamento das bestas da
municipalidade, durante o período da enchente em 1873.
- Encaminham à Comissão respectiva as contas do Procurador da Câmara referentes ao
último trimestre.
- Recebem requerimento de um Cidadão apresentando-se como o Editor de um novo
jornal intitulado OMaçon.

Ass.: Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Firmino - Lisboa - Flores Filho - Gui
marães.

14
- Recebem o mapa de vacinação do Município correspondente ao último trimestre.
- Aceitam uma proposta para a construção da ponte dos despejos, na saída da Rua Dr.
Flores.
- Aceitam uma proposta para os consertos da Ponte dos Ferreiros e pedem indenização à
Assembléia Provincial em virtude da referida ponte ser obra da Província.
- Rejeitam as propostas para consertos da Estrada da Cavalhada por serem incompletas e
marcam nova data para recebimento de outras.
- Ordenam ao Procurador da Câmara que efetue a permuta dos terrenos da mesma onde
existem dependências do Arsenal da Marinha pelo denominado Potreiro da Várzea, de
conformidade com a lei.
- Decidem pedir à Presidência que decida sobre a representação a ela dirigida, pela mes
ma Câmara, tratando do aforamento do terreno de logradouro público da Rua Voluntários
da Pátria feito a Companhia da Estrada de Ferro de São Leopoldo.
Am : Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Firmino - Lisboa - Flores Filho - Gui

marães.

15
- Encarregam o Vereador Inspetor do 2o Distrito para expedir parecer sobre os reparos da
Estrada do Passo do Feijó.
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- Ordenam que o Fiscal dos subúrbios acabe com a matança de carneiro do Arraial do
Menino Deus.
- Recebem comunicação de um Fiscal da Câmara sobre depósito de madeiras feito no Cais
do Mercado.
- Encarregam o Vereador Inspetor do I oDistrito de informar se o vapor Gerente deixou de
navegar entre a Capital e o Rio de Janeiro.
- Mandam substituir os canos de madeira das ruas 7 de Setembro e dos Andradas.
- Concedem licença para um Cidadão colocar as portas das casas que vai construir na Rua
Senhor dos Passos com dimensões menores do que as exigidas pelas Posturas.
- Permitem a abertura de um açougue na Praia do Riacho, em frente ao Gasómetro.
- Revogam a ordem, anteriormente dada de restituir ao domínio público a Estrada da
Quebrada, no Distrito de Viamão.
- Recebem a descrição dos consertos necessários na Estrada da Cavalhada.
- Autorizam o pagamento das despesas feitas com os reparos dos arreios e das carroças da
municipalidade.
- Mandam inspecionar um sobradinho em ruínas na Rua da Varzinha e cumprir o que
dispõe a lei, nestes casos.
- Ordenam que o Engenheiro Municipal proceda ao alinhamento e demarcação da Rua
Tamandaré, a fim de os interessados poderem mandar construir as suas cercas.

Ass.: Fernandes - Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Lisboa - Flores Filho.

16
- Recebem um ofício circular da Presidência solicitando alguns esclarecimentos sobre a
lavoura do Município.
- Recebem 0 parecer da comissão encarregada de estudar as propostas recebidas para a
locação do Mercado.
- Analisam as propostas (18) apresentadas e votam, aceitando a proposta de Jayme &
Paradeda & Filhos com as alterações sugeridas pela comissão.
Ass.: Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Guimarães - Flores Filho - Bordini -

Lisboa.

17
- Sessão suspensa.

19
- Sessão suspensa.

20
- Sessão suspensa.

21
- Sessão suspensa.

26
- Recebem portaria da Presidência pedindo vários esclarecimentos sobre a agricultura do
município, com o objetivo de atender a requisição do Ministério da Agricultura.
- Registram ter definido a data para a qualificação de votantes da Paróquia do Rosário.
- Recebem portaria da Presidência recomendando providências no sentido de evitar que a
epidemia do cólera-morbus, que se alastra em Buenos Aires, encontre condições que
favoreça seu desenvolvimento nesta Capital.
- Pedem às autoridades policiais para recomeçarem as visitas domiciliares, recomendan
do aos fiscais todo o zelo na manutenção do asseio público e que continuem a publicar os
editais atinentes a este assunto.
- Marcam nova data para o recebimento das propostas referentes aos consertos da estrada
do Passo da Cavalhada.
- Mandam consertar alguns pontos da Rua da Azenha.
- Recebem oficio dos fiscais expondo sobre o recolhimento de vários objetos de madeira
e animais recolhidos ao barracão, por infração de Posturas.
- Recebem comunicado do Fiscal do 2o Distrito que um servente passou a ser responsável
pelo litoral do Caminho Novo.
- Determinam que os Gerentes da Companhia de Gás mandem fechar os valos que deixa
ram no Campo do Bom Fim desde o Beco do Oitavo até as ruas do Imperador e Lima e
Silva, formando grandes atoleiros.
- Encaminham à Comissão Especial encarregada da revisão das Posturas um artigo adici
onal referente às linhas de carris urbanos e estradas provinciais ou gerais.
Am.: Fernandes - Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa.

31
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia de oficio do Inspetor Geral da saúde
pública tratando das péssimas condições em que a Empresa Salubridade realiza os servi
ços a seu cargo.
- Deferem um requerimento do Editor da Reforma.
- Remetem ao advogado da Câmara para dar execução, cópia da portaria da Presidência e
o contrato dos empresários dos matadouros públicos.
- Designam a quadra da Rua Riachuelo, entre as do Dr. Flores e Misericórdia para experi
ências do calçamento da Cidade a um proponente a referida obra.
- Mandam pagar a última prestação dos consertos feitos na Estrada do Passo da Areia,
entre o Arroio deste e o Passo do Feijó.
- Nomeiam uma comissão para cumprimentar ao Conselheiro Ottoni e oferecer-lhe apoio
na missão de estudar os traçados da estrada de ferro do norte da Província.
- Aceitam uma proposta para os consertos da Estrada do Passo da Cavalhada.
- Mandam fazer o orçamento das calhas da Rua Duque de Caxias, entre a Praia do Arsenal
e a Rua da Guarda Principal.
- Mandam aterrar, com cascalho, alguns buracos existentes na Rua Voluntários da Pátria,
em frente ao aterrado do Borges e encaminham as águas que descem da parte superior da
rua até a calha do Beco do Barbosa.
- Mandam consertar grandes atoleiros próximos da olaria de Vargas, na Estrada de Dona
Teodora em direção da Várzea de Gravataí.
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- Decidem enviar ofício a Jayme Paradeda & Filhos marcando-lhes data para decidirem se
aceitam ou não a proposta que apresentaram para a locação do Mercado com as modifi
cações produzidas pela Câmara.
- Mandam fazer o orçamento das calhas e aterro do Beco do Juca da Olaria; aterrar e fazer
sarjetas em alguns pontos do lado esquerdo do Campo do Bom Fim para dar esgoto às
águas que descem das chácaras dos Moinhos de Vento; aterrar e fazer as calhas no último
trecho do Beco do Firme.
Ass.: M artins de Lima -Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

FEVEREIRO

10
- Recebem portaria da Presidência da Província comunicando haver expedido ordens
para a colocação dos sessenta lampiões, no que foi aumentada a iluminação pública da
Capital.
- Mandam arquivar um ofício da Presidência convidando a Câmara para assistir a instala
ção do Tribunal da Relação.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a firmar o contrato para conser
tos e desobstrução das Docas.
- Recebem portaria circular mandando que a Câmara preste as informações exigidas pelo
Ministério da Agricultura.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia dizendo já haver expedido ordens às autoridades
policiais com relação às visitas domiciliares.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia da Capital participando a sua posse.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação das Pedras Brancas
pedindo um livro novo para o lançamento das atas dos respectivos trabalhos.
- Concedem um prazo a Jayme Paradeda & Filhos para responderem se mantém a propos
ta de locação do Mercado, com modificações feitas pela Câmara.
- Recebem comunicado do Fiscal do Io Distrito de haver multado vários indivíduos por
infração de Posturas.
- Substituem o Fiscal das Pedras Brancas no serviço da arrecadação, naquela freguesia.
- Mandam intimar um empreiteiro para que conserte a calha que construiu na Rua da
Margem.
- Mandam publicar editais chamando licitantes para compra das madeiras da ponte que
foi substituída no litoral da Rua Voluntários da Pátria, saindo na do Dr. Flores.
- Deferem favoravelmente um requerimento do Gerente da Companhia Centro da Exporta
ção da Erva-mate, ficando o Vereador-Inspetor do Distrito autorizado a dar o trajeto do
trapiche.
- Mandam chamar concorrentes a construção das calhas da Rua Bela.
Aprovam, em primeira discussão, o projeto do relatório que será enviado à Assembléia
Provincial com um adendo sobre o aumento de salário do Secretário da Câmara.

Ass.: M artins de Lima - Bordini - Lisboa - Firmino - Flores Filho - Guimarães.

13
- Suspendem a concessão dada para alguns comerciantes construírem um trapiche no
Cais da Doca, em razão dos vapores Gerente e Santa Maria terem encerrado as viagens
que faziam entre esta Capital e o Rio de Janeiro.
- Encaminham ao Fiscal das Pedras Brancas, para informar, o requerimento de um/Cidadão pedindo para cercar campos de sua propriedade naquele Distrito.
- Encaminham ao Inspetor dos matadouros, para informar, o requerimento de vários
marchantes pedindo a substituição de um artigo do respectivo contrato.
- Indeferem requerimentos de cidadãos pedindo para serem poupados das multas que
lhes foram impostas, por infração de Posturas.
- Mandam consertar a ponte de madeira da Rua Botafogo.
- Encaminham à Comissão encarregada de revisar o Código de Posturas o requerimento
de um Vereador propondo vários artigos de Posturas.
- Mandam aterrar um lagoão existente na Várzea da Cachoeira e fazer o orçamento para a
construção de um cano na saída da Rua da União, atravessando a Voluntários da Pátria.
- Mandam o Fiscal da Câmara intimarem os proprietários de casas na Rua de Bragança,
próximo da Praça Conde D’Eu e Rua dos Andradas, junto da Travessa Paissandu, a remo
verem os materiais que estão depositados nas respectivas ruas, impossibilitando o trânsito
público.
- Mandam intimar José de Almeida Lopes & Companhia para que construa, em trinta dias,
o passeio em frente da sua propriedade situada na Rua 7 de Setembro e a retirar o depó
sito de lajes que ali se encontra.
- Autorizam mais despesas com a mobília e decoração do novo Paço Municipal.
- Recebem comunicado do Fiscal do Io Distrito informando haver multado um açougueiro
por infração do artigo 58 do Código de Posturas.
- Aprovam, em segunda discussão o projeto do relatório que será enviado à Assembléia
Provincial.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho - Guimarães.

19
- Recebem portaria da Presidência sobre os consertos da Lomba do Sabão e da ponte do
Passo do Vigário.
- Recebem ofício de um Cidadão da Freguesia da Aldeia informando que, por questões de
saúde, não pode dar os esclarecimentos solicitados pela Câmara sobre a lavoura daquela
freguesia.
- Colocam verba à disposição da Comissão de Estradas da Freguesia de Belém para a
conclusão de uma ponte junto ao Passo da Guabiroba.
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, o ofício do Conselheiro Ottoni
pedindo terreno de logradouro público para a estação de ferro na Rua Voluntários da
Pátria.
- Pedem à Presidência que entregue à comissão encarregada dos consertos da Estrada do
Mato Grosso, as ferramentas que foram compradas pelo Cofre Provincial, para realização
das obras.
- Encaminham ao Procurador da Câmara um ofício do Fiscal dos subúrbios pedindo pro
vidências judiciais para retirar alguns indivíduos instalados na Várzea de Gravataí.
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- Recebem oficio de Jaime Paradeda & Filhos pedindo modificações no parecer da Comis
são do Mercado e aprovam a que se refere ao resgate anual das Apólices da dívida muni
cipal provenientes do Mercado.
Rejeitam a proposta da firmajaime Paradeda & Filhos que pede para obrigar as quitandeiras do
Mercado a usarem exclusivamente os tabuleiros de ferro que pretendem instalar.
- Aprovam os prazos de início e término das obras do pavimento superior do Mercado e
do Mercado da Praça da Harmonia.
- Rejeitam a diminuição do prazo de arrendamento do Mercado, assim como o valor a
receber pelo pavimento superior do mesmo edifício.
- Concedem licença para um Cidadão transferir seu açougue para a Rua da Praia do Arsenal.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

20
- Recebem o relatório da situação da lavoura, na Freguesia de Belém.
- Remetem ao Vereador Inspetor do Distrito de Viamão, para informar, o requerimento de
um Cidadão pedindo alinhamento para cercar terrenos de sua propriedade, na Estância
de Itapuã.
-. Mandam fazer o orçamento de um cano na saída da Rua General Paranhos, atravessando
a da Varzinha, a fim de dar escoamento às águas pluviais.
- Mandam calçar a Rua General Paranhos, entre a Duque de Caxias e da Varzinha, constru
indo as respectivas calhas.
- Acertam contrato com a Companhia de Bondes para aterrar a Travessa da Olaria.
- Autorizam consertos no calçamento da Rua do Rosário.
- Encaminham à Comissão de Redação, o relatório da Câmara a ser enviado à Assembléia
Provincial.
Aís.: M artins de Lima - Flores Filho - Bordini - Lisboa - Guimarães.

MARÇO
05
- Recebem portaria da Presidência anulando, por irregularidades, os trabalhos da Junta
Revisora da Qualificação dos Votantes da Paróquia da Aldeia, marcando data para nova
reunião.
- Recebem portaria da Presidência comunicando achar-se concluído o pavimento supe
rior do edifício da Câmara Municipal, na Praça D. Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do Aviso do Ministério da Fazenda
sustentando a decisão da mesma na concessão de terrenos beira-rio, na Rua Voluntários
da Pátria, à Companhia da Estrada de Ferro desta Capital a Novo Hamburgo.
- Encarregam um Vereador de supervisionar as obras de construção de um cano na Rua
General Paranhos, atravessando a da Varzinha.
- Pedem autorização à Presidência para custearem as despesas provenientes das sessões
do Júri, pelas sobras das diferentes verbas do seu orçamento, assim como pagar os juros
das Apólices emitidas para o calçamento da Cidade.
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- Mandam suspender as «bras em construção nas freguesias de fora da Cidade, por acha
rem-se esgotadas as respectivas consignações.
- Mandam oficio a Jayme Paradeda & Filhos determinando-lhes prazo para responderem,
definitivamente, sobre a proposta de locação do Mercado.
- Resolvem chamar novamente licitantes para os consertos das Docas, em razão do atual
empreiteiro ter exigido mais dinheiro para fazê-la.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, requerimentos de vários mora
dores do Distrito do Sul de Viamão, pedindo para consertar o Passo do Tatu.
- Concedem licença para um Cidadão fechar uma porteira existente no campo de sua
propriedade, no Distrito das Pedras Brancas.
- Ordenam ao Fiscal das Pedras Brancas que não permita que a Estrada Geral daquela
Freguesia seja trancada.
Am.: Fernandes - M artins de Lima - Guimarães - Lisboa - Firmino - Bordini.

10
- Retificam que os juros das Apólices emitidas para o calçamento da Cidade devem ser
pagos pela mesma emissão e não pelos saldos existentes.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem informá-la que destinou, temporariamente,
uma das salas do edifício que ocupa para as audiências judiciais a cargo do Juiz de Direito
da I a Vara.
- Mandam agradecer os serviços prestados pela Comissão de Socorro as vítimas da inun
dação e pedem ao Secretário da Câmara que faça a relação nominal dos cidadãos que
mais auxiliaram nesta época.
- Nomeiam uma comissão para examinar a conclusão das obras de conserto da Estrada do
Passo da Areia.
- Recebem oficio de Jayme Paradeda & Filhos informando não poder aceitar as modifica
ções feitas pela Câmara na sua proposta para a locação do Mercado e resolvem aceitar a
referida desistência.
- Recebem oficio da Comissão encarregada dos consertos da Estrada da Aldeia comuni
cando haver sido concluído o do Passo do Cará.
- Decidem fazer vistoria nos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Encarregam dois cidadãos de efetuarem os consertos da Estrada do aterrado até o Passo
da Mangueira.
- Prorrogam o prazo de recebimento das propostas para os consertos e desobstrução das
Docas a pedido de um proponente.
Am.: M artins de Lima - Bordini - Fagundes - Lisboa - Flores Filho.

14
- Recebem portaria da Presidência pedindo as informações anteriormente exigidas com
relação aos jornais que são publicados nesta Capital.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que designara o Juiz de Direito da Vara
de Órfãos e da Provedoria de Capelas e Resíduos para Presidente do Conselho de Recursos
da Qualificação de Votantes deste Município.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre a necessidade de ser efetuada a matança de
cães.
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- Mandam arquivar os ofícios em que os Juizes de Paz de Viamão e Aldeia remetem os
livros de lançamento dos trabalhos da Junta Revisora da Qualificação de Votantes das
referidas freguesias.
- Autorizam o conserto de um buraco existente na Rua dos Voluntários da Pátria, na saída
da Rua de São Pedro.
- Indeferem o requerimento de alguns marchantes pedindo a modificação de alguns arti
gos do contrato dos matadouros.
- Informam favoravelmente o requerimento de um Cidadão pedindo que a Assembléia
Provincial autorize a Câmara a desapropriar o terreno necessário ao alargamento da Pra
ça da Conceição e continuação da Rua da Aurora.
- Encaminham à Comissão de Obras as propostas recebidas para os consertos das ruas da
Varzinha e Belas.
- Aceitam uma proposta para as obras das Docas e Cais do Mercado e nomeiam uma
Comissão para fiscalizá-las.
- Marcam vistoria para examinar a quadra de calçamento feita na Rua General Vitorino.
Am.: Flores Filho - Bordini - Lisboa - Firmino.

18
- Aprovam a amostra do calçamento efetuado na Rua General Vitorino e mandam pagar ao
empreiteiro a importância devida.
Ass.: Fernandes - Martins de Lima - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

24
- Recebem portaria da Presidência com relação ao uso de pesos e medidas.
- Recebem portaria da Presidência pedindo a atenção da Câmara para a representação do
Superintendente da Estrada de Ferro de Novo Hamburgo.
- Aprovam a indicação de um Vereador pedindo a convocação de uma sessão extraordiná
ria para solucionar o assunto acima referido.
- Concedem licença à Companhia da Estrada de Ferro de Novo Hamburgo para construir
uma plataforma provisória de madeira para o recebimento de passageiros de um lado da
Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem oficio do novo Chefe de Polícia da Província comunicando sua posse.
- Recebem oficio do Provedor da Santa Casa de Misericórdia convidando a Câmara para a
Procissão de Passos e pedindo a limpeza das ruas por onde passarão.
- Decidem firmar o contrato de construção das obras de aterros e calhas nas ruas Bela e
da Varzinha.
- Remetem à Assembléia Provincial a planta e o orçamento para construção de uma ponte,
preferencialmente de ferro, no Passo dos Negros.
- Mandam calçar as frentes dos portões do Mercado.
- Pedem à Assembléia Provincial revogação do artigo 93 do Regimento Interno referente à
fiança do Procurador da Câmara.
- Remetem ao Vereador Inspetor do 3o Distrito um comunicado do Fiscal, salientando a
falta de calhas e aterros nas ruas daquele Distrito.
- Aumentam os aluguéis dos quartos do Mercado e estabelecem novas regras para suas
locações.
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- Enviam ao Vereador-Inspetor do 2o Distrito, para dar parecer, um orçamento para a
construção de cano de esgoto na Rua Voluntários da Pátria, em frente a da União.
- Autorizam a locadora de um quarto no Mercado a transferir sua chave, sob determinadas
condições.
- Autorizam a abertura de um talho de carne verde, no Campo do Bom Fim, esquina Rua
da Imperatriz.
- Indeferem requerimento pedindo para construir um trapiche nas proximidades da Rua
General Câmara.
- Autorizam o início do calçamento das ruas Senhor dos Passos, General Vitorino, até a
dos Voluntários da Pátria.
- Concedem licença saúde ao Guarda do Mercado.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para parecer, o requerimento de um Cidadão
representando contra a maneira dos empresários dos matadouros cumprirem o contrato.
- Retificam o prazo estipulado para arrendamento dos quartos do Mercado a o projeto de
construção de um cano na Rua dos Voluntários da Pátria, em frente a da União.
Así.: M artins de Lima - Bordini -Lisboa - Firmino - Flores Filho.

30
- Encaminham à Presidência os esclarecimentos fornecidos pelo proprietário do jornalA

Reforma.
- Recebem oficio do Juiz de Paz Presidente da Junta Qualificadora da Freguesia das Pedras
Brancas, remetendo o livro de lançamento das respectivas atas.
- Recebem ofício da Comissão de Melhoramentos da Lomba do Sabão remetendo cópia do
contrato firmado com o arrematante da respectiva obra.
- Recebem oficio do Contador da Câmara comunicando acharem-se esgotadas as verbas
“limpeza da Cidade” e “consertos de estradas e pontes”.
- Mandam fazer um guarda-lama na Doca velha.
- Aceitam uma proposta para arrematação do Passo da Pintada.
- Autorizam a concessão de licenças para açougues nos quartos do interior do Mercado.
- Liberam mais verba para as obras de consertos e desobstrução das Docas.
- Pedem autorização à Assembléia Provincial para fazer negociações das suas Apólices
com o Banco da Província.
- Ordenam que o Fiscal de Belém mande abrir ao trânsito público o novo Passo da
Guabiroba.
- Mandam fazer os orçamentos para calçar o Beco do Império, desde a Rua Duque de
Caxias até a General Fernando Machado.
- Remetem, novamente, ao Vereador-Inspetor de Viamão um requerimento de vários mo
radores do Passo do Tatu e cercanias, a fim de que mande fazer o orçamento dos conser
tos que diz serem urgentes.
- Autorizam a abertura de um talho de carne no quarto n° 80 do interior do Mercado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser poupado de uma multa rece
bida por infração de Posturas.
- Mandam fazer o orçamento para a conclusão das calhas existentes na Rua General Bento
Martins até a Praia do Riacho, na Rua da Varzinha, até a Bento Martins e na Rua Direita.
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- Recomendam ao Fiscal do I o Distrito da Aldeia que não permita que um Cidadão feche
uma estrada que corta campos de sua propriedade nas cercanias do Passo do Bernabé.
Am.; M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Firmino - Flores Filho.

31
- Concedem mais um mês de prazo ao arrematante dos consertos da Ponte dos Ferreiros
para concluir a referida obra.
- Expõem a portaria da Presidência e o requerimento do Superintendente da Estrada de
Ferro entre esta Capital e Novo Hamburgo pedindo alinhamento para a edificação da esta
ção e mais dependências.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo o cumprimento da ordem acima cita
da, desde que a Companhia da Estrada de Ferro de São Leopoldo tenha mandado aterrar
e nivelar toda extensão da Estrada e Rua Voluntários da Pátria, em virtude da sua obstru
ção ao trânsito público, mas continuando a protestar perante ao Governo Provincial e ao
Juízo Competente.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que foi indeferido o recurso interposto
pelos proprietários da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Resolvem pedir à Presidência as sobras de materiais utilizados nas obras do Paço Muni
cipal e que estão sendo anunciados em leilão público.
Am.; Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

ABRIL
13
- Recebem oficio do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais enviando a arrecada
ção a seu cargo do primeiro trimestre do corrente ano.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para desviar a Estrada do Passo do
Itapuã.
- Mandam fazer o orçamento para aterrar uma sanga existente na Rua da Aurora.
- Mandam consertar a Rua Coronel Fernando Machado, entre a General Paranhos e Gene
ral Auto.
- Ordenam que o Procurador da Câmara entre em contato com alguns proprietários de
terrenos entre as ruas Duque de Caxias e Coronel Fernando Machado, com frente para a
Rua General João Manoel para que cedam terrenos para abertura de uma nova rua.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara examine, com urgência, as paredes de um sobra
do que incendiou, na Rua da Varzinha.
- Solicitam que a Presidência informe o preço da avaliação do terreno da Rua da Impera
triz, necessário para proceder a continuação da Rua General Lima e silva.
Am.; Fernandes - M artins de Lima - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

15
- Sessão suspensa.

16
- Sessão suspensa.

17
- Sessão suspensa.

18
- Recebem portaria da Presidência comunicando a conclusão das obras do edifício desti
nado às sessões da Municipalidade e do Júri.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver sido confirmado, por aviso do
governo, o ato presidencial que anulou os trabalhos da Junta de Qualificação dos Votantes
da Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Presidente da Câmara Municipal de Santana do Livramento enviando uma
quantia em dinheiro arrecadada naquele município em favor das vítimas da inundação.
- Mandam arquivar o ofício do Superintendente da Estrada de Ferro de São Leopoldo
convidando a Câmara para assistir ao ato de inauguração daquela estrada.
- Encaminham à Comissão respectiva as contas trimestrais do Procurador da Câmara e
mandam arquivar seu relatório.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser poupado de multa que lhe foi
imposta.
- Indeferem requerimento da Granja & Algayer pedindo para fazer um trapiche nos fundos
da casa que ocupam na Rua 7 de Setembro.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do 3o Distrito da Aldeia, para informar, o requeri
mento de um Cidadão pedindo para cercar seus terrenos no mesmo Distrito.
- Concedem alinhamento para um Cidadão reconstruir suas casas, situadas na Rua Gene
ral João Manoel, conforme a planta e nivelamento geral da Cidade.
- Concedem licença para a construção de mais uma janela na frente de duas casas situadas
na Rua Duque de Caxias, esquina da Rua General Silva Tavares.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial um auxílio financeiro para a compra de mobília
e outros acessórios necessários ao salão das sessões do Júri.
- Pedem à Presidência da Província que a Câmara seja poupada do pagamento da
arrematação que fez das sobras de materiais usados na forração das salas das sessões.
- Comunicam à Comissão de Melhoramentos de Viamão que podem aplicar mais verbas
nas respectivas obras.
- Aprovam despesas com a colocação de carroças com pedras no Passo da Cavalhada,
junto da Estrada do mesmo nome.
- Determinam que o Procurador da Câmara tome as providências necessárias para man
dar demolir a casa incendiada na Rua da Varzinha.
Aw.: M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

20
- Mandam lavrar o contrato de arrendamento do Passo da Pintada.
- Recebem portaria da Presidência sobre terreno destinado a patrimônio municipal.
- Recebem oficio do Juiz de Direito convocando um Fiscal da Câmara para comparecer às
sessões do Tribunal do Júri, como testemunha.
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- Enviam à Presidência cópia do ofício do Desembargador Presidente do Tribunal do Júri
requisitando mais duas salas para as testemunhas do Júri.
- Recebem uma participação do seu Procurador e justificando o não comparecimento às
sessões em virtude de estar participando do Conselho Municipal de Recursos.
- Recebem um comunicado do Fiscá do 2o Distrito da Capital sobre a eliminação de cães
de rua naquele Distrito.
- Liberam verba para obras de melhoramento das ruas e arredores da Freguesia da Aldeia.
- Resolvem informar à Presidência sobre o auxilio financeiro recebido da Câmara Munici
pal de Livramento e o modo de como o mesmo foi distribuído.
Am.; M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho -Lisboa - Firmino.

21
- Ordenam que o Procurador da Câmara proíba a retirada de areia do Passo da Pintada.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para parecer, o requerimento de um Cidadão
pedindo que seja cancelado o desvio de uma estrada no Distrito das Pedras Brancas.
- Indeferem requerimento do Fiscal do I o Distrito da Capital solicitando uma gratificação
para o sustento da cavalgadura.
- Recebem o parecer da Comissão Especial encarregada de analisar uma proposta para a
edificação de um novo mercado, na Rua Voluntários da Pátria.
- Aceitam a proposta de edificação de um novo mercado acrescentando algumas modifica
ções que são aceitas pelo proponente, mandam lavrar o respectivo termo de contrato que
é encaminhado à Assembléia Provincial, para aprovação.
Am.; M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Lisboa - Firmino - Guimarães.

22
- Recebem portaria da Presidência e resolvem recorrer à Assembléia Provincial pedindo
que a Câmara seja poupada do pagamento de alguns materiais que arrematou das obras
do edifício que ocupa.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia avisando estar, o empreiteiro dos Ferreiros, tirando
aterro para a obra de local impróprio.
- Aprovam, com algumas emendas, a minuta do contrato para a construção do mercado
do litoral da Rua Voluntários da Pátria.
- Registram o balanço do Cofre da Câmara.
Am.; M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

24
- Recebem portaria da Presidência transmitindo o ato de aposentadoria do ex-Procurador
da Câmara.
- Mandam arquivar o ofício, de um Vereador, comunicando que recorrera à Assembléia
Provincial da decisão da Câmara de dar o alinhamento pedido pelo Superintendente da
Estrada de Ferro de São Leopoldo nos terrenos de logradouro público da Rua Voluntários
da Pátria.
- Mandam fazer consertos nos canos da Rua dos Andradas em direção da General Câmara
e o da Rua 7 de Setembro, junto da casa do Barão do Caí.
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- Recebem requerimento de Vereadores informando sobre os trapiches de couro, depósi
to e envenenamento dos mesmos no centro da Cidade que são prejudiciais à saúde públi
ca.
- Decidem solicitar a um Cidadão atualmente em Portugal, autorização para abrir em
terreno de sua propriedade, na Estrada do Menino Deus, o espaço necessário para o
prolongamento da nova Rua Tamandaré.
- Marcam data para o recebimento das propostas à arrematação da areia do Riachinho.
- Mandam fazer o calçamento em tomo do novo edifício da Câmara e o gradil da frente em
simetria com o do Teatro.
Así.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

MAIO
13
- Recebem portaria da Presidência referente aos terrenos em que serão construídos o
novo Mercado no litoral da Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem portaria da Presidência sobre as providências que foram tomadas pela Câmara
a respeito do controle da epidemia da varíola.
- Recebem circular da Presidência pedindo informações sobre alguns tópicos da agricul
tura e nomeiam cidadãos para fomecê-las nos subúrbios da Capital, Belém, Viamão, Al
deia e Pedras Brancas.
- Recebem ofícios do Delegado de Polícia da Capital sobre providências contra a varíola.
- Decidem fazer o calçamento em tomo do edifício da Câmara, somente quando recebe
rem o nivelamento da Cidade.
- Liberam mais verbas para as obras da Estrada do Passo da Cavalhada.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Io Distrito a mandar fazer um cano na Rua 7 de
Setembro, saída da do Comércio, indo ao encontro do existente na praça ocidental do
Mercado.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para mandar recolocar na altura competente
o encanamento do gás situado entre a Rua dos Andradas e Beco do Rosário, deslocado em
função das obras de calçamento da Rua Senhor dos Passos.
- Mandam chamar licitantes para os diversos ramos do serviço municipal e areia do
Riachinho.
- Aprovam despesas com a organização do Salão do Júri.
- Autorizam o Procurador da Câmara à proceder conforme a lei, com relação as casas que
ameaçam ruir, na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Praça Conde D’Eu e no Beco
do Império.
- Aceitam uma proposta para a locação dos quartos do Mercado.
- Autorizam o Presidente da Câmara a alugar os quartos do Mercado que forem desocu
pando.
Ass.: Fernandes - Martins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

26
- Recebem portaria da Presidência comunicando que a Câmara foi autorizada a fazer um
empréstimo para aplicar nos melhoramentos das ruas da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem encarregar um Vereador de entender-se
com o Banco da Província sobre o empréstimo necessário para amortizar as Apólices
emitidas para a construção do Mercado.
- Mandam arquivar o oficio da Presidência da Província convidando a Câmara para assistir
à inauguração da Escola Militar.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo remetendo exemplares do
Jornal Riograndense em que se encontra publicada a Lei do Orçamento Municipal que
vigora no presente exercício.
- Recebem comunicação do Procurador da Câmara sobre os prédios que ameaçam ruir na
Praça Conde D’Eu e Beco do Espírito Santo.
- Recebem oficio de um empreiteiro da Câmara avisando que se achava concluído o
calçamento que fizera como padrão, na Praça do Portão e resolvem examiná-lo após a
sessão.
- Nomeiam uma comissão para avaliar qual o melhor dos calçamentos produzidos como
amostra pelos empreiteiros contratados pela Câmara.
- Mandam queimar alcatrão, durante a noite, no litoral da Cidade, pelo Arsenal e ruas da
Varzinha e Olaria para desinfetar o ar, assim como caiar o prédio do Mercado e da Rua
Riachuelo, pertencente à municipalidade.
- Nomeiam o Fiscal Geral da Câmara.
- Aprovam a proposta de um Cidadão candidatando-se ao cargo de Fiscal e o nomeiam,
interinamente, para o I o Distrito da Cidade.
- Promovem a transferência de um Fiscal para o Mercado.
- Nomeiam um Cidadão para Fiscal do Matadouro de Santa Teresa e subúrbios.
- Demitem, a bem do serviço público, o Fiscal das Pedras Brancas e nomeiam outro para
substituí-lo.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo enviando cópia da portaria da
Presidência considerando improcedentes as razões do Juiz de Feitos da Fazenda ao tomar
conhecimento da ação ingressada pela Câmara para a manutenção dos terrenos beira-rio
da Rua do Caminho Novo.
- Marcam vistoria na Rua Senhor dos Passos, em razão do seu calçamento se encontrar
muito elevado.
Am.: Fernandes - M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

27
- Aceitam o calçamento feito na Praça do Portão continuação da Rua Riachuelo e mandam
pagar seu empreiteiro, assim como o da Rua do Senhor dos Passos.
- Mandam colocar aterro de cascalho em alguns pontos da Praça do Portão.
- Nomeiam uma comissão para verificar se os consertos das estradas do Passo da Cavalha
da e do Mato Grosso estão concluídos ou não.
- Recebem oficio dos membros do Conselho da Comunidade Evangélica pedindo o conser
to da estrada que conduz ao cemitério dos protestantes e autorizam a referida obra.
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- Decidem enviar ofícios aos deputados gerais da Província informando-lhes da nova fase
que entrou a questão dos terrenos de logradouro público da Rua Voluntários da Pátria.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

JUNHO
08
- Recebem portaria da Presidência comunicando que dera ordens à Repartição de Obras
Públicas para reassentar os canos de gás na Rua Senhor dos Passos, entre a dos Andradas
e Beco do Rosário.
- Recebem portaria da Presidência sobre a inconveniência de ser lançados, na praça e
adjacências, por algum tempo, os entulhos da Doca.
- Resolvem mandar suspender o serviço de desobstrução das Docas, até melhorar as con
dições sanitárias da Cidade.
- Recebem portaria da Presidência tratando do terreno necessário para a continuação da
Rua General Lima e Silva e autorizam o Presidente da Câmara obter informações visando
a sua aquisição.
- Aprovam a moção de um Vereador propondo medidas sanitárias para a extinção da
epidemia da varíola.
- Decidem pedir autorização à Presidência para administrar a arrecadação das rendas
municipais, em virtude de ter recebido proposta desvantajosa.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa - Guimarães.

09
- Recebem circular da Presidência sobre a criação de escolas práticas agrícolas e nomei
am uma comissão para tratar do referido assunto, neste Município.
- Recebem portaria da Presidência sobre as águas minerais de Baependi e da campanha
na Província de Minas Gerais, a fim de dar-lhes publicidade.
- Aceitam a proposta do Jornal Mercantil para a impressão e publicação dos trabalhos da
Câmara.
- Autorizam o Presidente da Câmara a aceitar a proposta mais vantajosa para a arrematação
da areia do Riacho.
- Aprovam a proposta de um Vereador de parabenizar o retorno à vida pública do Conde
de Porto Alegre, como representante do I o Distrito Eleitoral da Província, nomeando uma
comissão para o referido encargo.
- Recebem requerimento de um Cidadão reclamando contra a maneira dos empresários
dos matadouros cumprirem algumas disposições do respectivo contrato.
- Autorizam o Presidente da Câmara a conceder licenças à abertura de açougues e apro
vam as concedidas para estabelecimentos no Campo do Bom Fim e Rua da Figueira.
- Aprovam a colocação de aterros de cascalho nas ruas General Paranhos, entre a Duque
de Caxias e Coronel Fernando Machado, General Portinho e Direita.
- Pedem o parecer do Vereador-Inspetor do Distrito sobre uma denúncia que o Barão do
Caí mandou bloquear uma estrada pública, no lugar denominado Forte.
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- Nomeiam uma Comissão para entender-se com a Companhia da Estrada de Ferro, a fim
de colocar aterro na Rua Voluntários da Pátria.
- Resolvem enviar um exemplar de seus Anais e Relatório às Câmaras de todas as capitais
de Província do Império.
- Registram que o Vereador Inspetor do Distrito já providenciou o aterramento de alguns
pontos da Doca nova e na rampa em frente a Travessa Paissandú.
Aíí.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

16
- Recebem portaria da Presidência enviando sementes de trigo, que são encaminhadas à
cidadãos para cultivo e experimentação.
- Recebem portaria da Presidência informando não poder assumir todas as despesas exigidas
para a extinção da varíola e aconselhando que a Câmara recorresse a caridade particular.
- Nomeiam comissões para obterem recursos financeiros de combate a varíola nos distri
tos da Capital.
- Convocam médicos e farmacêuticos para se encarregarem das visitas aos enfermos indi
gentes dos distritos da Capital e a distribuição de medicamentos.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a cobrar administrativamente os
seus impostos no próximo exercício.
- Recebem portaria da Presidência sobre 0 rebaixamento do encanamento do gás nas ruas
do Senhor dos Passos e Misericórdia.
- Informam a um Engenheiro que as obras de rebaixamento do encanamento de gás da
Rua Senhor dos Passos está a cargo do Engenheiro da respectiva Companhia.
- Recebem, do Oficial Maior da Secretaria do Governo, um vidrinho com sementes de
eucalyptus globulus, objetivando 0 fornecimento de mudas à municipalidade.
- Recebem uma representação do Provedor da Santa Casa de Misericórdia sobre 0 rebai
xamento dos prédios localizados na Rua da Misericórdia.
- Nomeiam uma comissão com 0 objetivo de dar parecer sobre 0 nivelamento da Rua
Senhor dos Passos.
- Nomeiam uma comissão, a fim de examinar a conclusão das obras de conserto da Rua
União.
- Liberam mais verba para ser aplicada nos consertos da Estrada do Passo da Cavalhada.
- Mandam entregar à Comissão Central de Socorros às vítimas da inundação a quantia
doada pelo Município de Livramento.
- Pedem que 0 Engenheiro Municipal faça uma planta do Campo do Bom Fim e ruas
laterais apresentando um projeto de embelezamento para esta área.
- Resolvem contratar com um empreiteiro os calçamentos das ruas da Misericórdia e
Andradas pelo mesmo sistema empregado na Praça do Portão.
- Aprovam 0 Parecer da Comissão de Contas sobre as do Procurador.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

18
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens à Repartição de
Obras Públicas para fazer 0 orçamento das despesas com a divisão dos porões da Câmara
para servirem de setores de arrecadação e arquivo da mesma.
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- Recebem portaria da Presidência e resolvem contratar com o periódico M ercantil a
publicação das atas e a impressão dos trabalhos da Câmara.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo comunicando haver sido
exonerado, a pedido, o primeiro suplente do Juiz substituto do de Direito da Vara Comer
cial dos Feitos da Fazenda Civil e Criminal da Comarca da Capital.
Mandam arquivar um oficio do Conde de Porto Alegre sobre sua intervenção, como
deputado federal, em favor dos direitos do Município aos terrenos de logradouro público
do Caminho Novo.
- Recebem o Livro de Qualificação de Votantes da Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício da Câmara da Vila do Triunfo sobre arrecadação de verbas realizada no
Município de Livramento, destinada às vítimas da inundação.
- Acusam o recebimento do relatório do Município de São João Batista de Camaquã.
- Enviam ao Engenheiro Municipal, para ser analisado, um ofício dos Agentes da Compa
nhia de Gás sobre o calçamento feito pela mesma.
- Dispensam, a pedido, dois membros da Comissão de Exames dos calçamentos das ruas
da Cidade e nomeiam outros cidadãos em substituição.
- Autorizam os consertos do Passo do Tatu, no Distrito de Viamão.
- Autorizam o pagamento das despesas feitas com os consertos de alguns locais da Estrada
do Mato Grosso e mandam fazer o orçamento para restaurar outros na mesma estrada.
- Recebem oficio da Comissão encarregada dos consertos da Estrada do Mato Grosso e
autorizam novas obras na mesma.
- Aprovam o parecer de um Vereador proibindo que o Arrematante dos Consertos da ponte
dos Ferreiros tire aterro de uma elevação junto à estrada.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo rescisão do contrato que detém de um
torreão do Mercado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser poupado de uma multa que
lhes foi imposta.
- Mandam pagar os consertos realizados na Rua dos Moinhos de Vento.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

22
- Aprovam o parecer da comissão encarregada de examinar as obras da Rua da União e
mandam pagar o respectivo empreiteiro.
- Recebem doação em dinheiro, do empreiteiro da Rua da União para auxiliar nas obras
das calhas entre as ruas General Bento Martins e Direita.
- Resolvem que a Rua da União voltará a denominar-se Rua da Conceição, desde a Volun
tários da Pátria até o Campo do Bom Fim.
- Encaminham à Comissão fiscalizadora das obras das Docas um requerimento do respec
tivo empreiteiro pedindo rescisão do seu contrato de trabalho.
- Resolvem solicitar da Diretoria do Banco da Província a abertura de uma conta corrente
especial com fundos necessários para amortizar as Apólices emitidas na construção do
Mercado.

Ass.: Fernandes - M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

30
- Determinam que o Advogado Municipal proceda, como manda a lei. contra os abusos
dos empresários dos matadouros em relação aos marchantes.
- Recebem oficio do Banco da Província aceitando a transação proposta pela Câmara,
fornecendo de uma só vez a quantia para amortizar Apólices emitidas durante a constru
ção do Mercado.
- Recebem ofício de um médico aceitando o encargo de tratar os enfermos pobres ataca
dos de varíola, não podendo, porém, ser membro da comissão de socorros.
- Recebem oficio de um farmacêutico colocando à disposição dos enfermos pobres ataca
dos de varíola suas farmácias, matriz e filial, situadas na Rua Voluntários da Pátria.
- Encaminham ao Engenheiro e Fiscal respectivo o requerimento de um Cidadão pedindo
para cercar terrenos de sua propriedade na Estrada do Mato Grosso.
- Enviam à comissão respectiva, para dar parecer, duas propostas para a confecção do
retrato do Imperador.
- Recebem o parecer da comissão físcalizadora das obras da Docas e aceitam a rescisão
de contrato proposta pelo empreiteiro, por haver reconhecido a má fé e incapacidade do
mesmo.
- Mandam pagar gratificação a um funcionário pelos serviços extraordinários prestados
com a epidemia da varíola.
- Nomeiam, em caráter permanente, o Fiscal que assumira, interinamente, o 3o Distrito da
Cidade.
- Mandam intimar os guardas municipais, cujas vagas foram supridas pela nova Lei do
Orçamento, para que suspendam suas atividades.
- Encaminham à comissão respectiva, para estudos, a proposta de um empreiteiro sobre
calçamentos.
- Mandam desapropriar o terreno necessário para regularizar e alargar a Praça da Concei
ção.
- Autorizam o Presidente da Câmara a escolher um dos guardas municipais para ser Fiscal
das Docas, Cais do Mercado e marcação de carros.
- Mandam fazer dois canos de esgoto para serem colocados na Rua de Belas, no cruza
mento com a da Varzinha.
- Autorizam o pagamento dos juros das Apólices emitidas para o novo Mercado.
Am.: Martins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Bordini - Lisboa.

JULHO

06
- Sessão suspensa.

07
- Recebem oficio de um Conselheiro afirmando que prestará todo 0 apoio à Câmara para
que seja garantido 0 direito que lhe assiste sobre os terrenos de logradouro público da
Rua Voluntários da Pátria.
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- Recebem portaria da Presidência remetendo um exemplar das Instruções sobre a vaci
na, para as pessoas leigas conhecerem e divulgarem.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de São João do Monte Negro autorizando o seu
Procurador a receber a quantia que lhe foi destinada pelo Município de Livramento para
as vítimas da inundação.
- Recebem ofícios de dois cidadãos participando que aceitaram ser membros da Comissão
de Exames dos calçamentos feitos como amostras em algumas ruas da Cidade.
- Encaminham à Comissão respectiva a proposta de um empreiteiro para o calçamento
das ruas.
- Contratam um empreiteiro para a construção de calhas nas ruas que, momentaneamen
te, não podem ser calçadas e alguns, também, pontos da Rua da Varzinha.
- Registram o estabelecimento de um contrato para a colocação dos canos de esgoto na
Rua de Belas, no cruzamento da Rua da Varzinha.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

22
- Recebem portaria da Presidência convocando a nova Assembléia Provincial e marcando
a data da respectiva eleição.
- Recebem portaria da Presidência sobre pesos e medidas.
- Mandam pagar ao ex-empreiteiro das obras e Cais do Mercado, as quantias devidas pelo
início dos referidos trabalhos, além de serviços nas ruas Doutor Flores e Senhor dos
Passos.
- Destituem, a pedido, a comissão encarregada de adquirir a efígie do Imperador para a
sala de sessões da Câmara e transferem a responsabilidade ao Presidente da mesma.
- Recebem ofício do Vacinador juntamente com o mapa de vacinação.
- Rejeitam propostas de empreiteiros para aterro da Rua Voluntários da Pátria desde o
Estaleiro do Farias até a chácara de Margarida Teixeira, por falta de verbas e mandam
publicar Editais chamando concorrentes para esta obra, dentro dos limites do orçamento
do Engenheiro Municipal.
- Mandam pagar com Apólices o empreiteiro do calçamento da Travessa Paissandu, entre
as ruas Riachuelo e dos Andradas.
- Mandam pagar a impressão de quatrocentos instruções sobre vacinação que serão dis
tribuídas pelas freguesias não urbanas do município.
- Mandam pagar os consertos efetuados na estrada que liga o Passo da Mangueira com o
aterrado da Ponte de Gravataí.
- Decidem que o prolongamento da Rua da Olaria deverá manter-se com a mesma largura
da rua.
- Marcam vistoria na Rua do Menino Deus, em virtude de reclamação sobre águas paradas
na mesma rua.
- Demitem, a bem do serviço público, o Fiscal do Mercado e transferem para esta função
o Fiscal interino do I o Distrito.
- Recebem folhetos intitulados “Considerações sobre a diretriz da Estrada de Ferro da
Cidade do Rio Grande à Alegrete”.
- Concedem licença para um Cidadão para um Cidadão construir a porta da sua casa
situada na Rua da Margem com largura menor do que a marcada no Código de Posturas.
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- Recebem oficio do Administrador da Mesa de Rendas remetendo a quantia arrecadada
dos impostos municipais, pela repartição a seu cargo.
- Recebem oficio do Administrador da Mesa de Rendas remetendo os livros e talões que
serviram para a arrecadação dos impostos municipais naquela repartição.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

29
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Vila de Taquari pedindo que entregue a um
Cidadão a quantia que lhe coube em favor das vítimas da inundação e que foi arrecadada
no Município de Livramento.
- Recebem ofício da Câmara de Passo Fundo pedindo algumas lâminas de pus vacínico.
- Aprovam a compra do retrato do Imperador e adiantam uma quantia ao respectivo retra
tista.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando que o novo Fiscal interino do Mercado não
aceitara o referido cargo.
- Contratam com um empreiteiro o calçamento e as calhas das ruas da Cidade, a partir da
Rua Duque de Caxias em direção ao Norte.
- Decidem efetuar outro contrato para a construção das calhas e aterro do litoral sul da
Cidade, desde a Rua Duque de Caxias para baixo, até o Arsenal.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando a necessidade de ser efetuado um conserto
na Praia de Belas, antes de chegar ao Matadouro de Santa Tereza.
- Recebem ofício do Fiscal Geral pedindo que haja maior publicidade nos editais que
anunciam animais apreendidos por infração de Posturas e decidem publicá-los igualmen
te no Jornal do Comércio.
- Decidem enviar ofício ao Gerente da Companhia de Gás proibindo-lhe abrir valas nas
ruas sem assistência do Engenheiro Municipal para marcar-lhe o nivelamento.
- Autorizam um Cidadão a construir os dois portões de entrada da sua propriedade, situ
ada na Rua da Varzinha com largura menor do que marcam as Posturas.
- Determinam, com urgência, a desapropriação judicial de uma casa e terreno situada na
Praça da Conceição.
- Mandam fazer aterro e escavações necessárias na Rua da Conceição, desde a Igreja do
mesmo nome até o Campo do Bom Fim, colocando as calhas laterais.
- Decidem mandar um ofício ao Diretor da Escola Militar e ao Topógrafo da mesma escola
pedindo colaboração nos trabalhos de nivelamento e no plano de embelezamento e me
lhoramentos do Campo do Bom Fim.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

30
- Recebem ofício de um Cidadão pedindo dispensa de membro da comissão encarregada
de socorrer os enfermos atacados de varíola no Io Distrito da Capital.
- Enviam à Presidência os esclarecimentos recebidos sobre a lavoura da Freguesia de
Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Recebem oficio de um Cidadão pedindo dispensa de membro da comissão encarregada
de obter esclarecimentos sobre a lavoura nos subúrbios da Capital.

•241 •

- Pedem ao Procurador, ao Fiscal Geral e ao Engenheiro Municipal as providências neces
sárias, conforme a lei, sobre a representação de uma Cidadã contra um aterro feito por
outro Cidadão, que corta o escoamento das águas pela Várzea.
- Encaminham à contadoria, as contas trimestrais do Procurador,, para serem conferidas.
- Mandam arquivar um ofício do Fiscal Geral sobre irregularidades,* na fiscalização do
Mercado.
- Recebem ofício do Procurador sobre as quotas entregues às municipalidades do Triunfo,
Taquari, São João do Monte Negro e a Comissão Central da Capital da quantia arrecadada
no Município do Livramento, em socorro às vítimas da inundação.
- Concedem alinhamento para cercar um terreno no Passo da Cavalhada.
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, o requerimento de um preso.
- Denominam a Rua da Figueira de Coronel Genuíno.
- Autorizam o Vereador Inspetor do 2o Distrito a mandar fazer alguns consertos na Rua da
Azenha, sobre a Várzea e as calhas da Rua da Conceição, desde a Igreja até o Campo do
Bom Fim.
A «.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Firmino - Lisboa.

AGOSTO
07
- Revogam uma licença anteriormente concedida a um Cidadão para fechar uma porteira
em campos de sua propriedade, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para fechar um caminho que atravessa
seus campos, situados na Freguesia de Pedras Brancas.
- Aprovam a construção de dois canos junto das calhas colocadas na Rua da Varzinha,
saída da Rua General Bento Martins e a colocação de calhas na Rua General Auto, desde a
da Varzinha até a Fernando Machado.
- Mandam fazer setenta lampiões para a iluminação dos festejos de 7 de Setembro.
- Concedem licença para abertura de um açougue no Beco do Firme.
- Resolvem enviar ofício ao Banco da Província pedindo a abertura de uma conta corrente
especial para movimentar as Apólices dos calçamentos.
- Comunicam às Comissões de Melhoramentos das freguesias de fora da Capital o limite de
verba que podem dispor mensalmente.
- Mandam fazer os reparos necessários na Estrada da Tiririca.
- Encaminham ao Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia o requerimento de um Cidadão pedin
do para fechar terrenos de sua propriedade no Io Distrito desta freguesia.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Firmino - Lisboa.

27
- Desaprovam o requerimento de Cunha Reis & Companhia pedindo à Presidência da
Província, por aforamento perpétuo, mil palmos de terrenos de marinha do lado direito
do matadouro público, na Freguesia de Pedras Brancas.

- Recebem oficio do General Pederneiras informando aceitar o compromisso, juntamente
com o Major Moller, de levantar a planta e nivelamento do Campo do Bom Fim, além dos
planos de embelezamento e esgotos.
- Concedem adiantamento de dinheiro ao empreiteiro dos calçamentos da Capital.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos da Aldeia um requerimento de vários mora
dores do 2o Distrito da referida freguesia pedindo o conserto da estrada que conduz ao
porto de embarque.
- Declaram a um empregado municipal aposentado não haver verba consignada na Lei do
Orçamento para seu ordenado.
- Liberam, em parte, o litoral da Rua dos Voluntários da Pátria, como servidão pública,
para um Cidadão embarcar tábuas em seis iates.
- Nomeiam membros para a Comissão de Melhoramentos da Freguesia da Aldeia.
- Mandam colocar as sobras de escavação da Praça da Conceição e arredores nas áreas
baixas do Campo do Bom Fim e nas imediações da Praça da Independência.
- Mandam, com urgência, o Engenheiro Municipal fazer o orçamento das obras que faltam
nas docas, incluindo a construção de um paredão no lado leste, entestando com a proje
tada Rua das Flores e sejam chamados concorrentes para a fatura destas obras.
- Decidem que o início da execução do contrato para os calçamentos da Cidade seja com
pedras preparadas a mão.
- Mandam intimar os empresários dos matadouros para que retirem os porcos que man
tém naqueles estabelecimentos e que continuem a construir o cano que dará escoamento
ao sangue e águas utilizadas nos referidos locais, lançando-os dentro do rio.
- Intimam o ex-Procurador da Câmara a prestar contas do último trimestre que arreca
dou.
- Devolvem à Comissão de Obras um parecer sobre o aterro e melhoramentos da Rua
Voluntários da Pátria para que seja dada a opinião do Engenheiro Municipal.
- Encaminham à Comissão do Obras as propostas recebidas de empreiteiros para os me
lhoramentos da Rua Voluntários da Pátria. °

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

28
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento de um Cidadão
querendo desistir de um terreno de propriedade municipal que cercou, em frente da sua
chácara, nos Moinhos de Vento.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do 2o Distrito um requerimento de vários moradores da
Rua da Floresta pedindo consertos na referida rua.
- Autorizam o alinhamento para uma Cidadã residente no 2o Distrito da Aldeia.
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, o requerimento de alguns pro
prietários de construção urbanas denominadas “cortiços”.
- Mandam fazer reparos na Rua da Aurora.
- Determinam que o Fiscal de Belém multe alguns cidadãos que estreitaram uma estrada
pública naquela freguesia e mande-os repô-la no antigo traçado.
- Aprovam despesas feitas com os consertos da Estrada da Quebrada das Pitangueiras.
- Registram o Balanço do cofre da Câmara.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Firmino - Lisboa.
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SETEMBRO
10
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre a peste que manifestou-se
no gado da República Argentina e recomendando medidas que impossibilitem a sua entra
da na Província.
- Aprovam o parecer da Comissão de Engenheiros sobre o rebaixamento da Rua Senhor
dos Passos, aceitando o nivelamento proposto e mandando calçá-la.
- Mandam arquivar o ofício referente à prestação de contas da Comissão de Socorro às
vítimas da inundação, correspondente à quantida designada a este Município de uma co
leta feita em Livramento.
- Recebem comunicado do Fiscal Geral de haver embargado uma obra na continuação do
Beco do Firme.
- Recebem e remetem à Contadoria para serem conferidas, as contas do ex-Procurador da
Câmara correspondentes aos meses de outubro e novembro do exercício da 1873/74.
- Aprovam o parecer da Comissão de Obras sobre as propostas para os melhoramentos da
Rua Voluntários da Pátria e aceitam um dos empreiteiros, sob determinadas condições.
- Decidem que a cobrança dos impostos sobre cortiços e terrenos será realizada semes
tralmente.
- Decidem contratar outro empreiteiro para efetuar o calçamento da Rua Dr. Flores, desde
a dos Andradas até a Voluntários da Pátria, tendo em vista que os calceteiros que traba
lham com o empreiteiro da Cidade recusam-se a continuar com o mesmo.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Lisboa - Bordini.

18
- Recebem o orçamento e descrição das obras a serem efetuadas na Doca velha e na dos
Peixes, chamando licitantes para as mesmas.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

30
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do ato pelo qual julga favoráveis os recursos
interpostos pela Companhia da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo contra as
imposições da Câmara de mandar aterrar e nivelar a Estrada e Rua Voluntários da Pátria, a fim
de obter o alinhamento e altura das soleiras para o prédio da respectiva estação.
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do ato pelo qual julgara de natureza
administrativa o processo de manutenção proposto em juízo pela Câmara, com relação a
posse dos terrenos beira-rio, situados na Rua Voluntários da Pátria.
- Informam à Presidência da Província que, com exceção do Potreiro da Várzea, a Câmara
não possui terrenos que possam ser classificados como patrimônio, sendo os demais
considerados de logradouro público.
- Recebem propostas para as obras da Docas aceitando uma delas com cláusula do paga
mento a ser feito através de Apólices.
- Responsabilizam a Comissão de Melhoramentos Materiais, o Vereador-Inspetor do I o
Distrito e o Engenheiro Municipal pelas obras da Doca.
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- Chamam concorrentes para adquirirem as Apólices da Câmara ao juros de 7% ao ano.
- Nomeiam os membros da Comissão Fiscalizadora dos Melhoramentos da Rua Voluntári
os da Pátria.
- Autorizam a Comissão de Obras da Rua Voluntários da Pátria, juntamente com o emprei
teiro, a alterar o modo de construção dos canos na saída das ruas do Rosário, Doutor
Flores e Senhor dos Passos.
- Mandam comunicar ao Agente da Companhia de Gás que ficará sujeito a multas sempre
que fizer escavações sem colocar proteções e farol, conforme as Posturas.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho.

OUTUBRO
22

4

- Recebem portaria da Presidência mandando o regulamento para o serviço da ilumina
ção a gás hidrogênio carbonado.
- Recebem portaria Provincial pedindo informações sobre alguns postes provinciais utili
zados no serviço municipal.
- Mandam arquivar exemplares impressos do Ato Provincial que regula o serviço de ilumi
nação.
- Registram o afastamento temporário de um Vereador e a sua substituição.
- Recebem e mandam arquivar as informações recebidas de alguns fazendeiros sobre a
peste que dizima o gado nos Estados Platinos.
- Recebem ofício da Comissão encarregada dos consertos que foram executados no Passo
e Lomba do Sabão, assim como na Estrada do Mato Grosso informando que os mesmos
foram concluídos.
- Recebem ofício da Comissão da Aldeia, junto com um abaixo-assinado dos moradores
da Estrada do Vira-Machado pedindo consertos nesta Estrada.
- Mandam arquivai* oficio de um Cidadão recusando-se a ceder terrenos de sua propriedade
para a continuação de uma nova Rua denominada Tamandaré, no Arraial do Menino Deus.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal do Matadouro das Pedras Brancas.
- Escolhem e nomeiam um novo Fiscal do Matadouro das Pedras Brancas.
- Recebem esclarecimentos do Contador da Câmara sobre o requerimento do ex-Procurador pedindo o pagamento de seus ordenados.
- Recebem oficio do Contador da Câmara comunicando que as verbas “Eventuais” e “Con
sertos das ruas e aterros da Cidade”, acham-se esgotadas.
- Recebem requerimento do Superintendente da Companhia da Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Novo Hamburgo e decidem conceder-lhe alinhamento, altura de soleiras subme
tidos ao nivelamento geral da Cidade.
.íto.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

24
- Recebem ofício do Presidente da Província tratando da Exposição Provincial que se
realizará nesta Capital, no mês de Abril de 1875.

- Aprovam o parecer da Comissão encarregada do orçamento dos consertos da Estrada da
Tiririca.
- Aconselham que um Marchante recorra ao poder judiciário contra os procedimentos
dos empresários dos matadouros que não conduzem, no vapor da empresa, todos os
produtos do gado morto naqueles estabelecimentos.
- Esclarecem ã Presidência da Província que somente os marchantes e não á corporação
municipal são os indicados para requererem, ao poder judiciário, o cumprimento das
cláusulas do contrato dos matadouros, cujas infrações prejudicam somente a eles.
- Recebem e aprovam um parecer do Advogado da Câmara sobre o serviço da limpeza da
Cidade e o remetem, por cópia, ao Fiscal Geral para que seja executado.
- Ordenam que sejam tombados, na forma da lei, os títulos do terreno do “Potreiro da
Várzea” permutado com a Fazenda Provincial pelo do Arsenal da Marinha e a escritura de
compra do terreno da Rua da Imperatriz, adquirido para abertura de uma nova rua.
- Resolvem, dentro do Projeto de obras e melhoramentos de praças, dar prioridade do
que necessita à Praça Conde D’Eu.
- Mandam chamar licitantes para os consertos da Rua da Aurora e marcam a data para o
recebimento das propostas.
- Autorizam reedificações de casas na Praia do Riacho e no Beco do Espírito Santo, com
janelas e portas em dimensões menores do que exige as Posturas, em razão dos seus
terrenos irregulares.
- Suspendem a execução do Artigo 49 do Código de Posturas, quanto ao horário em que
deve ser feito o despejo de materiais fecais e outras imundícies.
- Autorizam o Vereador-Inspetor do IoDistrito a mandar realizar as obras de embelezamento
e melhoramentos da Praça Conde D’Eu.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Lisboa - Flores Filho.

NOVEMBRO
12
- Mandam arquivar ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo acusando a recepção
da cópia da ata de apuração dos votos para membros da Assembléia Provincial.
- Mandam arquivar ofício da Diretoria da Companhia Carris de Ferro Porto-alegrense
comunicando a nomeação interina do seu novo Gerente.
- Recebem ofício do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial pedindo o paga
mento de 69 (sessenta e nove) postes de madeira que foram utilizados nas ruas da Cidade.
- Resolvem, a pedido da contadoria da Câmara, ampliar os dias de pagamento.
- Encaminham à Contadoria da Câmara, para serem conferidas, as contas de seu Procura
dor, referentes ao último trimestre do corrente ano.
- Pedem à Presidência da Província que mande rebaixar 0 passeio fronteiro ao edifício do
Quartel General ao nível do atual calçamento.
- Mandam suspender a cavalgadura que está à disposição do Fiscal do 2o Distrito.
- Recebem ofício do Fiscal Geral sobre os consertos da Lomba do Sabão e resolvem ir em
vistoria para examiná-la.
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- Compram um quadro do Imperador para ser colocado na sala do Tribunal do Júri.
- Remetem à Comissão de Obras, para parecer, as propostas recebidas dos melhoramen
tos da Rua da Aurora.
- Escolhem uma proposta para consertos da Estrada do Tiririca e nomeiam uma comissão
com o objetivo de supervisioná-la.
- Mandam pagar a quantia devida ao empreiteiro dos melhoramentos da Rua Voluntários
da Pátria.
- Recebem um deprecado do Juiz de Direito estabelecendo a penhora e o depósito de uma
quantia que o empreiteiro dos melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria terá que rece
ber da Câmara, para pagamentos de uma dívida.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

13
- Recebem informações da Contadoria da Câmara de que a verba “júri, custas e eleições”
acha-se esgotada, existindo um regular número de certidões para pagar.
- Remetem à Presidência da Província os documentos referentes ao balanço geral da re
ceita e despesa da Câmara, no último exercício.
- Resolvem mandar construir uma ponte de alvenaria na Rua do Botafogo, desde que a
Companhia dos Bondes entre com a metade das despesas.
- Mandaram fazer, pela Companhia de Bondes, o aterro da Travessa da Olaria, desde que
esta companhia aceite receber o pagamento somente no futuro exercício.
- Encaminham à Comissão Diretora dos Melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria,
para informar, o ofício do Engenheiro Municipal aconselhando a instalação de um único
cano de alvenaria em vez de canos de louça inglesa.
- Mandam arquivar ofício do Fiscal Geral enviando as relações dos cidadãos multados por
infrações de Posturas e dos animais apreendidos durante os meses de setembro e outubro.
- Resolvem pedir providências à Presidência da Província para que seja iluminada a praça
interior do Mercado.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para dar menor largura aos vãos de
uma casa que irá construir, na nova Rua de São Rafael.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos para parecer, o requerimento de um Vere
ador propondo que sejam chamados concorrentes à limpeza da Cidade.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Lisboa.

DEZEMBRO
07
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a custear a verba “Eventuais”
pelas sobras da Receita que houver no presente exercício, além de pagar a do ex-Procurador pela mesma verba.
- Recebem portaria da Presidência sobre a iluminação da praça interna do Mercado.
- Recebem portaria da Presidência e nomeiam uma comissão para estudar as bases de
criação de estabelecimentos de instrução, neste município.
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- Informam, favoravelmente, à Presidência, um requerimento de Cunha Reis & Companhia
pedindo terrenos de marinha, na Freguesia dás Pedras Brancas.
- Recebem oficio do novo chefe interino de Polícia comunicando a sua posse.
- Comunicam à Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Belém que deverão conser
tar a estrada que liga esta Capital àquela Freguesia.
- Recebem oficio dos empresários dos matadouros informando não terem se recusado
conduzir os produtos do gado morto, pelo vapor da empresa.
- Recebem oficio do Fiscal do Mercado pedindo a abertura de um inquérito sobre o seu
procedimento com relação a um pedido duvidoso, no Jornal do Comércio.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo terrenos de marinha, nas Pedras Bran
cas.
- Recebem um atestado da Comissão Diretora dos Melhoramentos da 7o secção da Rua
Voluntários da Pátria comunicando estarem prontas dois terços da referida secção.
- Nomeiam uma Comissão para avaliar o retrato do Imperador mandado fazer para ser
colocado na sala de sessões.
- Aprovam o pagamento do arrendamento do Potreiro da Várzea, pela qual a Câmara foi
condenada, por sentença do Juiz dos Feitos da Fazenda.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso sobre a representação dos proprietári
os de cortiços e decidem que o respectivo imposto seja cobrado de acordo com o mesmo.
Am.: M artins de Lima - Flores Filho - Lisboa.

14
- Recebem portaria da Presidência e mandam divulgar, por editais, a convocação extraor
dinária da Assembléia Provincial para o ano de 1875.
- Recebem portaria da Presidência pedindo vários esclarecimentos sobre as máquinas de
vapor existentes no Município.
- Recebem ofício de um Cidadão participando haver recebido seu diploma de membro da
Assembléia Provincial.
- Recebem ofício de um Cidadão recusando-se fazer parte da Comissão que avaliará o
retrato do Imperador para a sala das sessões.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de avaliar o retrato do Imperador informando
que o trabalho apresenta algumas imperfeições fáceis de corrigir e determinam que o
retratista faça as devidas correções.
- Aprovam que a Companhia de Bondes faça seus trilhos pela Rua do Riacho, indo em
direção a da Varzinha.
- Resolvem pedir à Presidência da Província que expeça ordens à Diretoria Provincial para
entregar ao seu Procurador os auxílios previstos na Lei Provincial n° 895 de 26/03/1874.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para sustentar os direitos da municipalidade, as
notificações de dois cidadãos pedindo indenizações dos prejuízos que teriam sofrido com
a alteração do nivelamento da Rua Senhor dos Passos.
- Recebem o parecer do Advogado da Câmara sobre a questão Cidade, pedindo maiores
esclarecimentos e outras documentações referente a mesma.
- Resolvem pedir à Presidência da Província que mande remover os antigos postes da
iluminação que estão dificultando o trânsito.
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- Resolvem reclamar à Assembléia Provincial em seu relatório o aumento da iluminação
para o território urbano e pedir à Presidência que esta iluminação seja feita, provisoria
mente, pelo antigo sistema.
- Mandam pintar os caxilhos dos torreões do Mercado.
- Recebem ofício do Fiscal Geral dizendo que a Ponte do Menino Deus diminuiu cinco
centímetros.
- Reclamam providências da Presidência sobre a existência de um velho telheiro que
ameaça ruir na Rua Voluntários da Pátria, em frente ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Nomeiam a comissão de visitas da Cadeia e estabelecimentos públicos de caridade.
- Anunciam o Balanço ao Cofre da Câmara.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Barão do Caí - Flores Filho.

1875
JANEIRO
ii
- Comunicam a convocação de um Vereador suplente para substituir o titular que está fora
da Província.
- Recebem portarias da Presidência nomeando cidadãos para os cargos de suplentes do
Juiz substituto de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda e Comercial desta Comarca e para
o de Juiz substituto de Direito da Vara de Órfão e Provedoria de Capelas e resíduos.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver tomado providências para a remo
ção dos postes e braços de ferro a antiga iluminação.
- Recebem circular da Presidência informando que a concessão de licenças para a abertu
ra de boticas a pessoas não habilitadas legalmente, é da competência da Junta da Higiene
Pública e não das municipalidades.
- Recebem circular da Presidência pedindo informações sobre as indústrias manufatureirasextrativas e o sistema métrico.
- Recebem oficio do novo chefe de Polícia comunicando haver tomado posse do referido
cargo.
- Recebem ofícios das Câmaras Municipais da Bahia, Ceará, São Paulo e Paraná, agrade
cendo a remessa dos anais e relatórios desta Câmara.
- Recebem oficio de um Cidadão pedindo dispensa de membro da Comissão encarregada
de avaliar o retrato do Imperador.
- Mandam convocar dois suplentes aos cargos de Juizes de Paz da Freguesia das Pedras
Brancas e remetem um novo livro para os trabalhos da qualificação.
- Nomeiam um Vereador substituto para o cargo de Inspetor do Distrito das Pedras Bran
cas e membro da Comissão de Fazenda e obras municipais.
- Solicitam que os empresários dos matadouros declarem quem são os médicos ou peritos
daqueles estabelecimentos.

•251 •

- Pedem à Companhia Hidráulica que forneça água para duas torneiras especiais que
servirão unicamente para a limpeza das varandas e corredores do Mercado.
- Autorizam despesas para consertos urgentes da Estrada do Meio.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Barão do Caí - Flores Filho.

12
- Mandam fornecer todos os esclarecimentos necessários ao encarregado de analisar a
substituição dos antigos pesos pelo sistema métrico francês.
- Enviam ao Procurador da Câmara, para informar, requerimentos vindos da Presidência,
de cidadãos recorrendo da decisão da Câmara sobre o pagamento da taxa de cortiços.
- Recebem o&cio do Provedor da Santa Casa de Misericórdia remetendo o seu relatório.
- Mandam pagar o retrato do Imperador já que foi aceito pela comissão avaliadora.
- Recebem ofício do Vacinador remetendo o mapa das pessoas vacinadas no semestre,
neste município.
- Mandam prosseguir as obras de desobstrução da pedreira que bloqueia parte da Estrada
do Passo da Areia e suspendem os trabalhos na pedreira da Estrada do Passo do Salso.
Aíí.: Martins de Lima - Fagundes - Barão do Caí - Flores Filho - Bordini.

26
- Recebem circular da Presidência pedindo esclarecimentos sobre as fontes de águas mi
nerais existentes no município.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para a revisão da qualificação dos
votantes das Pedras Brancas.
- Mandam arquivar os volumes do periódico Auxiliador da Indústria Nacional, dos anos
de 1868, 1869, 1871, 1872 e 1873, do manual de Química Agrícola do Doutor Nicolau
Joaquim Moreira e um volume de informações sobre a situação da lavoura, facilitando as
respectivas leituras às pessoas que queiram consultá-los.
- Recebem oficio do Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial e ordenam ao
Procurador da Câmara que não pague os ordenados dos empregados municipais que não
estiverem quites com a Fazenda Provincial.
- Recebem ofícios das Câmara Municipais do Pará e da Paraíba, acusando recebimento
dos Anais desta Municipalidade.
- Solicitam providência, ao Chefe de Polícia, no sentido de que a comissão de visitas tenha
acesso à Cadeia.
- Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto enviando esclarecimentos que lhe
foram pedidos, sobre a pesca neste Município.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do I o Distrito pedindo a convocação de suplentes e
juramentados para passar a respectiva jurisdição, enquanto preside os trabalhos de qua
lificação.
- Recebem oficio de um Cidadão informando que , assim que sua saúde permitir, virá
prestar juramento no cargo de Juiz de Paz do Io Distrito da Capital.
- Remetem instruções ao Fiscal Geral sobre o encanamento de água para a limpeza das
varandas do Mercado, visto que a Companhia Hidráulica já instalou a água requisitada e
também um tanque de mármore da província, com repuxo.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Barão do Caí.
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27
- Recebera portaria da Presidência afirmando que vai ser consertado o telheiro que ame
açava cair, em frente ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício de um Cidadão pedindo vários esclarecimentos sobre o modo de execu
ção, neste Município, da lei que implantou o sistema métrico francês no Império.
- Recebem ofício do Aferidor enviando algumas informações sobre o sistema métrico
francês.
- Recebem ofício de um Cidadão optando por continuar no comando do 7o Corpo de Cavalaria
da Guarda Nacional do que prestar juramento no cargo de Juiz de Paz das Pedras Brancas.
- Aprovam os consertos a serem efetuados na ponte de despejos da Rua 7 de Setembro.
- Recebem ofício do Contador da Câmara comunicando acharem-se esgotadas as verbas
“consertos de estrada, pontes, júri, custas, eleições e limpeza da Cidade”.
- Mandam registrar, no livro respectivo, as licenças-saúde do Amanuense da Contadoria,
do Fiscal interino das Docas e do Fiscal interino do Io Distrito.
- Remetem ao Procurador da Câmara, para informar, os requerimentos de alguns proprie
tários tratando das taxas das construções denominadas “cortiços”.
- Concedem alinhamento para um Cidadão cercar e edificar em um terreno que possui na
Freguesia das Pedras brancas.
í45x: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Barão do Caí - Firmino.

28
- Recebem ofício do Chefe de Polícia colocando à disposição do Fiscal Geral, por ordem
da Presidência da Província, dois praças do Corpo Policial, a pé ou a cavalo, para as
diligências da Câmara.
- Aprovam o parecer do Procurador da Câmara sobre os requerimentos de dois cidadãos
que recorreram à Presidência da Província da decisão da municipalidade sobre a taxa de
seus cortiços.
- Recebem o balancete do Procurador da Câmara correspondente ao último trimestre do
ano de 1874, instruído por duzentos e cinqüenta(250) documentos que são encaminha
dos à Contadoria da mesma.
- Aprovam o parecer da Comissão de Fazenda com base no exame das contas do exProcurador da Câmara, referente a outubro e novembro de 1873.
- Aprovam as contas do Procurador da Câmara correspondentes ao penúltimo trimestre
do ano de 1874, mais dois meses adicionais.
- Marcam prazos para a Companhia de Gás calçar as valas existentes e das que forem
abrindo sobre a areia do encanamento geral, conforme o calçamento adotado nesta Capi
tal, advertindo que não podem abrir valas para a iluminação de casas particulares sem
licença da Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal do Matadouro de Santa Teresa dando informações sobre a
maneira de como são feitos os trabalhos naquele estabelecimento.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do 2o Distrito, para que informe uma proposta do
em preiteiro dos melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria para substituir um
estaqueamento por um paredão de pedra seca ou com argamassa nas referidas obras.
- Autorizam a reconstrução de uma casa na Praia do Riacho, com porta e janelas menores
do que as previstas no Código de Posturas.
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- Encaminhaip ao Procurador da Câmara, para ser informado, o requerimento de um
Cidadão pedindo para ser pago pela venda de algumas girândolas de foguetes destinados
a festejos nacionais e Corpus Christi.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito da Aldeia requerimentos de vários proprietários
de terrenos da mesma freguesia pedindo para cercar a frente de suas chácaras.
- Acertam as bases do contrato para melhoramentos da Rua da Aurora.
Am.: M artins de Lima - Fagundes - Firmino - Barão do Caí - Flores Filho.

29
- Pressionam um Cidadão a desistir dos terrenos de logradouro público de que está de
posse na Freguesia da Aldeia, assim como retomar os demais que estiverem em idênticas
circunstâncias.
- Autorizam o Engenheiro da Câmara e o Fiscal Geral a darem nivelamento para o passeio
e soleiras das casas situadas nas ruas Senhor dos Passos, Misericórdia e parte da Rua dos
Andradas.
- Autorizam o Fiscal Geral a mandar fazer os consertos no telhado do Paço Municipal.
- Mandam o Procurador da Câmara pagar as girândolas de foguetes compradas para fes
tividades oficiais.
- Indeferem requerimento de um empreiteiro do calçamento pedindo que seja substituí
da, por fiança idônea, a garantia de 10% que tem sido deduzida de cada pagamento que
tem recebido pelo seus trabalhos.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para matar gado para consumo públi
co em sua fazenda.
- Remetem à Comissão do Contencioso e Melhoramentos Materiais o requerimento do
empreiteiro da limpeza pública da Cidade pedindo rescisão do respectivo contrato.
- Autorizam a Companhia de Bondes a extrair pedras do litoral para construir uma rampa
na Unha que abrange a margem do Riacho e a Rua Direita.
Am.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

MARÇO
04
- Recebem portaria da Presidência e decidem pedir à Assembléia Provincial que aumente
a iluminação da Cidade, estendendo-a ao território acrescido dos antigos ümites urbanos.
- Recebem portaria da Presidência anulando a qualificação das Dores desta Capital.
- Recebem portaria da Presidência e resolvem pedir à Assembléia Provincial a entrega de
uma verba prevista na Lei n° 895 de 26/03/75.
- Informam à Presidência da Província que o terreno locaUzado na Rua Duque de Caxias,
se esüver devoluto, é apropriado aos interesses da comissão encarregada dos melhora
mentos da Instrução PúbUca.
- Recebem portaria da Presidência e mandam que o Procurador da Câmara faça o tombamento dos terrenos que foram fornecidos para logradouro púbUco na Freguesia das Pe
dras Brancas.
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- Recebem portaria da Presidência e a remetem à Comissão Especial encarregada de indi
car os locais onde existem águas minerais no Município.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação do 6o Vice-Presidente da
Província.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo comunicando, por ordem da
Presidência da Província, que foi prorrogado por mais três anos o prazo para a conclusão
das obras da Companhia de Bondes.
- Recebem oficio das Câmaras Municipais de Teresina e Manaus comunicando haverem
recebido os relatórios e os Anais que lhe foram remetidos.
- Mandam guardar o livro remetido pelo Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação de
Viamão.
- Encaminham à Comissão de Visita, para conhecimento, o ofício do Chefe de Polícia
expondo as razões da proibição do ingresso da referida comissão na Cadeia da Capital.
- Aprovam o pagamento de uma parcela, em dinheiro, ao empreiteiro das obras da Doca.
- Mandam o empresário dos serviços de limpeza da Cidade pedir rescisão do seu contrato
ao poder competente, de conformidade com o parecer da Comissão do Contencioso.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto do relatório que deverá ser remetido à As
sembléia Provincial.
- Aprovam, com emenda, em I o e 2o discussões, o projeto do relatório que deverá ser
remetido à Assembléia Provincial, sendo exigida a solicitação de loterias para melhora
mentos nas praças Dom Pedro II e Conde D’Eu.
^to.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

05
- Aprovam os pagamentos efetuados pela Câmara ao empreiteiro dos Melhoramentos da
Rua dos Voluntários da Pátria por ter concluído as sexta e sétima secções, feito a primeira,
segunda e terceira secções da referida o b ra ., >
- Concedem novo prazo ao Empreiteiro dos Melhoramentos da Estrada da Tiririca para
concluir a referida obra.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal da Freguesia de Belém.
- Aprovam a multa aplicada no Fiscal do 3o Distrito, por ter, imprudentemente, multado
apenas um dos bodegueiros do Mercado que mantinham abertas as portas de seus estabe
lecimentos fora do horário estabelecido.
- Autorizam a demolição de cortiços, independente de haver sessões na Câmara.
- Encaminham à Comissão de Redação o projeto do relatório que deverá ser enviado para
Assembléia Provincial.
- Concedem licença de interesses ao Secretário da Câmara.
Ass.: M artins de Lima - Flores Filho - Fagundes - Bordini - Guimarães.

17
- Aprovam o relatório e a documentação que será enviada à Assembléia Provincial.
- Recebem ofício da Assembléia Legislativa Provincial comunicando a posse do novo Pre
sidente da Província, Dr. José Antônio de Azevedo Castro.
- Aprovam a aplicação de uma verba recebida do Empresário da Companhia Eqüestre que
atua na Praça Conde D’Eu, em beneficio de uma biblioteca municipal.

- Ordenam que o nivelamento do Beco do Império seja feito de acordo com a planta
projetada pelo Engenheiro da Câmara.
- Mandam devolver ao Juiz de Direito os deprecados pelos quais pedem que sejam suspensos
os pagamentos feitos ao Empreiteiro dos Melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Teresina, pedindo que esta lhe acompanhe na
representação que dirige ao Governo Imperial para que as municipalidades sejam poupa
das do pagamento das custas judiciais que absorvem grande parte das suas rendas.
- Decidem oficiar ao Governo Imperial pedindo a eleição direta.
- Convidam advogados da Capital para analisarem uma ação movida contra a Câmara,
pelos herdeiros de Antônio Rodrigues Chaves Filho, sobre os terrenos da Praça D. Pedro
II, onde situa-se a caixa de água.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

18
- Recebem da Presidência da Província um requerimento, para ser informado, sobre um
Cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, terrenos que diz ser devolutos, na Rua Duque
de Caxias.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Belém, juntamente com o Livro da Quali
ficação da mesma freguesia.
- Recebem o parecer da Comissão de Melhoramentos da Estrada da Tiririca, opinando que
as obras se encontram na metade e mandam pagar ao empreiteiro a segunda prestação.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito para ser informado, o requerimento de um
Cidadão pedindo para dar nova direção a um trecho da Estrada da Tiririca.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para cercar, com tábuas, um terreno
na continuação da Rua General Silva Tavares.
- Informam à Presidência da Província que é proibido matar gado para consumo público,
nas fazendas, em virtude da vigência do contrato dos matadouros.
- Mandam que um Cidadão aguarde a concorrência pública para apresentar a sua propos
ta de limpeza interna e externa do Mercado.
- Autorizam o Fiscal Geral a comprar mais duas carroças para o serviço municipal.
- Decidem, até que o assunto seja definitivamente resolvido, solicitar que os habitantes da
Capital depositem, pelas manhãs e em vasilhas, o lixo para ser conduzido pelas carroças
empregadas neste serviço.
- Determinam prazo proibindo a venda de leite nas ruas da Capital, sem o visto do Fiscal e
estabelecem que o mesmo se fixe na Praça do Mercado para passar a respectiva licença.
Am.: M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Barão do Caí - Guimarães.

ABRIL

10
- Recebem Portaria da Presidência enviando o ato pela qual manda pagar um ordenado
anual ao Fiscal da Câmara aposentado.
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- Concedem um auxílio para a cavalgadura do Fiscal dos subúrbios.
- Recebem Portarias da Presidência comunicando as anulações das qualificações de vo
tantes da Paróquias Madre de Deus e das Dores.
- Recebem ofício da Câmara Municipal do Desterro (Minas Gerais) comunicando haver
recebido os volumes dos Anais e do relatório desta Câmara.
- Recebem oficio da Câmara da Vila de São José do Norte comunicando estar ciente da
posse do atual administrador da Província.
- Recebem oficio do Juiz de Paz de Belém sobre os trabalhos da Qualificação.
- Aprovam uma representação que será enviada ao Corpo Legislativo em favor da eleição
direta e convidam as demais Câmaras municipais da Província para dirigirem-se, neste
sentido, ao Corpo Legislativo.
- Resolvem fazer um seguro anual do edifício do Mercado na Companhia Providência e
mandam aumentar os aluguéis dos quartos do Mercado para custear a referida despesa.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto de Posturas que deverá ser apresentado à
Assembléia Provincial.
Ass.: M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Barão do Caí - Guimarães.

12
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara se pronuncie sobre uma
proposta que vai dirigir à Assembléia Provincial pedindo privilégio para o abastecimento
da carne verde consumida na Capital.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial que elimine das disposições permanentes da Lei
n° 923 de 05/05/1874 0 artigo 18, visto achar-se plenamente atendido pelo artigo 24 da
Lei n° 812 de 30/12/1872.
- Autorizam despesas com as medições dos terrenos de marinha concedidos para logradouro
público, na Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas.
- Aprovam, em 2a discussão, 0 Código de Posturas.
Ass.: M artins de Lima - Bordini - Flores Filho - Barão do Caí - Guimarães.

22
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a demissão do Dr. João Pedro
Carvalho de Moraes do cargo de Presidente da Província e a nomeação do Dr. José Antonio
de Azevedo Castro para 0 referido cargo.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo licença para tirar areia do rio.
- Decidem pedir autorização à Assembléia Provincial para ceder parte do Potreiro da
Várzea para 0 projeto de construção de um hospício de alienados na Capital, caso seja
conveniente.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

MAIO
04
- Recebem oficio da Diretoria Geral da Estatística remetendo os mapas de seis Províncias
do Império.
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- Recebem Portaria da Presidência mandando por uma das salas do Paço Municipal à
disposição da Comissão Médica encarregada de inspecionar um Fiscal da Câmara.
- Mandam publicar, por editais, as disposições de uma Portaria da Presidência referente
ao sistema métrico francês.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo comunicando estar ciente
da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício do empreiteiro das obras da Doca e Cais do Mercado comunicando
haver concluído as mesmas.
- Aprovam a mudança de parte da Estrada da Tiririca para o terreno de um Cidadão, tendo
em vista o seu encurtamento e facilidade de trânsito público.
- Mandam pagar ao empreiteiro da Estrada da Tiririca a última prestação do seu contrato.
- Autorizam a abertura de um açougue na Rua Voluntários da Pátria, junto à fábrica de
erva-mate, antes da Rua da Conceição.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas solicitando a planta da referida freguesia
com o objetivo de se guiar para fornecer novos arruamentos.
- Marcam vistoria na Rua da Misericórdia e Praça D. Feliciano.
- Encaminham ao Fiscal Geral, para ser informado, o requerimento de um Cidadão, pedin
do para desviar uma estrada no lugar denominado Guabiroba, Distrito de Belém.
- Mandam pagar a primeira parcela dos honorários do advogado contratado pela Câmara
para defender seus direitos sobre o terreno, ao lado da Bailante, que os herdeiros de
Antônio Roiz Chaves Filho pretendem haver como sua propriedade.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

31
- Aprovam a publicação de editais chamando concorrentes aos diversos ramos do Serviço
Municipal.
- Recebem portaria da Presidência autorizando empréstimos por meio de Apólices, ao
juro de 8% (oito por cento).
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a encampação do contrato dos matadou
ros e nomeiam uma comissão para entenderem-se com os empresários.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de um engenheiro para
medir e demarcar os terrenos da nova sede da Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Secretário do Governo remetendo sete volumes de trabalhos sobre
agricultura.
- Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando haver sido expedidas ordens
para que toda a força disponível acompanhe a Procissão de Corpus Christi.
- Recebem ofício das Câmara municipais de Cachoeira, Santa Maria, São José do Norte e
Pelotas aceitando o convite que lhes foi dirigido, por meio de circular, com referência às
custas judiciais.
- Recebem ofícios das municipalidades de Uruguaiana e Santo Antônio comunicando esta
rem a par da posse do atual administrador da Província.
- Encaminham à Contadoria, para processamento, o balancete da receita e despesa do
Procurador da Câmara correspondente ao primeiro trimestre do corrente ano.
- Autorizam um Cidadão a cercar seus terrenos no Distrito de Belém.
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- Concedem licença para o estabelecimento de um circo na Praça Conde D’Eu.

Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Guimarães.

JUNHO
07
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia da Lei Provincial que concede três
loterias em benefício dos melhoramentos e embelezamentos das praças D. Pedro II, Con
de D’Eu e Harmonia.
- Recebem oficio da municipalidade de Rio Grande informando haver se dirigido ao poder
competente pedindo que as custas judiciárias deixem de correr pelos cofres municipais,
conforme solicitação desta Câmara.
- Recebem oficio da Diretoria do Banco da Província aceitando fazer um empréstimo de
cento e vinte contos de réis à Câmara, ao juro de 8% ao ano.
- Decidem dividir a emissão de um empréstimo à Câmara em dez séries de doze contos de
réis cada uma e autorizam o chamamento de tomadores das séries, por editais.
- Recebem o parecer do engenheiro General Pederneiras e do Dr. Mallet sobre o
embelezamento do Campo do Bom Fim e resolvem devolver-lhe a planta que remeteram
para que façam um orçamento discriminado destas obras.
- Indeferem requerimento de um Cidadão pedindo para ser poupado de uma multa que
lhe foi imposta, por infração de Posturas.
- Autorizam um Cidadão a desviar uma parte da Estrada da Ponta Grossa, que corta terras
de sua propriedade e que quer cercar, para outro terreno seu, nas mesmas condições de
trânsito.
- Mandam pagar o empreiteiro dos melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria, as des
pesas extras que efetuou com a substituição de canos de barro vidrado por canos de
alvenaria.
- Distribuem o valor do empréstimo a ser realizado junto ao Banco da Província nas
seguintes obras: complementação do déficit existente na Câmara, três secções dos Melho
ramentos na Rua Voluntários da Pátria, no Campo do Bom Fim, em calhas e aterros das
ruas baixas do 2o Distrito da Capital e no calçamento de ruas.
- Estabelecem as ruas da Capital que receberão calhas, aterros e calçamentos.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Flores Filho - Guimarães - Barão do Caí.

28
- Recebem ofícios da Câmara Municipais de Bagé, Alegrete, Jaguarão, São Gabriel, Santo
Antônio da Patrulha e Santa Vitória do Palmar, aceitando o convite de se dirigirem ao
Corpo Legislativo pedindo a dispensa do pagamento das custas judiciais.
- Exoneram, a pedido, o Contador da Câmara e nomeiam o Amanuense da Contadoria no
seu lugar.
- Nomeiam um novo Amanuense da Contadoria.
- Suspendem o desconto de 10% abatido dos pagamentos efetuados ao empreiteiro dos
calçamentos, visto que o mesmo já garantiu a execução das obras que contratou.
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- Recebem propostas para a publicação dos trabalhos da Câmara e decidem pedir à Presi
dência da Província autorização para continuar administrando suas rendas e contratar
com o Jornal do Comércio a impressão dos seus trabalhos.
- Rejeitam uma proposta de arrematação dos impostos dos gêneros exportados no Muni
cípio e pedem à Presidência da Província para que continue a administrar suas rendas.
- Exoneram, a pedido, um Vereador do cargo de inspetor do Io Distrito e nomeiam outro
no referido cargo.
- Mandam fazer o orçamento das despesas com os calçamentos da Travessa Paissandu e
das ruas dos Andradas e 7 de Setembro.
- Intimam o empreiteiro dos melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria e seu fiador a fazer
reparos nos pontos em que o aterro caiu e nas calhas que se encontram deterioradas.
- Autorizam o Procurador da Câmara a requerer, judicialmente, que os aluguéis de uma
casa em reconstrução pela Câmara sejam de direito da mesma.
- Mandam plantar salseiros na Praia de Santa Teresa, com o objetivo de solidificar a refe
rida área e controlar a invasão das águas.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Olinto - Flores Filho.

JULHO
05
- Recebem ofícios das Câmaras municipais de Uruguaiana e de Passo fundo aceitando o
convite desta para se dirigirem ao Corpo Legislativo pedindo para que as municipalidades
não se responsabilizem pelo pagamento de custas judiciais.
- Concedem exoneração ao Fiscal do Io Distrito e nomeiam um substituto.
- Mandam pagar o aterro e o conserto de atoleiro existente na Estrada da D. Teodora,
próximo à Várzea de Gravataí.
- Aceitam a oferta feita por uma Cidadã de um terreno para a abertura de uma rua entre as
ruas da Concórdia e Margem.
- Recebem oficio do Procurador informando sobre o estado de diversas causas judiciais e
que se acha terminado o contrato de locação dos quartos do Mercado.
- Resolvem continuar incluindo na folha de pagamento o nome do ex-Procurador da Câmara.
- Nomeiam comissão para examinar e orçar as despesas com os reparos da Estrada do
Mato Groso, da Lomba do Sabão ao Passo do Vigário.
- Nomeiam comissão para examinar e orçar despesas com os consertos necessários para
a abertura da Rua do Sertório.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho.

SETEMBRO
01
- Resolvem promover uma manifestação em memória do General Manuel Marques de
Souza, Conde de Porto Alegre, e levantar um monumento em sua homenagem numa das
praças da Capital.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho,

18
- Recebem portaria da Presidência informando as ordens expedidas para que fosse posta
da uma Guarda de Honra na Igreja Catedral, durante a celebração do Te Deum do dia 7 de
Setembro.
- Recebem portaria da Presidência informando que por aviso circular do Ministério da
Guerra foi declarado que as despesas com a publicação de editais das Juntas do Alista
mento e de revisão pertencem às Câmaras Municipais.
- Recebem circular da Presidência da Província recomendando que a Câmara, ao subme
ter os contratos de arrematação de impostos à aprovação da Presidência, indique os re
sultados obtidos no exercício anterior, sejam eles por administração ou arrematação.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara providencie melhorias no esta
do sanitário da Capital.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a proceder administrativamente
a cobrança de seus impostos.
- Recebem portaria da Presidência acompanhando cópia do parecer da Comissão Médica
para examinar as causas do mau estado sanitário da Cidade.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia oferecendo-se para auxiliar nas melhorias do estado
sanitário da Cidade.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando ter providenciado o destacamento de
mais um praça policial para o Mercado.
- Recebem do Secretário do Governo as coleções das leis e resoluções da Província no
corrente ano e exemplar da Lei n° 1006 de 12 de maio de 1875 das Câmaras Municipais.
- Recebem ofícios das Câmaras Municipais das Vilas de Canguçu, Encruzilhada, Triunfo e
São João do Monte Negro aceitando o convite para dirigirem-se ao poder legislativo pedin
do que as despesas com custas judiciais fiquem a cargo dos cofres gerais e não munici
pais.
- Recebem requerimento de um Cidadão vindo da Presidência da Província para informar,
onde solicita, por aforamento perpétuo, um terreno de marinha.
- Resolvem solicitar à Presidência da Província, para logradouro público, toda a extensão
da marinha da Rua Voluntários da Pátria, desde a chácara do finado José Ignácio Teixeira
até a D. Teodora.
- Recebem, do Vacinador, o mapa demonstrativo das pessoas vacinadas durante os meses
de janeiro a junho.
- Rejeitam as propostas recebidas para a conclusão das três secções da Rua dos Voluntá
rios da Pátria e chamam novos concorrentes a este serviço para serem substituídos os
canos de barros vidrados por canos de alvenaria.
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- Recebem ofício de um Cidadão recusando-se a assumir o cargo de Vereador.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação das quantias que mandou pagar pelos
editais em que foram publicados os nomes dos cidadãos alistados.
Aw.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Flores Filho - Firmino.

OUTUBRO
18
- Recebem portaria da Presidência mandando pagar as custas de um Escrivão pelas sobras
de verba.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que sejam socorridos os habitantes do Faxinai,
Distrito da Barra, atacado pela epidemia de sarampo.
- Recebem circular da Presidência da Província transmitindo o questionário remetido
pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, para que seja respondido pela
Câmara.
- Recebem circular da Presidência enviando o livro O Império do Brasil na Exposição
Universal de 1873 em Viena, Áustria, para que sejam atualizados os artigos referentes à
municipalidade, de acordo com o ocorrido, daquela época em diante.
- Recebem ofício do Procurador informando ter recebido uma quantia da Diretoria Pro
vincial para socorrer os habitantes do Faxinai atacados pela epidemia de sarampo.
- Recebem, do Secretário do Governo, cinco exemplares do projeto da Câmara dos Depu
tados concedendo auxílios à lavoura, para serem distribuídos às pessoas interessadas.
- Recebem ofícios da Câmaras Municipais de Piratini e Itaqui, aceitando o convite feito por
esta municipalidade para dirigiram-se ao Poder Legislativo pedindo que as despesas com
custas judiciais fiquem a cargo dos cofres gerais.
- Recebem requerimento de um Cidadão reclamando contra um cano do Quartel dos
Inválidos que dá esgoto às águas féticas para um terreno de sua propriedade.
- Recebem oficio de um membro da comissão respectiva, acusando o recebimento dos
gêneros e da quantia enviada para socorrer os habitantes do Faxinai.
- Recebem ofício de dois Vereadores informando estarem doentes.
- Concedem dispensa solicitada a três membros da comissão encarregada^ de promover
meios para erigir, nesta Capital, um monumento ao Conde de Porto Alegre e nomeiam os
substitutos.
- Recebem oficio do 3oJuiz de Paz da Barra, pedindo o envio de livros para o registro de
óbitos e casamentos.
- Concedem licença a um Gdadão para mudar uma estrada.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo a remoção da estrada que (vai para .
Itacolomi, para um ponto mais abaixo.
- Nomeiam, interinamente, um Vereador como Inspetor do Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo licença para a abertura de uma rua
denominada Rua de São João, confrontando com o Beco de São Soucy e Rua da Azenha.
- Concedem licença a um Gdadão para fazer duas janelas com largura menor do que a
estabelecida nas Posturas, em sua propriedade, na Rua dos Voluntários da Pátria.
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- Recebem requerimento de um Vereador pedindo que seja mandado fazer com urgência
uma calha na Lomba do Sabão.
- Resolvem solicitar à Presidência da Província o auxílio estabelecido em Lei Provincial
para os melhoramentos na Estrada dos Moinhos de Vento e pedir para mandar orçar e
realizar os melhoramentos na Ponte do Vigário.
- Recebem do Vereador Presidente a informação sobre a circunstância em que mandou
pagar a Empresa do Jornal do Comércio pela publicação do alistamento dos cidadãos
para o serviço do Exército, sem conhecer o aviso publicado posteriormente, no Riograndense, determinando que esta despesa deve correr pelo cofre geral.

Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

19
- Recebem portaria da Presidência informando estar inteirada da aplicação dada a uma
quantia recebida da Diretoria Provincial.
- Resolvem mandar fazer o rebaixamento e alguns reparos no lajeado fronteiro à casa da
Rua do Riachuelo, de propriedade municipal.
- Informam à Presidência da Província não haver terreno algum devoluto, na Freguesia
das Pedras Brancas a não ser algum de marinha.
- Concedem licença a um Cidadão para murar um terreno de sua propriedade situado na
Praça Pedro II, construindo-o sobre os alicerces ali existentes.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas pedindo que os empresários dos matadou
ros sejam obrigados a conservar os currais sempre limpos.
- Resolvem chamar concorrentes aos melhoramentos da Rua Voluntários da Pátria.
- Aprovam, em primeira discussão artigos para serem adotados como Posturas; um proi
bindo a construção de cortiços em determinada área da Cidade e outro proibindo a mora
dia em porões nos limites da Cidade, com exceção dos que tiverem pelo menos dois
metros de altura, ar, luz conveniente e com assoalhos.
- Resolvem chamar concorrentes aos melhoramentos da Rua da Olaria (Rua do General
Lima e Silva) e nomeiam comissão para tratar deste assunto.
- Recebem ofício de um Cidadão transferindo, à Câmara, o direito de inspeção do terreno
que abrange a Praça da Capela do Menino Deus.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando ter encontrado em uma noite apenas um
praça policial no quarto dos guardas, quando deveriam ser dois.
- Recebem requerimento de um Cidadão informando que, com o consentimento do
testamenteiro do falecido Padre Orestes Rodrigues de Araújo, estava de posse de um terre
no na Rua Duque de Caxias o qual a municipalidade julga ser devoluto, apresentando
documentos comprobatórios.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém apresentando o orçamento para os consertos do
Passo do Teixeira.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo para ser relevada a multa imposta por
uma infração do Código de Posturas.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

20
- Recebem portaria da Presidência concedendo à Câmara para logradouro público os
terrenos beira-rio, desde a chácara do finado José Ignácio Teixeira Junior, na Rua Volun
tários da Pátria, até a chácara de D. Teodora e pedindo uma relação dos proprietários dos
terrenos fronteiros que deixaram de fazer paredões.
- Concedem permissão ao Engenheiro encarregado da Repartição Telegráfica para depo
sitar, por alguns dias, em frente a um trapiche, diversos postes destinados às linhas de
Passo Fundo e de Santana do Livramento.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo permissão para levantar um pequeno
rancho em terreno de logradouro público, no Passo Velho, próximo à Várzea de Gravataí.
- Concedem licença a um Cidadão para levantar um pequeno rancho na Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um Cidadão informando que não foi despachada sua petição
no sentido de reabrir o seu antigo matadouro particular denominado “Flor do Conde”.
- Recebem oficio do Procurador informando que o arrendatário do Potreiro da Várzea
desocupou e entregou o terreno.
- Resolvem mandar fazer administrativamente os consertos necessários na Rua da Floresta.
- Recebem ofício do Procurador informando ter intimado um Cidadão a entregar as casas
por ele ocupadas, na Praia do Arsenal, por não ter pago os respectivos aluguéis desde o
mês de julho de 1873; e de ter deixado de existir a empresa “Salubridade”.
- Aprovam em segundo discussão, os artigos de Posturas que proíbem a construção de
cortiços em determinadas áreas e moradias em porões inadequados.
- Recebem oficio do Fiscal do Mercado comunicando uma ocorrência no edifício do Mer
cado entre um soldado do 12° Batalhão e outro de Polícia.
- Aprovam em primeira discussão, um artigo de Postura, obrigando os moradores da
Cidade a depositarem o lixo em vasilhas e na porta de suas moradias, pela manhã, para
serem levados pelas carroças de limpeza.
- Concedem licença a um Cidadão para que estabeleça seu quiosque na Praça Conde D’Eu.
- Concedem licença a um Cidadão para cercar seu terreno, no Passo das Pedras.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para edificar em um terreno que
limita com outro de logradouro público.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para cercar um terreno, na
Várzea de Gravataí.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo licença para cercar um terreno devoluto
na ilha fronteira de uso público.
Ass.: M artins de Lima - Ftores Filho - Firmino - Bordini - Fagundes.

21
- Recebem oficio do Fiscal Geral, pedindo o nivelamento da Rua do Menino Deus.
- Recebem ofícios do Fiscal Geral informando que as chuvas causaram estragos no cano
da Rua da Margem e que a Rua dos Voluntários da Pátria, no espaço compreendido entre
a Rua da Aurora e estação da Companhia de Bondes, está intransitável.
- Recebem oficio do Fiscal Geral informando a existência de um atoleiro na estrada do
Passo da Areia, impedindo o livre trânsito.

- Resolvem oficiar à Presidência da Província para que providencie o rebaixamento e o
lajeamento da parte do terreno que abrange o muro do Teatro São Pedro (na Rua do
Riachinho) e também a parte do muro da Cadeia Civil.
- Recebem oficio do Fiscal Geral informando ter ido ao Passo da Cavalhada para averiguar
problemas que ocorreram na mesma estrada.
- Recebem oficio do Fiscal Geral informando não ter encontrado estragos na estrada que
de Santa Teresa segue ao Passo da Cavalhada.
- Recebem ofícios de dois cidadãos recusando os cargos de membros da comissão nome
ada para orçar as despesas necessárias com a Estrada do Mato Grosso, da Lomba do
Sabão ao Passo do Vigário.
- Autorizam o Fiscal Geral a comprar dois animais para as carroças da Câmara.
- Concedem dois meses de licença a um funcionário.
- Recebem do Procurador o balancete do trimestre de abril a junho de 1875, exercício de
1874/1875 e também o balancete dos dois meses adicionais de julho e agosto pertencen
tes àquele exercício.
- Recebem ofício do Procurador informando a situação de diversas causas judiciais sus
tentadas pela Câmara.
- Recebem ofício do Procurador informando que a Câmara foi intimada por parte de um
Cidadão em razão dos prejuízos que possa causar em sua propriedade situada no Beco do
Império, onde escavações estão sendo feitas.
- Recebem ofícios do Fiscal de Belém, remetendo uma relação dos utensílios pertencentes
à municipalidade e que foi entregue pelo ex-Fiscal.
- Recebem ofício do Fiscal Geral tratando sobre os depósitos de madeiras existentes à Rua
dos Voluntários da Pátria.
- Recebem oficio do Fiscal Geral informando ter intimado um Cidadão a assinar um termo
comprometendo-se a aterrar a Estrada dos Moinhos de Vento, no lugar onde existe uma
pedreira de onde extraía pedras.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando o estado de ruína em que se acha uma
propriedade na Rua dos Andradas.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que os Fiscais do Mercado e das Docas não
compareceram no quarto dos guardas até as 8h30min da manhã.
- Recebem oficio do Fiscal Geral informando que o Fiscal do 3o Distrito multou um Cida
dão por estar com as portas de seu botequim abertas durante a noite.
- Recebem requerimento de um Cidadão solicitando que seja relevada a multa imposta a
uma pessoa.
- Recebem requerimento do Gerente da Companhia de Carris de Ferro Porto- alegrense,
desistindo de extrair pedras da imediações do Riacho.
- Recebem requerimento de uma Cidadã solicitando para ser poupada do pagamento do
imposto de sua casa de retratista, por achar-se em estado de pobreza.
- Aceitam uma das propostas recebidas para as obras de melhoramentos da Rua dos Vo
luntários da Pátria.
- Recebem do Vereador-Inspetor do 2o Distrito a informação referente à assinatura do
termo de doação de um terreno oferecido por uma Cidadã para a abertura de uma rua
entre a da Concórdia e da Margem.
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- Nomeiam uma comissão para representar a Câmara na solenidade do recebimento dos
restos mortais do Conde de Porto Alegre a bordo do vapor que seguirá para as Pedras
Brancas.
- Resolvem oficiar à Presidência da Província pedindo que, na concessão que foi feita a um
Cidadão de terrenos de marinha, na Rua Voluntários da Pátria, seja reservado o terreno
necessário para a abertura de ruas verticais que devem dirigir-se para projetada Rua das
Flores.
- Resolvem desapropriar um terreno aforado na Rua do Coronel Fernando Machado para,
juntamente com um pedaço de terreno, junto ao Seminário Episcopal abrirem uma rua
que sairá na Rua Duque de Caxias.
- Autorizam o Inspetor do 2o Distrito a mandar fazer o conserto da Estrada da Azenha até
a Lomba do Cemitério.
- Fazem o balanço no cofre da Câmara.
Aís.: M artins de Lima - Fagundes - Olinto - Firmino.

NOVEMBRO
09
- Mandam entoar um Te Deum em ações de graças pelo nascimento do Príncipe do Grão
Pará.
- Recebem do Vereador-Presidente, a informação de que o cofre da Câmara foi encontra
do arrombado pela parte superior e com a porta forçada, verificando-se, após o balanço,
estar intacto o dinheiro.
- Aprovam os consertos realizados no porão da Câmara e a compra de um cofre de ferro.
Ass.: M artins de Lima - Fagundes - Olinto - Firmino - Bordini.

29
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a municipalidade modifique e corrija os
artigos do livro O Império do Brasil na Exposição Universal de 1873 em Viena - Áus

tria.
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento do convite, feito pela Câmara,
para assistir ao Te Deum do dia 19 do corrente, entoado em ação de graça pela nascimen
to do Príncipe do Grão Pará.
- Recebem circular da Presidência da Província pedindo um quadro demonstrativo da
receita desta Câmara, no último triénio.
- Recebem portaria da Presidência informando ter expedido ordens à Repartição das Obras
Públicas para que um dos Engenheiros levante planta e orçamento a serem feitos na Estra
da dos Moinhos de Vento, a partir da Rua da Aurora.
- Recebem oficio da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo e da comissão nomeada,
pedindo que esta municipalidade auxilie no agenciamento de donativos para erigir naque
la Cidade um monumento de comemoração à Independência do Brasil.
- Recebem oficio de um Vereador informando que foi concluída a abertura e melhora
mentos da Rua Sertório.
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- Recebem da Presidência da Província, para informar, uma representação dos moradores
da Freguesia de Belém pedindo a alteração do plano de remoção da sede da mesma Fre
guesia.
- Aprovam o aterro mandado fazer em um atoleiro na Estrada do Gravataí. .
- Recebem ofício do Procurador informando que oficiou ao proprietário do terreno des
tinado à remoção da sede da Freguesia de Belém, para que dê seu preço pelo terreno
requisitado.
- Recebem da Comissão encarregada, o orçamento para os melhoramentos da Lomba do
Sabão até o Passo'do Vigário.
- Recebem, do Bngenheico da Câmara, o orçamento para os consertos necessários na
Lomba do Sabão.
- Recebem requesímentqde um Cidadão pedindo licença para fazer as portas de uma casa
que está edificando com largura menor do que a estabelecida nas Posturas e, também,
para ser relevada a multa recebida por este motivo.
- Recebem requerimento de um Cidadão pedindo que a Câmara lhe adiante uma quantia
para pagar as despesas feitas em sua propriedade, na Rua do Espírito Santo, que tomouse incomunicável e ameaça ruir pelas escavações feitas no local.
- Aceitam uma das propostas recebidas para os melhoramentos da Rua do General Lima e
Silva.
- Recebem propostas para os melhoramentos da Ponte do Passo do Vigário.
- Resolvem mandar concluir o calçamento de algumas quadras, apesar de achar-se quase
esgotada a verba destinada a este fim.
- Aceitam proposta feita por um Cidadão para calçamento de mas e mandam fazer as duas
quadras da Rua General Paranhos e uma da m a entre a dos Andradas e Sete de Setembro.
- Aprovam á licença de dois meses concedida ao Secretário da Câmara.

Ass.: M artins de Lima - Flores Filho - Fagundes - Bordini - Firmino.

DEZEMBRO
13
- Recebem portaria da Presidência mandando a Câmara pôr novamente a concurso os
/dois proponentes à arrematação dos melhoramentos da Ponte do Passo do Vigário.
- Recebem Portaria da Presidência informando que mandou passar título de aforamento
perpétuo a um Cidadão que ocupa o terreno fronteiro a uma chácara na Rua dos Voluntá
rios da*Pátria, devendo deixar terreno necessário para a abertura de m as verticais que
devem partir para a projetada Rua das Flores.
- Recebem proposta para os melhoramentos da Ponte do Passo do Vigário e enviam à
presidência da Província.
- Recebem, do Contador, o balanço geral da Receita e Despesa da Câmara referente ao
exercício de 1874/1875 e, também, o quadro demonstrativo da receita da Câmara, no
último triénio.
- Recebem do Procurador a prestação das contas referentes ao trimestre de julho a setem
bro.

•267 •

- Recebem informação do Procurador sobre o requerimento de uma Cidadã pedindo para
ser relevada do pagamento do imposto sobre sua casa de retratista.
- Recebem ofício do Procurador informando a um Cidadão a forma para ser feita a doação
da Praça do Menino Deus.
- Recebem ofício do Procurador informando o requerimento de um Cidadão que pede
para ser relevada uma multa que recebeu.
- Concedem licença a um Cidadão para fazer um curral e um pequeno rancho na Ilha da
Pintada.
Ays.: Bordini - Firmino - M artins de Lima - Flores Filho.

índice Toponímico

ARROIOS
AZENHA (da)
08, 22 fev. 1870
CONDE (do)
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ORIÇÓ
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PASSO DA AREIA (do)
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07 fev., 25 maio, 28 set., 19 e 25 out.,
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31 jan. 1874
LEITE (do)
12 out. 1866
MARCELA (da)
28 jul. 1866
30 abr., 06 maio, 01 jun., 05 ago. 1868
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10 maio 1869
MARINHEIROS (dos)
12 ago. 1869
ÓPERA (da) - Ver Rua do Comércio
26 abr. 1866
08 jul., 05 set., 03 dez. 1867
11 fev., 25 abr., 14 maio, 01 set. 1868
12 e 18 maio, 17 jun., 06 ago., 25 e 18 set. 1869
OITAVO (do)
28 set. 1867
13 mar. 1868
06 ago. 1869
04 e 26 jul. 1870
26 jan. 1874
POÇO (do)
11 jul. 1873
ROSÁRIO (do)
17 out. 1866
03 maio, 28 jul. 1869
25 jan. 1871
13 maio. 08 jun. 1874
SÃO SOUCY (de)
18 out. 1875

12 e 26 jan., 26 maio, 18 jun. 1874
CAMPO DO BOM FIM - Ver V árzea
26 abr. 1870
08 abr. e 15 out. .1872
17 e 18 jan., 24 maio, 06 ago., 22 dez. 1873
26 e 31 jan., 24 mar., 09 e 22 jun., 29 e 30 jul., 27
ago. 1874
07 jun. 1875
CONTINENTE
EUROPA
05 nov. 1866
28 jan. 1870
DISTRITOS
BARRA (da)
14 jan., 06 fev., 08 e 18 m ar., 03 e 15 abr.,
31 maio 1873
18 out. 1875
BOQUEIRÃO (de)
24 abr. 1866
20 out. 1870

CAMINHOS

ESTRADAS

BELAS (de)
21 dez. 1866
04 maio, 26 e 29 jul. 1870
BOTAFOGO DE BELAS (de)
09 abr. 1872
MEIO (do)
12 jul. 1867
26 e 29 jul. 1870
NOVO
08 e 10 jan., 24, 25, 26, 27 e 28 abr., 11 jun.,
28 jul., 17, 23 e 26 out. 1866
04, 07 e 08 fev., 06 mar., 25 maio, 08 e 12 jul.,
26 set., 05 out., 06 nov. e 03 dez. 1867
04, 06 e 11 fev., 16, 17, 25 e 30 abr., 01 e 06
maio, 0 1 ,0 6 e 25 jun., 02 e 16 jul., 03 e 05 ago.,
30 set., 27 nov., 10 dez. 1868
0 8 e l l jan., l6fev., 11 mar., 0 1 ,0 8 e 28 abr., 03,
08, 10 e 12 maio, 08 e 17 jun., 19, 23, 24 e 28
jul., 03 e 12 ago., 25 e 18 set., 0 7 ,1 4 ,1 9 ,2 5 ,2 6
e 28 out., 26 nov. 1869
2 6,27 e 29 jan., 22 fev., 26 abr., 02 e 16 maio, 06
e 15 jun., 04 e 27 jul., 21 out., 18 nov. 1870
19 jan., 09 fev., 23 maio, 07 nov. 1871
09 e 13 abr., 15 jul., 20 set., 1 5 ,1 6 ,19, 21 e 22
out., 09 e 10 dez. 1872
13 e 15 jan., 07 fev., 08 e 17 mar., 24 maio, 10
jun., 23 ago., 06 ,2 7 e 31 out., 1 1 ,1 3 e 19 nov. e
22 dez. 1873

ALDEIA (da)
10 mar. 1874
ATERRADO (do)
10 mar. 1874
AZENHA (da)
04 fev. 1868
07 out. 1869
08 fev. 1870
05 jan. 1871
21 out. 1875
BELAS (de)
11 mar. 1869
BELÉM (de)
28 set. 1867
30 set. 1868
09 abr. 1872
CASCATA (da)
26 out. 1871
CAVALHADA (da)
09 jan. 1866
19 set. 1867
17 abr., 30 jul., 05 ago., 01 set. 1868
27 jul. 1870
11 e 22 ago. 1871
15 out. 1872
06 ago., 17 nov., 22 dez. 1873
14,15 e 31 jan., 18 abr., 13 e 27 maio 1874
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CEMITÉRIO (do)
26 jul. e 20 set. 1870.
ESQUERDA (da)
22 fev. 1870
GERAL
06 fev. 1868
12 fev., 18 mar. 1873
05 mar. 1874
GRAVAIAÍ (de)
06 e 15 jun. 1870
29 nov. 1875
ITACOLOMI (de)
27 jul. 1866
LABORATÓRIO
28 out. 1871
MATO GROSSO (do)
18 dez. 1866
05 dez. 1867
06 fev., 16 abr., 03 nov. 1868
08 abr., 26 maio, 25 set. 14 e 25 out., 10 nov.,
10 dez. 1869
27 abr., 04 e 25 ju l ., 13 dez. 1870
24 ja n ., 26 out. 1871
24 abr., 11 jul., 06 ago., 11 e 20 nov. 06 dez. 1873
12 jan., 19 fev., 10 mar., 27 maio, 18 e 30 jun.,
22 out. 1874
05 jul. e 21 out. 1875
MENINO DEUS (do)
06 fev., 25 abr., 23 maio e 27 nov. 1868
09 jan. 1872
15 abr. 1873
24 abr. 1874
MEIO (do)
17 jul. 1866
26 set. e 14 nov. 1867
08 abr., 25 set., 14 e 25 out. e 26 nov. 1869
27 e 29 jan., 05 maio, 20 set. e 17 out. 1870
05 jan., 26 e 28 out. 1871
09 jun., 11 e 15 jul. 1872
06 fev. e 06 dez. 1873
11 jan. 1875
MOINHOS DE VENTO (dos)
18 jan., 24 abr., 19 maio e 11 jul. 1873
12 jan. 1874
18 e 21 out., 29 nov. 1875
PASSO DA AREIA (do)
05 jun. 1869
20 out., 18 nov. e 13 dez. 1870
20 jan. 1871
09 abr. 1872
19 e 31 m aio, 10 ju l., 06 a g o ., 15 se t.,
13 e 20 nov. 1873
31 jan., 10 mar. 1874

12 jan. 1875
PASSO DO FEIJÓ (do)
25 abr. 1866
31 maio, 31 out. 1873
15 jan. 1874
PASSO GRANDE (do)
25 ago. 1871
22 dez. 1873
PASSO DO ITAPUÃ (do)
13 abr. 1874
PASSO DO SALSO(do)
12 jan. 1875
PASSO DO VIGÁRIO (do)
16 abr. 1873
PICADAS (das)
28 set. 1867
22 dez. 1873
PONTA GROSSA (da)
07 jun. 1875
PRAIA
26 out. 1871
QUEBRADA (da)
15 jan. e 28 ago. 1874
REAL
17 maio 1871
SABÃO (do)
31 out. 1873
SAPUCAIA (da)
13 e 17 mar. 1868
DONATEODORA (de)
06 e 15 jun. 1870
31 jan. 1874
05 jul. 1875
TIRIRICA (da)
27 abr., 18 jul. 1866
07 ago., 24 out., 12 nov. 1874
05 e 18 mar., 04 maio 1875
VÁRZEA (da)
19 out. 1872
VIAMÃO (de)
06 maio 1868
VIRA MACHADO (do)
22 out. 1874
FONTE do FORNO(Freguesia d a A ldeia)
20 jan. 1873
FREGUESIAS___________________________
DORES (das)
15 mar. 1866
MATRIZ (da)
20 e 24 abr. 1866
08 jul. 1867
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24 jan., 03 ago. 1870
NOSSA SENHORA DOS ANJOS DA ALDEIA (de)
26 abr., 11 maio, 01 jun., 27 jul., 17,26 e 27 out.
1866
07 fev., 06 mar., 12 jul., 07 ago., 0 4 ,1 9 ,2 6 e 28
set., 08 e 31 out., 06 e 14 nov., 03 e 20 dez. 1867
0 4 ,0 6 e 08 fev. 13 e 17 mar., 16 e 17 abr., 0 6 ,0 7
e 23 maio, 03 jun., 02 e 16 jul., 05 ago., 30 set. e
03 out. 1868
08 e 11 jan., 11 mar., 04, 07 e 08 maio, 17 jun.,
2 1 .2 3 e 24 jul., 03 e 12 ago., 25 18 e 28 set., 25,
26, 27, 28 e 29 out., 10 dez. 1869
26 e 27 jan., 22 fev., 27 abr., 02 e 03 maio, 27 jul.
e 18 nov. 1870
19.24 e 31 jan., 09 fev., 15 e 23 maio, 22,23 e 25
ago., 24, 26 e 30 out. 1871
09 e 11 jan., 0 8 ,1 0 ,1 1 ,1 3 abr., 10,12 e 15 jul.,
1 8 ,1 9 e 22 out., 21 dez. 1872
13,15 e 20 jan., 08 e 12 fev., 0 8 ,1 7 e 18 mar., 21
e 24 abr., 05, 06 e 19 maio, 19 jun., 11 ,1 6 e 18
jul., 06 ago., 06 set., 27 e 31 out. 11 e 26 nov., 06
dez. 1873
19 fev., 05, 14 e 30 mar., 18, 20 e 22 abr., 13
maio, 18 jun., 30 jul., 07, 27 e 28 ago., 22 out.
1874
28 jan., 18 out. 1875
NOSSA SENHORA DE BELÉM (de)
09 jan., 09 mar, 27 abr., 1 lm aio, 01 jun., 17 e 18
jul. 1866
14 maio, 0 4 ,1 9 e 28 set. e 14 nov. 1867
04 e 08 fev., 12 e 13 mar., 16 e 17 abr., 07 maio,
03 jun., 0 1 ,0 2 ,1 5 , Í 6 , 24 e 30 jul., 05 ago., 01 e
30 set. e 03 nov. 1868
08, 11 e 29 jan., 16 fev., 18 mar., 03 e 07 maio
1869
24 jan. 02 maio e 18 nov. 1870
05 jan., 15 maio e 26 out. 1871
0 8 ,1 0 e 13 abr., 15 jul. 1872
13 e 15 jan., 08 e 18 mar., 15 e 22 abr., 05 e 19
maio, 07 e 08 jul., 06 e 15 set., 27 e 31 out., 17 e
26 nov. 1873
13 e 20 fev., 30 mar., 13 maio, 28 ago., 07 dez.
1874
05 e 18 mar., 10 abr., 04 e 31 maio, 19 e 21 out.,
29 nov. 1875
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DAS PEDRAS
BRANCAS (de)
10 jan., 09 mar., 2 0 ,2 4 e 27 abr., 11 jun., 10 jul.,
18 dez. 1866
13 maio, 04 set. 1867
13 mar., 01 e 07 maio, 06 jun., 0 1 ,1 5 e 24 jul.
1868
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08 jan., 11 mar., 08 abr., 08, 17 e 18 maio, 20 e
24 jul. 1869
24 e 28 jan., 09 mar., 27 abr., 30 ago., 20 set., 19
out. 1870
05 jan., 17 maio, 04 jul. 1871
12 abr., 15 out. 1872
13 e 15 jan., 06 fev., 17 mar., 1 5 ,1 6 e 21 abr., 31
maio, 14 jun., 08 jul., 06 ago., 06 e 30 set. 06 e
31 out., 06 e 22 dez. 1873
10 e 13 fev., 05 e 30 mar., 21 abr., 13 e 26 maio,
07 e 27 ago. 22 out., 07 dez. 1874
11, 26 e 27 jan., 04 mar., 12 abr., 04 maio, 19 e
21 out. 1875
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (de)
06 e 10 jul. 1866
17 jun. 1867
01 set. 1868
29 jan., 01 abr. 1869
21 jan. 1871
10 abr. 1872
26 jan. 1874
NOSSA SENHORA DAS DORES - CAPITAL - (de)
06 e 07 fev.,19 set. 1867
18 mar. 1869
28 jan. 1870
18 out. 1872
08 mar. 1873
04 mar. ,10 abr. 1875
NOSSA SENHORA DA MADRE DE DEUS DE POR
TO ALEGRE - Ver Freguesia da Matriz.
15 e 24 jul. 1868
16 fev. 1869
05 maio 1870
21 jan., 17 e 31 maio 1871
22 abr. 1873
10 abr. 1875
SÃO JOÃO DE CAMAQUÃ (de)
08 out. 1867
SANTA CRISTINA (de)
26 out. 1866
16 jul., 05 ago. 1868
VIAMÃO (de)
10 jan., 2 4 ,2 5 e 27 abr., 18 e 27 jul., 10 ago., 12
e 15 out., 18 dez. 1866
06 e 09 fev., 06 mar., 24 abr., 13 e 14 maio, 17
jun., 08 jul., 07 ago., 04, 19 e 28 set., 04 e 14
nov., 03 e 20 dez. 1867
11 fev., 12 e 13 mar., 1 6 ,1 7 e 25 abr., 0 1 ,0 7 ,1 4
e 23 maio, 03 jun., 15, 16, 24 e 30 jul., 03 ago.
1868
0 8 ,0 9 e 11 jan., 08 abr., 07 maio, 05 jun., 21 jul.,
27 out. 1869

24 jan., 27 abr., 02 e 16 maio, 24 ago., 20 set.,
19 e 20 out., 18 nov. 1870
15 maio e 22 ago. 1871
09 abr., 16 out. e 21 dez. 1872
13,15 e 18 jan., 08 e 12 fev., 0 3 ,1 6 e 24 abr., 31
maio, 23 ago., 06 e 15 set., 31 out.,13 nov. 1873
15 jan., 20 fev., 0 5 ,1 4 e 30 mar., 18 abr., 13 maio
e 18 jun. 1874
04 mar. 1875
ILHA DA PINTADA
20 e 28 abr., 26 out., 18 dez. 1866
14 e 25 maio, 26 set., 05 out. 1867
04 fev. e 03 jun. 1868
27 out. 1869
29 jan., 27 jul.,13 dez. 1870
09 fev., 15 maio 1871
15 e 21 out. 1872
21 abr. 1873
20 out., 13 dez. 1875
LOCALIDADES
ÁGUAS FÉRREAS
09 abr. 1872
ARADO VELHO
18 nov. 1870
ATERRO DO BORGES
12 jul. 1867
31 jan. 1874
AZENHA
22 fev., 16 maio, 20 out.,18 nov. 1870
24 jan. 1871
BAEPENDI (Província de Minas Gerais)
09 jun. 1874
BARRO VERMELHO
09 e 11 jan. 1872
15 jan., 08 e 12 fev., 11 jul. 1873
BERNABÉ
18 jul. 1866
07 ago. 1867
28 out. 1869
BUTIÁ
11 jan. 1872
CANTAGALO
30 jul., 05 ago. 1868
CAPÃO DA FUMAÇA
09 abr. 1872
CAVALHADA
11 jan. 1872
COLONIA MONTRAVEL
11 maio 1866
COSTA DE SAPUCAIA
0 8 ,1 7 ,1 8 e 27 mar., 03 e 21 abr. 1873

DESCIDA DO SOBRADO
25 abr. 1866
ESTÂNCIA DE ITAPUÃ
20 fev. 1874
FAXINAL (Distrito da Barra)
18 out. 1875
FORTE
09 jun. 1874
GUABIROBA
04 maio 1875
ITACOLOMI
07 ago., 26 set. 1867
06 fev., 23 maio 1868
11 abr. 1872
11 nov. 1873
18 out. 1875
ITAPIRU
11 maio 1866
ITAPUÃ
20 set. 1870
12 fev. 1873
MOINHOS DE VENTO
04 nov. 1867
04 fev. 1868
08 jan. 1872
17 nov. 1873
31 jan. e 28 ago. 1874
MENINO DEUS
21 dez. 1866
26 set. 1867
11 mar., 20 jul. 1869
15 e 18 jan., 15 abr.,13 nov.1873
12 e 15 jan., 22 out. 1874
MORRO DE SANTANA
19 jul. 1873
PASSAGEM
21 e 24 ago. 1871
21 abr. 1873
PICADA
10 dez. 1868
11 mar., 08 maio 1869
PONTA DO ARSENAL
11 jul. 1873
QUEBRADA GRANDE
20 set. 1870
23 ago. 1873
SACO DO CONDE
20 jul. 1869
SANTA TERESA
20 jul. 1869
06 fev.,16 jul., 23 ago., 19 nov. 1873
26 maio e 29 jul. 1874
28 jan., 21 out. 1875

TIRIRICA
15 set. 1873
VAREJÃO
20 out. 1870
LOMBAS
ÁGUAS MORTAS (das)
30 set. 1868
BALTAZAR (do)
28 set. 1867
BRIGADEIRA (da)
07 fev. 1867

CEMITÉRIO (do)
21 out. 1875
PAI AFONSO (do)
19 set. 1867
SABÃO (do)
18 dez. 1866
07 maio 1868
11 jul., 11 e 20 nov., 06 dez. 1873
19 fev., 30 mar., 22 out.,12 nov. 1874
05 jul., 18 e 21 out., 29 nov. 1875
VERMELHA
12 jul. e 26 set. 1867
MUNICÍPIOS
ALEGRETE
24 jan. 1870
22 jul. 1874
28 jun. 1875
BAGÉ
28 jun. 1875
CACHOEIRA
31 maio 1875
CANGUÇU
14 maio 1867
03 ago. 1869
18 set. 1875
CRUZ ALTA
06 fev. 1868
18 out. 1870
ENCRUZILHADA
15 mar. 1866
14 maio 1867
06 fev. 1868
19 jul. e 28 out. 1869
20 jan. 1871
09 abr. 1872
06 fev. 1873
18 set. 1875
JAGUARÃO
19 set. 1867
28 jun. 1875
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ITAQUI
18 out. 1875
NOVO HAMBURGO
14 maio 1867
09 abr., 13 e 16 jul. 1872
13 e 17 jan., 17 mar., 19 e 24 maio, 31 out. 1873
05, 24 e 31 mar., 30 set. e 22 out. 1974
PASSO FUNDO .
15 mar. e 25 abr. 1866
14 maio 1867
13 mar. 1868
09 jan. 1869
27 jul. 1870
08 jan. 1872
06 fev. 1973
29 jul. 1874
04 maio, 05 jul., 20 out. 1875
PELOTAS
27 jul., 03 e 24 ago. 1870
07 nov. 1871
03 e 15 abr. 1873
31 maio 1875
PIRATINI
23 jul. 1869
31 jul. 1871
09 abr. 1872
18 out. 1875
PORTO ALEGRE
27 jul., 03 e 24 ago. 1870
07 nov. 1871
16 jul. 1872
RIO GRANDE
14 maio 1867
30 set. 1868
19 jul. e 25 out. 1869
26 jan., 25 e 27 jul., 03 e 24 ago. 1870
07 nov. 1871
22 jul. 1874
SÃO BORJA
14 maio 1867
SÃO JOÃO DO MONTE NEGRO
07 e 30 jul. 1874
18 set. 1875
SÃO JOSÉ DO NORTE
14 maio 1867
06 fev. 1868
09 jan. 23 jul. 1869
13 dez. 1870
08 jan. 1872
10 abr., 31 maio 1875
SÃO JOÃO BATISTA DE CAMAQUÃ
15 mar., 24 abr. 1866
30 out. 1867

03 ago. 1868
03 maio 1869
18 nov. 1870
18 jun. 1874
SÃO GABRIEL
26 abr. 1866
23 jul. 1869
24 ago. 1870
20 jan. 1871
08 jan. 1872
06 fev. e 08 mar. 1873
28 jun. 1875
SÃO JERÔNIMO
06 fev. 1868
SÃO LEOPOLDO
24 abr. 1866
13 maio 1867
04 fev., 16 jul. 1868
06 ago. 1869
22 fev. 1870
10 jan., 08 abr., 20 set., 09 e 10 dez. 1872
18 jan., 03 abr., 05, 06 e 31 maio, 19 jun.,
06 ago., 06 dez 1873
14, 31 jan., 18 e 24 abr. 1874
SANTA MARIA
04 fev. 1867
03 ago. 1869
31 maio 1875
SANTANA DO LIVRAMENTO
09 abr. 1872
18 e 20 abr., 18 jun., 07, 29 e 30 jul. e 10 set.
1874
20 out. 1875.
SANTA VITÓRIA DO PALMAR
28 jun. 1875
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
09 fev., 14 maio 1867
11 fev., 01 set. 1868
09 jan., 19 jul. 1869
26 jan. 1870
20 jan., 25 ago., 26 out. 1871
08 e 09 jan. 1872
14 jan. 1873
31 maio, 28 jun. 1875
TAQUARA
10 jul. 1872
12 fev. 1873
TAQUARI
07 ago. 1867
13 mar., 01 set. 1868
09 jan. 1869
24 ago. 1870
09 abr. 1872

27 out. 1873
29 e 30 jul. 1874
TRIUNFO
09 fev., 29 out. 1867
06 fev., 01 set. 1868
19 jul. 1869
08 jan. 1872
14 jan. 1873
18 jan. 1873
18 jun., 30 jul. 1874
18 set. 1875
URUGUAIANA
14 maio 1867
13 mar. 1868
22 out. 1870
06 fev., 08 mar. 1873
31 maio, 05 jul. 1875
PAÍSES____________________________
ARGENTINA
26 jan., 10 set. 1874
ÁUSTRIA
09 jul. 1872
18 out., 29 nov. 1875
ESTADOS UNIDOS
21 ago. 1871
INGLATERRA
24 e 26 jan. 1870
PARAGUAI
29 maio e 17 out. 1866
04 fev., 14 maio 1867
17 abr., 07 maio, 03 ago., 26 dez. 1868
09 jan., 02 abr., 19 jul. 1869
0 2 ,26 e 27 abr., 03 e 16 maio, 0 4 ,2 5 ,2 6 e 27 jul.
03 e 24 ago., 18 out., 18 nov. 1870
20 jan. 1871
06 set. 1873
PORTUGAL
24 abr. 1874
URUGUAI
24 abr., 13 maio e 05 set. 1867
24 ago. 1870
PASSOS________________________
ALMAS (das)
06 dez. 1873
AREIA (da)
27 abr. 1866
28 set. 1867
10 maio 1869
08 fev., 27 jul. 1870
19 e 31 maio, 23 ago. 1873
21 out. 1875
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BARRA (da)
16 jul. 1872
BATALHA (da)
18 jul. 1866
BERNABÉ (do)
28 abr., 27 out. 1866
23 maio 1868
12 abr. 1872
18 mar. 1873
30 mar. 1874
CANOAS (das)
28 abr. 1866
23 maio 1871
21 dez. 1872
19 jun. 1873
CARÁ (do)
10 mar. 1874
CAVALHADA (da)
19 set. 1867
26 jan., 18 abr., 30 jul. 1874
21 out. 1875
CAVEIRA (da)
17 abr. 1868
DORNELES (do)
26 out. 1871
09 a b r, 15 jul. 1872
FEIJÓ (do)
11 jan. 1869
10 ju l, 06 e 23 ago. 1873
31 jan. 1874
FERREIROS (dos)
17 abr. 1868
08 maio 1869
18 nov. 1870
31 out. 1873
FIGUEIRA
31 out. 1873
FIÚZA (do)
27 out. 1866
GRANDE
09 m ar, 11 e 29 maio, 10 ago. 1866
11 mar. 1869
26 e 27 ja n , 22 fev, 02 e 05 maio 1870
26 out. 1871
09 jan. 1872
15 ja n , 31 out. 1873
GRAVATAÍ (do)
25 ju n , 08 ju l, 07 ago. 1867
04 e 25 jul. 1870
GUABIROBA (da)
19 fev, 30 mar. 1874
HILÁRIO (do)
28 set. 1869
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JUCA DA OLARIA (do)
01 set. 1868
LAGOÃO (do)
01 jul. 1868
MANGUEIRA (da)
08 fev. 1870
10 ju l, 06 ago. 1873
10 m ar, 22 jul. 1874
MEIO (do)
06 fev. 1868
NEGROS (dos)
28 abr. 1866
24 mar. 1874
PÁTRIA (da)
11 maio 1866
PEDRAS (das)
20 out. 1875
PEDRO DA LUZ
17 maio, 24 jul. 1869
PICADA (da)
28 abr. 1866
PINTADA
28 abr. 1866
24 ag o , 18 nov, 13 dez. 1870
20 e 21 abr. 1874
PINTO (do)
25 jun. 1868
30 mar. 1874
SABÃO (do)
22 out. 1874
TATU (do)
0 5 ,3 0 mar. 18 jun. 1874
TAVARES (dos)
22 fev. 1870
TEIXEIRA
19 out. 1875
VELHO
20 out. 1875
VERMELHO
11 jul. 1873
VIGÁRIO (do)
06 nov, 20 dez. 1867
14 maio, 0 1 ,1 6 e 30 ju l, 03 ago. 1868
09 jan. 1869
08 abr. 1872
17 m ar, 03 a b r, 10 ju l, 06 out. 1873
05 ju l, 21 o u t, 29 nov. 1875
PONTES
AZENHA (da)
12 ago. 1869
BERNABÉ (do)
10 ja n , 09 m ar, 25 abr. 1866

06 mar. 1867
17 maio, 22 a g o , 26 out. 1871
15 ja n , 31 maio 1873
BOTAFOGO (do)
09 jan. 1872
CACHOEIRA (da)
17 jul. 1866
13 maio, 14 nov. 1867
13 mar. 1868
17 jun. 1869
17 maio, 30 out. 1871
11 jul. 1873
12 jan. 1874
FERREIROS (dos)
08 e 09 ja n , 17 fev. 09 e 15 m ar, 20 e 25 ab r,
11 e 29 maio, 01 ju n , 05 e 18 ju l, 10 a g o ,
18 dez. 1866
04 fev, 31 out. 1867
06 fev, 30 a b r, 06 e 14 maio, 03 out. 1868
08 ja n , 25 s e t, 29 out. 1869
27 o u t, 26 nov, 06 dez. 1873
14 ja n , 31 m ar, 22 a b r, 18 jun. 1874
GRAVATAÍ (de)
22 jul. 1874
MEIO (do)
01 ju n , 05 ju l, 18 dez. 1866
04 fev, 06 m ar, 19 set. 1867
MENINO DEUS (do)
18 dez. 1866
17 jun. 1867
11 fev. 1868
24 e 28 out. 1871
16 out. 1872
14 dez. 1874.
PEDRA (de)
17 fev, 05 jul. 1866
06 fev. 1868
31 out. 1873
PASSO DAS ALMAS (do)
31 out. 1873
PASSO GRANDE (do)
10 jul. 1866
06 mar. 1867
11 jan. 1869
20 ja n , 11 jul. 1873
PASSO DO VIGÁRIO (do)
12 jul. 1867
13 m ar, 16 abr. 1868
18 ja n , 24 maio, 11 nov. 1873
19 fev. 1874
18 o u t, 29 nov, 13 dez. 1875
RIACHO (do) - Ver Ponte de Pedra
13 mar. 1868

17 nov. 1873
RIO HONDO (do)
05 set. 1867
PRAIAS_________________________________
ARSENAL (do)
25 maio 1867
05 maio 1870
17 maio, 21 e 23 ago. 1871
24 e 31 maio, 23 ago. 1873
31 jan. 1874
20 out. 1875
BELAS (de)
26 maio, 18 set. 1869
24 e 26 jan. 1870
08 abr. 1872
15 jan. 1873
29 jul. 1874
CAMINHO NOVO (do)
15 jan. 1873
PEIXE (do)
15 jan. 1873
RIACHO (do)
26 out. 1866
24 jul. 1869
24 e 28 ja n , 03 e 24 ago. 1870
24 ja n , 12 ju n , 22 ago. 1871
18 ja n , 03 a b r, 05 e 31 maio 1873
15 ja n , 30 m ar, 24 out. 1874
28 jan. 1875
SANTA TERESA
26 nov, 29 dez. 1869
12 jul. 1872
28 jun.1875
PRAÇAS
ALFÂNDEGA
15 m ar, 01 ju n , 17 jul. 1866
04 e 13 maio, 02 out. 1867
04 fev, 06 maio, 01 jun. 1868
08 ja n , 28 a b r, 07 o u t, 10 nov. 1869
29 ja n , 26 e 29 jul. 1870
30 out. 1871
15 a b r, 13 nov. 1873
ALTO DA BRONZE - Ver Praça General Osório
20 a b r, 1 2 ,1 7 e 18 jul. 1866
CARIDADE (da)
12 jul. 1867
13 mar. 1868
26 out. 1871
15 jul. 1872
15 ja n , 06 set. 1873
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CONCEIÇÃO (da)
28 ju l, 18 s e t, 26 o u t, 10 nov. 1869
03 a b r, 19 maio, 17 nov. 1873
14 m ar, 30 ju n , 29 ju l, 27 ago. 1874
PRAÇA CONDE D’EU
18 set. 1869
04 jul. 1870
15 ja n , 19 jul. 1873
13 fev, 13 e 26 maio, 24 out. 1874
04 e 17 m ar, 31 maio, 07 ju n , 20 out. 1875
DOM FELICIANO - Ver Praça da Caridade
06 s e t, 17 nov. 1873
04 maio 1875
DOM PEDRO II
09 ja n , 01 ju n , 23 out. 1866
11 fev, 06 m ar, 24 a b r, 25 maio, 28 se t, 04 nov.
1867
04 fev, 06 maio, 16 jul. 1868
16 fev, 08 e 12 maio, 07, 25 e 26 out. 1869
26 a b r, 02 maio, 15 ju n , 25 jul. 1870
30 out. 1871
31 maio 1873
05 mar. 1874
04 e 17 m ar, 07 ju n , 19 out. 1875
GENERAL OSÓRIO (do) - Ver Alto da Bronze
17 e 18 jul. 1866
09 fev, 07 s e t, 14 nov. 1867
20 ja n , 08 m ar, 15 a b r, 23 a g o , 30 set. 1873
HARMONIA (da)
2 0 ,2 5 e 28 a b r, 05 nov. 1866
07 fev, 06 m ar, 24 a b r, 07 e 28 se t, 02 out. 1867
06 fev, 12 m a r, 01 e 06 maio, 01 e 06 jun. 1868
12 a g o , 25 out. 1869
13 dez. 1870
21 ago. 1871
15 e 22 abr. 1873
19 fev. 1874
07 jun. 1875
INDEPENDÊNCIA (da)
12 e 17 out. 1866
25 ju n , 08 ju l, 07 ag o , 26 e 28 s e t, 02 out. 1867
04 fev, 13 m a r, 25 a b r, 06 maio, 02 e 30 ju l, 03
nov. 1868
28 a b r, 25 out. 1869
27 ju l, 03 ago. 1870
26 out. 1871
17 jan. 1873
27 ago. 1874
GENERAL MARQUES - Ver Praça do Portão
06 set. 1873
MENINO DEUS (do)
26 out. 1871
13 dez. 1875
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MERCADO (do) - Ver Paraíso e Conde D’Eu
23 maio, 0 1 ,3 0 set. 1868
28 a b r, 18 set. 1869
27 ja n , 02 maio 1870
31 maio, 10 ju n , 14 jun. 1873
18 mar. 1875
MISERICÓRDIA
28 set. 1867
PALÁCIO (do)
28 jan. 1870
PARAÍSO - Ver Mercado e Conde D’EU
05 set. 1867
04 fev. 1868
18 e 28 set. 1869
PORTÃO (do)
04 fev. 1868
28 abr. 1869
22 maio, 22 e 23 ago. 1871
08 mar. e 23 ag o , 06 set. 1873
26 e 27 maio 1874
SETE DE SETEMBRO
17 jul. 1866
PADRE TOMÉ
06 set. 1873
PROVÍNCIAS__________________________
ALAGOAS
20 abr. 1866
AMAZONAS
04 mar. 1875
BAHIA
13 maio 1867
11 jan. 1875
CEARÁ
11 jan. 1875
MARANHÃO
04 jul. 1871
MINAS GERAIS
09 jun. 1874
10 abr. 1875
PARÁ
15 abr. 1873
26 jan. 1875
PARANÁ
11 jan. 1875
PARAÍBA
26 jan. 1875
PERNAMBUCO
29 jan. 1870
PIAUÍ
04 e 17 mar. 1875
RIO DE JANEIRO
03 ag o , 30 se t, 27 nov. 1868

09 ju l, 09 dez. 1872
15 jan., 13 fev. 1874
SANTA CATAJRINA
26 e 28 a b r, 11 maio, 06 jul. 1866
SÃO PAULO
11 ja n , 29 nov. 1875
MACHO__________________________________
17 fev, 20 a b r, 05 jul. 1866
07 s e t, 14 nov. 1867
18 maio, 17 ju n , 25 set. 1869
24 jan. 1871
08 abr. 1872
20 ja n , 19 jul. 1873
09 jun. 1874
29 ja n , 21 out. 1875
RIACHINHO______________________________
26 abr. 1866
26 e 28 s e t, 03 dez. 1867
06 fev, 14 maio, 03 jun. 1868
20 set. 1870
08 ja n , 11 ju l, 09 dez. 1872
15 ja n , 12 fev, 0 8 ,1 7 e 27 m a r, 19 ju l, 31 out.
1873
24 a b r, 13 maio 1874
RIOS
______________________________
RIO GRAVATAÍ
17 jul. 1866
27 ju l, 21 out. 1870
05 e 06 maio, 31 maio 1873
RIO GUAÍBA
07 out. 1867
18 m ar, 15 e 22 abr. 1873
RUAS
ALEGRIA (da)
18 dez. 1866
06 jun. 1870
24 ago. 1871
ANDRADAS (dos)
26 a b r, 12, 23 e 26 out. 1866
25 maio, 17 ju n , 08 e 12 ju l, 05 e 19 s e t, 04
nov, 03 dez. 1867
04 e 11 fev, 25 a b r, 14 maio, 03 e 25 ju n , 01 e
24 jul. 1868
08 ja n , 01 a b r, 28 ju l, 25 se t, 0 7 ,1 9 e 25 o u t,
10 nov, 10 dez. 1869
29 ja n , 26 e 29 ju l, 24 ag o , 19 o u t, 13 dez.
1870
11,21 e 22 a g o , 26 e 30 out. 1871

08 e 18 m ar, 15 a b r, 10 e 19 maio, 10 ju l, 06 e
23 ag o , 06 s e t, 13,17 e 19 nov. 1873
12 e 15 ja n , 13 fev, 24 a b r, 13 maio, 08 ju n , 22
ju l, 10 set. 1874
29 ja n , 28 ju n , 21 o u t, 29 nov. 1875
ANDRADE NEVES (General) - Ver Rua Barão do
Triunfo
26 out. 1869
04 jul. 1871
ARROIO (do)
15 m ar, 05 e 17 ju l, 15 out. 1866
25 maio, 08 ju l, 02 out. 1867
27 o u t, 10 nov, 10 dez. 1869
27 ja n , 26 e 27 a b r, 06 ju n , 20 set. 1870
18 ja n , 27 out. 1873
ARSENAL (do)
19 maio 1873
ARVOREDO (do)
09 m ar, 20 e 25 abr. 1866
09 e 11 fev, 25 maio, 28 set.1867
05 ag o , 30 set. 1868
13 ja n , 28 ab r, 07 maio 1869
02 maio, 06 jun. 1870
06 ago. 1873
AURORA (da)
26 abr. 1866
26 se t, 04 nov. 1867
04 fev, 14 maio 1868
08 jun. I 869
17 ja n , 0 5 ,2 4 e 31 maio, 11 e 17 nov. 1873
14 m ar, 13 ab r, 28 ag o , 24 o u t, 12 nov. 1874
28 ja n , 21 o u t, 29 nov. 1875
AUTO (General) - Ver Rua de Belas
06 set. 1873
13 ab r, 07 ago. 1874
AZENHA (da)
08 jul. 1867
18 nov, 13 dez. 1870
19 jan. 1871
23 ago. 1873
26 ja n , 30 jul. 1874
18 out. 1875
BAHIA (da)
08 a b r, 07 maio 1869
24 e 31 maio 1873
BARÃO DO TRIUNFO - Ver Rua Nova
18 se t, 26 out. 1869
BELA
23 e 26 out. 1866
09 fev. 1867
20 ja n , 22 a b r, 10,19 e 20 maio, 10 ju l, 06 e 23
ago, 06 set. 1873
10 fev, 24 mar. 1874
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BELLAS (de)
25 maio, 07 set. 1867
11 fev. 1868
07 maio 1869
10 jan. 1872
13 ja n , 19 ju n , 07 ju l, 06 ag o , 06 set. 1873
14 m ar, 30 ju n , 07 jul. 1874
BENTO MARTINS (General) - Ver Rua do Arroio
06 ju n , 19 out. 1870
22 ag o , 30 out. 1871
22 a b r, 10 e 19 maio, 19 ju l, 06 e 23 a g o ,
13 nov. 1873
30 m ar, 22 ju n , 07 ago. 1874
BOTAFOGO
27 jul. 1870
23 maio 1871
13 fev, 13 nov. 1874
BRAGANÇA (de)
0 4 ,0 8 e 11 fev, 28 s e t, 03 dez. 1867
11 fev, 25 a b r, 14 maio, 25 ju n , 01 e 24 jul.
1868
0 8 ,0 9 ,1 1 , 23 e 29 ja n , 16 fev, 01 a b r, 0 3 ,0 4 e
07 maio, 05 e 08 ju n , 28 ju l, 19 e 28 out. 1869
06 jun. 1870
20 s e t, 09 dez. 1872
13 fev. 1874
CÂMARA (General) - Ver Rua do Ouvidor
26 a b r, 20 s e t, 25 out. 1870
19 maio, 11 nov. 1873
24 m a r, 24 abr. 1874
DUQUE DE CAXIAS (do) - Ver Rua da Igreja
29 dez. 1869
26 e 27 abr. 1870
05 e 19 ja n , 31 maio, 11 a g o , 30 out. 1871
09 jan. 1872
08 m ar, 15 e 16 a b r, 19 e 20 maio, 19 ju l, 27 e
31 o u t, 13 e 19 nov, 06 dez. 1873
31 ja n , 20 fev, 30 m a r, 13 e 18 a b r, 09 ju n , 29
jul. 1874
04 e 18 m ar, 19 e 21 out. 1875
CAXIAS ( d e )
12 jan. 1874
RUA DO COMÉRCIO - Ver Beco da Ópera
18 s e t, 0 7 ,1 9 ,2 5 e 28 o u t, 04 nov. 1869
03 ago. 1870
31 maio, 14 ju n , 16 e 19 ju l, 06 ago. 1873
13 maio 1874
CONCEIÇÃO (da) - Ver Rua da União
28 ju l, 18 out. 1866
07 fev. 1867
06 maio, 06 ju n , 02 jul. 1868
24 jan. 1870
20 set. 1872
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17 ja n , 08 m ar, 11 nov. 1873
22 ju n , 29 e 30 jul. 1874
04 maio 1875.
CONCÓRDIA (da)
05 ju l, 21 out. 1875
CONDE D’EU (do)
05 maio 1873
CLARA - Ver Rua do General João Manoel
03 out. 1868
07 o u t, 10 nov, 29 dez. 1869
29 ja n , 27 ab r, 26 e 27 jul. 1870
DIREITA
15 m ar, 26 out. 1866
25 maio, 19 set. 1867
04 fev, 03 jun. 1868
08 maio 1869
17 ja n , 19 e 20 maio, 27 out. 1873
30 m ar, 09 e 22 jun. 1874
29 jan. 1875
DOM AFONSO
06 e 22 dez. 1873
ESPÍRITO SANTO (do)
29 nov. 1875
FERNANDO MACHADO (General) - Ver Rua do
Arvoredo
06 ju n , 27 jul. 1870
15 ab r, 10 maio, 19 ju l, 06 a g o , 27 out. 1873
30 m ar, 13 a b r, 09 ju n , 07 ago. 1874
21 out. 1875
FIGUEIRA (da)
05 jul. 1866
28 set. 1867
13 mar. 1868
13 ja n , 07 e 12 maio, 24 jul. 1869.
24 ag o , 11 se t, 24 e 28 out. 1871
09 ju n , 30 jul. 1874
FLORES (Dr.) - Ver Rua de Santa Catarina
06 se t, 31 o u t, 1 3 ,1 9 e 20 nov, 22 dez. 1873
12,13 e 31 ja n , 10 fev, 22 ju l, 10 e 30 set. 1874
FLORES (das) - Projeto
25 maio 1867
03 nov. 1868
17 maio, 19 ju l, 28 o u t, 04 nov, 10 dez. 1869
24 e 28 ja n , 08 fev, 25 out. 1870
28 out. 1871
27 ago. 1874
21 o u t, 13 dez. 1875
FLORESTA (da)
0 1 ju n , 1866
17 ju n , 12 ju l, 1867
04 fev. 1868
19 ju l, 1869
24 ja n , 16 maio, 18 nov, 13 dez. 1870

06 a g o , 31 out. 1873
12 ja n , 28 ago. 1874
20 out. 1875
GUARDA PRINCIPAL (da)
0 4 ,0 5 e 28 ju l, 26 out. 1866
25 maio, 07 set. 1867
12 m a r, 03 nov. 1868
07 maio, 05 ju n , 1869
06 jun. 1870
13 jan. 1873
31 jan. 1874
GENUÍNO (Coronel) - Ver Rua da Figueira
30 ju l, 1874
IGREJA (da) - Rua Duque de Caxias
15 ja n , 23 e 26 out. 1866
09 e 11 fev, 25 maio, 17 ju n , 08 ju l, 07 e 28 se t,
02 e 30 out. 1867
05 ago. 1868
0 8 e l l ja n , 16 fev, 0 3 ,0 5 ,0 7 e 10 maio, 19 e 28
ju l, 03 a g o , 25 se t, 07 o u t, 29 dez. 1869
28 ja n , 09 mar. 1870
10 jan. 1872
IMPERATRIZ (da)
05 ju n , 18 set. 1869
16 out. 1872
19 a b r, 24 maio, 11 e 16 jul. 1873
24 m ar, 13 a b r, 24 out. 1874
IMPERADOR (do)
17 maio, 07 o u t, 04 nov. 1869
28 ja n , 04 jul. 1870
08 m ar, 15 abr. 1873
26 ja n , 1874
JOÃO MANOEL (General) - (do) - Ver Rua Clara
29 dez. 1869
26 a b r, 01 m aio , 29 ju l, 24 ag o , 19 out. 1870
22 a g o , 24 e 30 out. 1871
09 ju l, 1872
19 maio 1873
13 e 18 a b r, 1874
LADEIRA (da)
05 set. 1867
16 fev, 26 maio, 28 ju l, 07 e 19 o u t, 04 e 10 nov.
1869
LIMA E SILVA (General) - Ver Rua da Olaria
06 ju n , 1870
26 out. 1871
23 ago. 1873
12 e 26 ja n , 13 a b r, 08 jun. 1874
19 o u t, 29 nov. 1875
MARGEM (da)
26 abr. 1866
27 jan. 1870
24 a g o , 11 s e t, 2 6 ,2 7 e 28 out. 1871

08 jan. 1872
0 3 ,1 5 e 19 a b r, 05 maio, 06 dez. 1873
10 fev, 22 jul. 1874
05 ju l, 21 out. 1875
MENINO DEUS (do)
03 dez. 1867
19 jul. 1873
22 jul. 1874
21 out. 1875
MISERICÓRDIA (da)
13 mar. 1868
04 maio 1869
31 jan. 1874
29 ja n , 04 maio 1875
MOINHOS DE VENTO (dos)
26 set. 1867
o06 ago. 1873
18 jun. 1874
NOVA - Ver Rua do Barão do Triunfo
01 e 02 jul. 1868
28 ju l, 18 set. 1869
NOVA DO POÇO
17 mar. 1868
29 out. 1869
30 out. 1871
OLARIA (da)
25 maio 1867
06 ju n , 02 ju l, 05 a g o , 30 se t, 03 nov, 10 dez.
1868
11 m ar, 10 maio 1869
27 e 29 ja n , 02 maio, 06 ju n , 18 nov. 1870
12 jul. 1872
08 m ar, 24 maio, 10 ju n , 11 e 19 ju l, 23 ago.
1873
26 maio, 22 jul. 1874
19 out. 1875
OUVIDOR (do)
15 m ar, 26 abr. 1866
08 ju l, 28 set. 1867
14 maio 1868
08 ja n , 03 maio, 25 out. 1869
26 abr. 1870
PALÁCIO (do) - Freguesia de Viamão.
19 o u t, 18 nov. 1870
PARANHOS (General) - Ver Rua Nova do Poço
30 out. 1871
19 jul. 1873
20 fev, 05 mar. 13 a b r, 09 jun. 1874
29 nov. 1875
PARAÍSO (do)
06 jul. 1866
06 fev. 1868
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18 set. 1869
26 ju l, 18 o u t, 18 nov. 1870
POLÍCIA (da)
03 ago. 1870
POÇO (do)
24 abr. 1866
28 s e t, 05 e 08 out. 1867
PORTINHO (General)
06 set. 1873
09 jun. 1874
PRAIA DO ARSENAL (da)
02 out. 1867
19 fev. 1874
PRINCESA (da)
06 fev, 31 out. 1873
RIACHO
14 dez. 1874
21 out. 1875
RIACHUELO (do)
15 m ar, 18 ju l, 27 out. 1866
25 maio, 28 set. 1867
03 out. 1868
08 ja n , 01 a b r, 07 m aio , 0 7 ,1 9 e 25 out. 1869
19 o u t, 18 nov. 1870
25 ja n , 22 ago. 1871
10 jan. 1872
19 maio, 11 e 19 ju l, 23 ag o , 15 se t, 22 dez.
1873
31 ja n , 26 e 27 maio, 22 jul. 1874
19 out. 1875
ROSÁRIO (do)
17 out. 1866
03 dez. 1867
16 a b r, 06 e 25 ju n , 02 jul. 1868
08 ja n , 11 m a r, 08 e 28 a b r, 03 e 04 maio, 05 e
08 ju n , 24 ju l, 03 e 06 ag o , 18 se t, 0 7 ,1 9 ,2 5 ,
26 e 28 out. 1869
27 ja n , 27 a b r, 16 maio, 04 jul. 1870
25 jan. 1871
07 fev, 08 m ar, 11 ju l, 31 o u t, 13 e 19 nov. 1873
20 fev, 30 set. 1874
SÃOJOÃO
18 out. 1875
SÃO JERÔNIMO
23 out. 1866
SÃO PEDRO (de)
20 e 25 abr. 1866
14 mar. 1874
SÃO RAFAEL (de)
10 dez. 1872
13 nov. 1874
SANTANA
20 abr. 1866
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26 jul. 1870
19 jan. 1871
09 dez. 1872
SANTA CATARINA (de)
25 maio, 17 ju n , 28 set. 1867
16 abr. 1868
08 jan. 1869
25 ja n , 2 2 ,2 3 e 24 ag o , 26 out. 1871
08 a b r, 10 jul. 1872
07 e 08 fev, 10 ju l, 06 set. 1873
SANTO ANTÔNIO
18 jan. 1873
SENHOR DOS PASSOS
08 jan. 1866
06 fev, 13 m ar, 02 jul. 1868
05 ja n , 22 ago. 1871
10 jan. 1872
18 ja n , 10 jul. 1873
12 e 15 ja n , 24 m ar, 13, 26 e 27 maio, 08 ju n ,
22 ju l, 10 e 30 se t, 14 dez. 1874
29 jan. 1875
SERTÓRIO (do)
05 ju l, 29 nov. 1875
SETE DE SETEMBRO
08 ja n , 17 ju l, 23 e 26 out. 1866
13 e 25 maio, 08 ju l, 19 e 28 se t, 05 o u t, 04 nov.
1867
24 ju l, 01 e 30 set. 1868
08 ja n , 0 3 ,1 2 e 18 maio, 28 ju l, 06 a g o , 18 se t,
07 e 28 o u t, 10 nov. 1869
2 7 ,2 8 e 29 ja n , 27 a b r, 0 4 ,2 6 e 29 ju l, 03 e 24
ag o, 20 se t, 17 e 19 o u t, 18 nov, 13 dez.
20 ja n , 31 maio, 11 ag o , 24 e 28 out. 1871
16 e 22 out. 1872
18 m ar, 22 a b r, 19 e 31 maio, 14 ju n , 16 e 19
ju l, 06 ag o , 11,13 e 26 nov. 1873
15 ja n , 13 fev, 18 e 24 a b r, 13 maio 1874
27 ja n , 28 ju n , 29 nov. 1875
SILVA TAVARES (General) - Ver Rua de Bragança
06 ju n , 04 jul. 1870
21 dez. 1872
06 ago. 1873
18 abr. 1874
18 mar. 1875
SILVEIRA MARTINS
18 mar. 1873
TAMANDARÉ
12 e 15 ja n , 24 a b r, 22 out. 1874
UNIÃO (da)
24 jan. 1870
10 jan. 1872
08 e 27 m ar, 16 e 21 a b r, 05 e 19 maio, 19 ju n ,
07 e 10 jul. 1873

13 fev, 24 m ar, 22 jun. 1874
VARZINHA (da)
25 maio, 07 set. 1867
14 maio, 03 nov. 1868
08 e 11 jan., 08 e 12 maio 1869
27 ja n , 08 fev, 09 mar. 1870
13 ja n , 08 m ar, 22 a b r, 0 5 ,1 0 ,1 9 e 31 maio, 19
ju n , 07, 08 e 10 ju l, 06 a g o , 15 se t, 27 out.
1873
15 ja n , 20 fev, 0 5 ,1 4 ,2 4 e 30 m ar, 13 e 18 a b r,
26 maio, 30 ju n , 0 7 ,2 9 e 30 ju l, 07 ag o , 14 dez.
1874
VASCO ALVES (General) - Ver Rua da Guarda Prin
cipal
06 jun. 1870
15 a b r, 27 out. 1873
V1TORINO (General) - Ver Rua da Alegria
06 jun. 1870
10 ju l, 23 ago. 1873
12 ja n , 1 4 ,1 8 e 24 mar. 1874
VINTE E OITO DE SETEMBRO
30 out. 1871
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA - Ver Caminho Novo
06 ju n , 0 4 ,2 7 e 29 jul. 1870
13 jul. 1872
1 3 ,1 4 ,1 7 ,1 8 e 21 ja n , 0 6 ,0 8 e 12 fev, 0 8 ,1 7 e
18 m ar, 15 a b r, 05, 19 e 24 maio, 10 ju n , 11
ju l, 06 e 23 a g o , 15 s e t, 06 e 31 o u t, 13 e 18
nov, 06 e 22 dez. 1873
1 2 ,1 4 e 31 ja n , 10,1 3 e 19 fev, 0 5 ,1 4 , 24 e 31
m a r, 2 1 ,2 2 e 24 a b r, 13 e 27 maio, 0 9 ,2 2 e 30
ju n , 07 e 22 ju l, 27 a g o , 10 e 30 se t, 12 e 13

28 jan, 05 e 17 m ar, 04 maio, 07 e 28 ju n , 18
set, 19,20 e 21 o u t, 13 dez. 1875
TRAVESSAS
OLARIA (da)
20 fev, 13 nov. 1874
PAISSANDU - Ver Beco do Fanha
06 ago. 1873
13 fev, 09 ju n , 22 jul. 1874
28 jun. 1875
VÁRZEAS
VÁRZEA (da Capital)
07 fev, 25 ju n , 05 set. 1867
0 2 ,2 4 e 30 ju l, 05 ago. 1868
07 maio, 26 out. 1869
24 ja n , 26 a b r, 27 ju l, 17 out. 1870
31 ja n , 27 out. 1871
08 m a r, 19 maio, 31 out. 1873
30 jul. 1874
VÁRZEA da CACHOEIRA
20 a b r, 1866
10 ju l, 31 o u t, 17 nov. 1873
13 fev. 1874
VÁRZEA DE GRAVATAÍ
30 set. 1868
17 maio, 19 ju l, 03 ago. 1869
2 4 ,2 7 e 28 jan. 1870
17 maio, 04 ju l, 23 e 24 ago. 1871
09 a b r, 09 dez. 1872
08 fev, 06 ag o , 31 out. 1873
31 ja n , 19 fev. 1874

índice por Assunto

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05 e 18 ju l, 12, 17 e 23 out. 1866 - 07 fev., 07
ago. 1867.
ABERTURA E FECHAMENTO (Estradas, Ruas, Ter
renos, etc.)
09 jan., 25 e 27 a b r, 17 e 18 jul., 17 e 27 o u t, 21
dez. 1866 - 07 fev, 12 ju l, 07 a g o , 07, 26 e 28
se t, 06 nov, 03 e 20 dez. 1867 - 0 4 ,0 6 e 08 fev,
13 e 17 m ar, 16 e 17 a b r, 0 1 ,0 7 ,1 4 e 23 maio,
25 ju n , 0 1 ,1 6 e 30 ju l, 03 e 05 ag o , 01 e 30 set,
27 nov. 1868 - 0 9 ,1 1 e 29 ju n , 16 fev, 11 m ar,
07 e 08 maio, 05 ju n , 21, 23, 24 e 28 ju l, 06
a g o , 25, 27, 28 e 29 out. 1869 - 27 ja n , 08, 22
fev, 27 a b r, 0 2 ,0 3 ,0 9 e 16 maio, 06 ,1 5 ju n , 04,
26 e 27 ju l, 24 ag o , 20 s e t, 19 e 20 o u t, 18 nov.
1870 - 0 5 ,2 4 e 31 ja n , 17 e 22 maio, 2 2 ,2 3 ,2 5
e 26 a g o , 2 4 ,2 6 ,2 8 e 30 out. 1871 - 0 8 ,0 9 ,1 0 e
11 ja n , 11,12 e 13 ab r, 12 e 15 ju l, 19 e 22 o u t,
09 e 10 dez. 1872 - 15 ja n , 08 e 12 fev, 17 e 18
m ar, 15 ,1 6 , 21e 24 a b r, 24 e 31 maio, 11 ju l,
23 a g o , 15 e 30 s e t, 31 o u t, 11,17 e 20 nov, 06
dez. 1873 - 12 e 15 ja n , 13 e 20 fev, 0 5 ,1 4 e 30
m ar, 1 3 ,1 8 ,2 1 e 24 a b r, 0 8 ,0 9 e 30 ju n , 22 e
30 ju l, 07 e 28 a g o , 24 out. 1874 - 18 m ar, 04
maio, 07 ju n , 05 ju l, 18, 20 e 21 o u t, 29 nov,
13 dez. 1875.
AÇOUGUES_________________________________
01 ju n , 06 jul. 1866 - 25 maio, 17 ju n , 08 e 12
ju l, 28 set. 1867 - 23maio, 05 ago. 1868 - 11

ja n , 08 a b r, 05 e 07 maio, 07,19 out. e 27 out.
1869 - 28 ja n , 08 fev, 27 a b r, 02 e 16 maio, 26
jul. 1870 -1 9 e 31 ja n , 17 e 22 maio, 23 a g o , 28
out. 1871 - 10 ja n , 09 jul. 1872 - 03, 15 e 19
a b r, 05 e 19 maio, 16 e 19 ju l, 06 e 23 ag o , 13
nov, 22 dez. 1873 - 15 ja n , 13 fev, 24 e 30 m ar,
09 ju n , 07 ago. 1874 - 12 a b r, 04 maio 1875.
ADMINISTRAÇÃO DA PROVÍNCIA
17 fev, 15 m ar, 12 e 18 abr. 1866 - 22 ja n , 09
fev, 14 maio, 07 ag o , 03 dez. 1867 - 06 e 11 fev,
13 m ar, 16 a b r, 14 e 15 ju l, 01 a g o , 01 e 0 6 se t.
1868 - 09 ja n , 26 maio, 14 ju n , 19 e 23 ju l, 03
ago. 1869 - 20 se t, 18 nov, 13 dez. 1870 - 20 e
31 ja n , 23 e 31 maio, 04 ju l, 20, 23 e 24 out.
1871 - 08 ja n , 09 a b r, 11 ju l, 09 dez. 1872 - 14
ja n , 06 fev., 08 mar. 1873 - 04 e 17 m ar, 10 e 22
a b r, 04 e 31 maio 1875.
ALINHAMENTOS____________________________
08 ja n , 28 a b r, 17 e 27 jul. 1866 - 12 ju l, 07
ag o , 19 e 26 s e t, 08 o u t, 03 dez. 1867 - 0 4 ,0 6 e
08 fev, 17 m ar, 17 e 25 a b r, 23 maio, 06 ju n , 01
set. 1868 -1 1 ja n , 16 fev, 28 a b r, 03 e 04 maio,
05 ju n , 21, 24 e 28 ju l, 28 s e t, 28 o u t, 10 nov.
1869 - 2 6 ,2 7 , 28 e 29 ja n , 08 fev, 27 a b r, 05 e
16 maio, 20 se t, 20 o u t, 18 nov. 1870 - 05 e 19
ja n , 17 e 22 maio, 2 4 ,2 6 e 30 out. 1871 - 08 e 09
ja n , 12 a b r, 11 ju l, 09 dez. 1872 - 12 fev, 18
m ar, 03 a b r, 19 maio, 11 ju l, 13 nov. 1873 - 15
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jan, 20 fev, 31 m ar, 18 e 24 abr, 30 jul, 28
ago, 30 set, 22 out. 1874 - 27 jan. 1875.

ASILO DE SANTA LEOPOLDINA

ALUGUÉIS__________________________________

ATERROS__________________________________

06 m ar, 1867 - 0 9 ,1 1 ,1 3 e 29 ja n , 16 fev, 04,
08 e 18 maio, 07 e 14 out. 1869 - 24 ja n , 22 fev,
25 ju l, 18 nov. 1870 - 23 maio 1871 - 20 ja n , 18
m ar, 07 e 11 ju l, 23 a g o , 15 e 30 set. 1873 - 24
mar. 1874 - 28 ju n , 20 out. 1875.

26 ab r, 11 e 29 maio, 28 ju l, 23 out. 1866 - 06
m ar, 12 ju l, 07 ag o, 19 e 28 s e t, 02 out. 1867 06 fev, 16 e 30 a b r, 0 6 ,1 4 e 23 maio, 01 ju l, 05
ag o , 30 se t, 03 nov. 1868 - 08 e 09 ja n , 11 m ar,
08 maio, 19 e 23 ju l, 25 e 18 se t, 29 o u t, 04 nov.
1869 - 27 ja n , 02 maio, 26 e 29 ju l, 03 e 24 a g o ,
20 se t, 17 o u t, 18 nov, 13 dez. 1870 - 20 ja n ,
09 fev. 1871 - 09 a b r, 20 s e t, 19 e 22 o u t, 1872
-1 5 ja n , 08 m ar, 21 e 22 a b r, 0 5 ,1 0 e 31 maio,
10 ju l, 23 ag o , 31 o u t, 17 nov, 06 e 22 dez.
1873 - 31 ja n , 13 e 20 fev, 24 e 31 m ar, 13 e 22
a b r, 27 maio, 09 e 18 ju n , 22, 29 e 30 ju l, 27
a g o , 30 se t, 13 nov. 1874 - 7 e 28 ju n , 05 ju l,
21 o u t, 29 nov. 1875.

AGRICULTURA______________________________
27 ju l, 10 a g o , 12 e 15 o u t, 18 dez. 1866 - 09
fev, 06 m ar, 04 s e t, 14 nov. 1867 - 23 maio, 03
ju n , 27 nov. 1868 -1 1 jan. 1869 -1 8 nov. 1870 21 a g o , 26 out. 1871 - 1 6 e 26 ja n , 1 0 ,1 9 e 20
fev, 13 maio, 16 ju n , 30 jul. 1874 - 26 ja n , 31
maio, 18 out. 1875.

14 dez. 1874 - 27 jan. 1875.

ÁGUAS MINERAIS___________________________
09 jun. 1874 - 26 ja n , 04 mar. 1875.

ATENEO RIO GRANDENSE
23 ago. 1873.

APÓLICES__________________________________
15 mar. 1866 - 06 fev, 04 maio, 05 se t, 03 dez.
1867 - 03 jun. 1868 - 07 e 25 o u t, 26 nov. 1869 24 ja n , 1870 - 28 out. 1871 - 09 e 11 ja n , 10
a b r, 10 ju l, 1872 - 27 m a r, 14 abr. 1873 - 19
fev, 0 5 ,1 0 e 30 m ar, 26 maio, 22 e 30 ju n , 22
ju l, 07 a g o , 30 set. 1874 - 31 maio 1875.

BAILANTE__________________________________

ARREMATAÇÕES____________________________

BIBLIOTECA MUNICIPAL_____________________

08 ja n , 20 e 28 a b r, 01 ju n , 10 jul. 1866 - 09
fev, 06 m ar, 25 maio, 25 ju n , 07 ago, 31 o u t,
03 dez. 1867 - 06 fev, 23 maio, 01 e 24 ju l, 05
ag o , 01 s e t, 03 nov. 1868 - 08 ja n , 11 m ar, 03 e
04 maio, 05 e 08 ju n , 20 ju l, 25 se t, 04 e 26 nov.
1869 - 05 maio, 15 ju n , 18 nov. 1870 - 11, 21 e
22 ago. 1871 - 1 5 jul. 1872 - 20 ja n , 12 fev, 17
m ar, 21 a b r, 19 e 24 maio, 19 ju n , 06 e 23 ago,
15 s e t, 22 dez. 1873 - 30 m ar, 18, 22 e 24 ab r,
09 e 18 jun. 1874 -3 1 maio, 28 ju n , 18 set. 1875.

24 maio, 27 o u t, 1873 - 17 mar. 1875.

ARSENAL DA MARINHA______________________
05 ago. 1868 - 27 ju l, 17 out. 1870 - 22 ag o , 23
out. 1871 - 1 9 maio, 07 e 11 ju l, 06 ago. 1873 14 ja n , 24 out. 1874.
ARSENAL DE GUERRA
10 ja n , 24 abr. 1866 -1 2 mar. 1868 -1 0 jul. 1872
- 07 jul. 1873.
ASILO DE INVÁLIDOS
27 abr. 1866.
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26 out. 1869 - 04 maio 1875.
BANCO DA PROVÍNCIA______________________
12 ju n , 11 ago. 1871 - 30 m ar, 26 maio, 22 e 30
ju n , 07 ago. 1874 - 07 jun. 1875.

BONDES___________________________________
22 e 25 ag o , 1871 -1 2 ja n , 08 a b r, 15 ju l, 16 e
19 o u t, 09 dez. 1872 - 1 3 ,1 8 e 20 ja n , 18 m ar,
05, 10, 19 e 31 maio, 08 jul. 1873 - 26 ja n , 20
fev, 12 e 13 nov, 14 dez. 1874 - 29 ja n , 04 m ar,
21 out. 1875.
CAÇA
12 jul. 1867.
CADEIA CIVIL______________________________
17 fev, 28 ab r, 11 e 29 maio, 01 ju n , 18,27 e 28
ju l, 12 out. 1866 - 04 fev, 04, 14 e 25 maio, 25
ju n , 08 ju l, 05 e 19 set. 1867 - 06 e 22 fev, 25
a b r, 01 e 06 maio, 01 e 15 ju l, 03 o u t, 03 nov.
1868 - 01 ab r, 0 3 ,0 4 e 26 maio, 05 ju n , 19 ju l,
12 ag o , 18 se t, 2 5 ,2 7 e 28 o u t, 04 e 10 nov, 10
dez. 1869 - 24 ja n , 15 ju n , 04 e 25 ju l, 18 nov,
13 dez. 1870 - 17 e 31 maio, 04 ju l, 11 ag o , 24
out. 1871 -1 5 ju l, 20 s e t, 09 dez. 1872 - 15 e 20

ja n , 06 fev., 08 e 17 mar., 19 maio, 19 ju n , 07 e
11 ju l, 15 set., 19 nov. 1873 - 30 jul. 1874 - 04
m ar, 21 out. 1875.

06
24
29
28

dez. 1873 - 12,15 e 31 ja n , 10 e 20 fev, 05,
e 30 m ar, 24 a b r, 13 maio, 22 e 30 ju n , 07,
e 30 ju l, 07 e 27 a g o , 30 se t, 13 nov. 1874 ja n , 07 e 28 ju n , 18 s e t, 18 e 21 out. 1875-

CHAFARIZES_______________________________
09 ja n , 09 e 15 m ar, 2 0 ,2 5 e 28 a b r, 01 ju n , 12
ju l, 12 out. 1866 - 09 fev, 25 maio, 12 ju l, 28
set. 1867 - 04 fev. 1868 - 26 e 27 out. 1871 - 08
jan. 1872 - 15 e 20 jan. 1873.

CAPELA DO MENINO DEUS

CAIS

08 ja n , 20, 24 e 28 a b r, 11 maio, 11 ju n , 19 e
18 ju l, 12,17, 23 e 26 o u t, 05 nov. 1866 - 04 e
07 fev, 06 m ar, 24 a b r, 25 maio, 07 ag o , 19 se t,
02 out. 1867 - 06 e 11 fev, 0 9 ,1 1 e 12 m ar, 06,
14 e 23 maio, 0 1 ,0 6 e 25 ju n , 30 s e t, 03 nov, 27
nov, 10 dez. 1868 - 0 7 ,0 8 , 09 e 29 ja n , 16 fev,
18 m ar, 01, 08 a b r, 03 e 26 maio, 03 ag o , 07,
1 4 ,1 9 ,2 6 ,2 7 e 28 out. 1869 - 2 4 ,2 6 e 27 ja n ,
16 m aio, 15 ju n , 24 ag o , 20 o u t, 18 nov. 1870 19 e 21 jan, 15 maio, 04 jul, 11,21 e 23 ago, 23
out. 1871 - 08 jan , 08,09,10,11 e 13 abr, 09,10 e
15 jul, 20 set, 16,1 7 ,1 9 e 21 o u t, 09 dez. 1872 07,13,14,15,18 e 20 jan, 06 fev, 08,17 e 18 m ar,
03,15,16 e 24 abr, 05,19 e 31 maio, 08,10,11,16
e 19 ju l, 06 ago, 31 out, 13,19 e 26 nov, 22 dez.
1873 - 26 jan, 10 fev, 24 m ar, 20 e 24 abr, 26
maio, 18 e 30 ju n , 22 jul, 07 dez. 1874 -1 1 ,2 6 e 27
jan, 05 m ar, 04 maio, 28 jun, 05 ju l, 21 o u t, 29
nov. 1875.

28 set. 1867 - 26 maio 1869 - 11 ago. 1871 -1 9
out. 1 8 7 2 -1 6 jul. 1 8 7 3 -1 5 ja n , 13 fev, 14 m ar,
30 ju n , 22 jul. 1874 - 04 maio 1875.
CALÇAMENTOS E LAJEAMENTOS______________
26 a b r, 17 e 23 out.1866 - 07 e 09 fev, 13 e 25
maio, 08 ju l, 07 ago., 05, 07, 26 e 28 s e t, 02 e
05 o u t, 03 dez. 1867 - 04 e 11 fev, 25 a b r, 14 e
23 maio, 0 3 ,0 6 e 25 ju n , 0 1 ,0 2 e 24 ju l, 05 ago.
1868 - 08, 0 9 ,1 1 , 23 e 29 ja n , 16 fev, 11 e 18
m ar, 01 e 08 a b r, 0 3 ,0 4 ,0 7 e 26 maio, 05 e 08
ju n , 19 e 28 ju l, 03 ag o , 25 e 18 se t, 0 7 ,1 4 ,1 9 ,
2 5 ,2 6 ,2 7 e 28 o u t, 04 e 10 nov, 10 dez. 1869 28 e 29 ja n , 09 m ar, 26 ab r, 02 maio, 0 4 ,2 6 ,2 7
e 29 ju l, 24 ag o , 20 se t, 17,19 e 25 o u t, 18 nov.
1870 - 0 5 ,1 9 e 25 ja n , 09 fev, 31 maio, 04 ju l,
11 e 22 a g o , 11 s e t, 2 3 ,2 6 ,2 8 e 30 out. 1871 0 9 ,1 0 e 11 ja n , 08 a b r, 20 s e t, 15 o u t, 09 e 21
dez. 1872 - 14 e 21 ja n , 06 fev, 08 m ar, 03 ab r,
05, 19, 24 e 31 maio, 10, 14 e 19 ju n , 10 e 19
ju l, 06 e 31 a g o , 13 e 19 nov. 1873 -1 2 e 31 ja n ,
13 e 20 fev, 0 5 ,1 0 ,1 4 ,1 8 ,2 4 e 30 m ar, 24 ab r,
13, 26 e 27 maio, 16, 18 e 30 ju n , 07, 22 e 29
ju l, 07 e 27 a g o , 10 s e t, 12 nov. 1874 - 28 e 29
ja n , 07 e 28 jun„ 19 e 21 o u t, 29 nov. 1875.
CÂMARA (Organização)______________________
05 jul. 1866 - 28 s e t, 02 e 08 out. 1867 - 06 fev,
12 e 13 mar. 1868 - 19 out. 1869 - 12 ju n , 04
ju l, 23 a g o , 24 out. 1871 - 21 out. 1872 - 20
ja n , 11 ju l, 30 s e t, 11 out. 1873.

19 out. 1875.
CARGOS PÚBLICOS (Nomeações, Demissões, Apo
sentadorias, etc.)

CARTA TOPOGRÁFICA DA PROVÍNCIA__________
03 nov. 1868.
CASAS DE JOGOS E DIVERSÕES_______________
20 ab r, 06 ju l, 23 out. 1866 - 12 ju l, 07 a g o , 05
e 07 set. 1867 - 01 set. 1868 - 16 fev, 07 maio
1869 - 17 out. 1870 - 13 nov. 1873 - 31 maio
1875.
CEMITÉRIOS_______________________________
10 ag o , 27 out. 1866 - 04, 26 e 28 s e t, 08 o u t,
03 e 20 dez. 1867 - 04 fev, 06 e 23 maio 1868 09 jan. 1869 - 17 out. 1870 - 27 maio 1874.

CANALIZAÇÕES_____________________________
10 ja n , 15 m ar, 20, 25 e 26 a b r, 05 jul. 1866 04 e 07 fev, 25 maio, 08 ju l, 28 se t, 30 e 31 out.
1867 - 25 e 30 a b r, 06, 14 e 23 maio, 01 jun.
1868 - 26 out. 1869 - 24 ja n , 26 e 27 ju l, 03 e 24
ag o , 19 o u t, 13 dez. 1870 - 09 fev. 1871 - 09
a b r, 09 e 12 ju l, 16 out. 1872 - 20 ja n , 08 e 27
m ar, 1 5 ,1 6 ,1 9 , 21 e 22 a b r, 0 5 ,1 9 e 31 maio,
14 ju n , 10,11 e 19 ju l, 06 ag o , 31 o u t, 17 nov.

COMÉRCIO________________________________
20, 24 e 27 a b r, 06, 18 e 27 ju l, 23 e 27 out.
1866 - 04 maio, 17 ju n , 26 se t, 06 nov, 28 dez.
1867 - 08 e 11 fev, 16 e 25 a b r, 06 ju n , 27 nov.
1868 - 27 ja n , 22 fev, 04 maio, 17 out. 1870 -1 7
maio 1871 - 22 out. 1872 - 24 a b r, 05 e 31 maio,
14 ju n , 07 e 08 ju l, 06 e 23 a g o , 30 se t, 19 nov.
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1873 - 19 fev. 1874 - 11 jan, 05 e 18 m ar, 28
ju n , 21 out. 1875.

22 e 29 ju l, 24 o u t, 13 nov, 14 dez. 1874 - 27 e
28 ja n , 28 ju n , 1 8 ,2 0 e 21 o u t, 29 nov, 13 dez.
1875.

COMISSÕES________________________________
28 a b r, 01 ju n , 10 ag o , 26 e 27 out. 1866 - 19
set. 1867 - 1 2 ,1 3 e 17 m ar, 30 a b r, 0 7 ,1 4 e 23
maio, 03 ju n , 30 ju l, 26 dez. 1868 - 0 7 ,0 8 e 09
ja n , 16 fev, 01 a b r, 03, 04, 07 e 08 maio, 23 e
28 ju l, 18 e 28 s e t, 07 out. 1869 - 29 ja n , 27
a b r, 04 e 26 ju l, 19 out. 1870 - 22 ag o , 1871 10 ja n , 20 set. 1872 - 20 ja n , 06 fev, 18 m ar, 24
maio, 22 dez. 1873 - 14 dez. 1874 - 26 ja n , 04
mar. 1875.
CONSERTOS (Estradas, Ruas, Caminhos, etc.)
10 jan ,1 5 m a r, 26 e 27 a b r, 01 ju n , 0 5 ,1 7 ,1 8 e
28 ju l, 10 ag o , 17 o u t, 18 dez. 1866 - 0 4 ,0 7 ,0 9
e 11 fev, 04 e 25 maio, 08 e 12 ju l, 0 4 ,0 5 ,1 9 ,2 6
e 28 s e t, 02 o u t, 04 e 14 nov. 1867 - 04 fev, 12
m ar, 16,17 e 25 a b r, 0 6 ,0 7 e 14 maio, 06 ju n ,
02 e 16 ju l, 05 a g o , 01 e 30 s e t, 03 e 27 nov, 10
dez. 1868 - 11 ja n , 16 fev, 11 m ar, 01 e 08 ab r,
0 3 ,0 8 ,1 0 ,1 7 e 26 maio, 05 e 17 ju n , 19 ju l, 03
ag o , 25 e 18 se t, 1 4 ,1 9 e 28 o u t, 10 e 26 nov,
10 dez. 1869 - 24, 27, 28 e 29 ja n , 27 ab r, 06
ju n , 0 4 ,2 5 e 27 ju l, 20 s e t, 17,19 e 20 o u t, 18
nov, 13 dez. 1870 - 05 ja n , 17 maio -1 1 ,2 2 e 24
ag o , 26 e 28 out. 1871 - 09 ja n , 09 e 13 ab r, 11
e 15 ju l, 15 e 16 o u t, 21 dez. 1872 -1 5 e 18 ja n ,
08 e 12 fev, 15 e 21 a b r, 31 maio, 10, 11 e 19
ju l, 06 a g o , 06 e 15 s e t, 31 o u t, 1 1 ,1 3 ,1 7 ,2 0 e
26 nov, 06 e 22 dez. 1873 - 1 2 ,1 4 ,1 5 ,2 6 e 31
ja n , 19 fev, 1 0 ,1 4 e 30 m ar, 1 3 ,1 8 e 20 ab r,
13,26 e 27 maio, 1 6 ,1 8 ,2 2 e 30 ju n , 22,29 e 30
ju l, 0 7 ,2 7 e 28 a g o , 10 e 30 s e t, 22 e 24 o u t, 12
e 13 nov, 07 dez. 1874 - 11,27 e 28 ja n , 0 5 ,1 7
e 18 m ar, 04 maio, 07 e 28 ju n , 05 ju l, 18,19,
20 e 21 o u t, 29 nov. 1875.
CONSTRUÇÕES_____________________________
08 ja n , 17 fev, 12 e 23 o u t, 18 dez. 1866 - 08
fev, 25 maio, 17 ju n , 08 ju l, 26 e 28 se t, 02,05
e 08 o u t, 06 nov, 03 dez. 1867 - 04 fev, 17 m ar,
1 6 ,1 7 ,2 5 e 30 ab r, 23 maio, 01 e 06 ju n , 24 jul.
1868 - 18 m ar, 28 a b r, 03, 04, 07, 08, 12 e 26
maio, 12 a g o , 0 7 ,2 6 e 29 o u t, 10 nov. 1869 - 24
ja n , 27 a b r, 05 maio, 06 jun. 1870 - 24 ja n , 04
ju l, 22, 23 e 24 a g o , 24 out. 1871 - 08 a b r, 13
ju l, 22 out. 1872 - 21 ja n , 07 fev, 08 e 18 m ar,
03 a b r, 10, 19, 24 e 31 maio, 10 ju n , 08 e 10
ju l, 06 e 23 a g o , 06 e 27 o u t, 06 e 22 dez. 1873
-1 2 e 15 ja n , 24 m ar, 13 e 8 a b r, 13 e 26 maio,

•288 •

CONSTRUÇÃO NAVAL________________________
12 ju l, 26 set. 1867 - 17 a b r, 03 e 25 ju n , 03
ago. 1868 - 07 fev, 08 m ar, 05 maio, 27 o u t, 31
out. 1873.
CONTRABANDOS
15 abr. 1873.
CORTIÇOS_________________________________
06 ju n , 05 ag o , 30 s e t, 03 out. 1868 - 28 a g o ,
10 se t, 07 dez. 1874 - 12, 27 e 28 ja n , 05 m ar,
19 e 20 out. 1875CAVALARIA RIO-GRANDENSE
05 set. 1867.
DEMOLIÇÕES______________________________
03 e 06 jun. 1868 - 08 ja n , 28 e 29 out. 1869 - 26
a b r, 18 nov. 1870 - 23 a g o , 26 e 27 out. 1871 09 ja n , 1872 - 17 ja n , 15 e 19 a b r, 19 maio, 10
ju n , 06 ago. 1873 - 18 abr. 1874.
DENOMINAÇÃO E NUMERAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO_________________________
17 jul. 1866 -1 8 s e t, 26 o u t, 29 dez. 1869 - 26
a b r, 06 e 15 ju n , 25 jul. 1870 - 30 out. 1871 -12
fev, 18 m ar, 06 a g o , 06 set. 1873 - 12 ja n , 22
ju n , 30 ju l, 22 out. 1874 - 18 out. 1875.
DEPUTADOS_______________________________
17 maio e 19 jul. 1869DESAPROPRIAÇÕES_________________________
07 set. 1867 - 14 maio, 01 ju n , 24 jul. 1868 - 29
ja n , 25 out. 1869 - 03, 15 e 22 a b r, 19 maio
1873 - 14 m ar, 30 ju n , 29 jul. 1874.
DOAÇÕES__________________________________
25 ju n , 01 e 02 jul. 1868 -1 1 mar. 1869 - 27 abr.
1870 - 28 out. 1871 -1 0 ju n , 1873 - 22 jun. 1874
- 21 o u t, 13 dez. 1875.
DOCAS____________________________________
08 ja n , 01 e 08 a b r, 06 a g o , 10 nov. 1869 - 06
ju n , 04, 26 e 29 ju l, 03 e 24 ago. 1870 - 11
ago. 1871 - 0 8 ,0 9 e 11 ja n , 20 set. 1872 -1 5 e 21
ja n , 21 ab r, 10 e 31 maio, 10 ju n , 11, 16 e 19

ju l, 23 ag o , 15 se t, 26 nov, 06 dez. 1873 - 10 e
13 fev, 0 5 ,1 0 ,1 4 e 30 m ar, 0 8 ,0 9 ,2 2 e 30 ju n ,
27 a g o , 18 e 30 set. 1874 - 04 m ar, 04 maio, 21
out. 1875.
DOCUMENTAÇÃO___________________________
24 abr. 1866.

ESTRADAS DE FERRO_______________________
26 e 28 a b r, 11 maio, 06 jul. 1866 - 14 maio
1867 - 06 ago. 1869 - 27 out. 1871 - 08 e 09 a b r,
13 e 16 ju l, 20 s e t, 09 e 10 dez. 1872 - 1 3 ,1 7 e
18 ja n , 17 e 18 m ar, 05, 06, 19 e 24 maio, 19
ju n , 06 d ez, 27 e 31 o u t, 06 dez. 1873 - 31 ja n ,
19 fev, 0 5 ,2 4 e 31 m ar, 18 e 24 ab r,’ 09 ju n , 22
ju l, 18 se t, 22 out. 1874.

ELEIÇÕES__________________________________
09 m ar, 24 a b r, 29 maio, 11 ju n , 06, 10 e 18
ju l, 26 out. 1866 - 04 e 06 fev, 13 e 14 maio, 17
ju n , 08 ju l, 04 set. 1867 - 11 fev, 17 m ar, 16
a b r, 01 maio, 0 1 ,1 5 ,1 6 e 24 ju l, 05 ag o , 01 e
30 s e t, 03 o u t, 03 nov. 1868 - 23 e 29 ja n , 16
fev, 11 m ar, 18, 01 e 08 a b r, 07 e 12 maio, 19
jul. 1869 - 09 m ar, 02 e 05 maio, 04 ju l, 03 ag o ,
18 out. 1870 - 21 e 31 ja n , 15, 17 e 31 maio,
1871 - 0 8 ,0 9 e 10 a b r, 09 e 12 ju l, 15 e 18 o u t,
09 e 21 dez. 1872 - 20 e 21 ja n , 08 e 17 m ar, 21
e 22 a b r, 31 maio, 14 ju n , 08 ju l, 06 ag o , 30
s e t, 06 dez. 1873 - 26 ja n , 10 fev, 05, 14 e 30
m ar, 18 a b r, 09 e 18 ju n , 22 ju l, 12 e 13 nov.
1874 - 1 1 ,2 6 e 27 ja n , 0 4 ,1 7 e 18 m ar, 10 abr.
1875.
EMBELEZAMENTO (Ruas, Praças, Jardins, etc.)
10 ja n , 01 ju n , 05 nov. 1866 - 07 fev, 05, 07 e
28 set. 1867 - 04 e 06 fev, 01 e 06 maio, 01 ju n ,
02 e 30 jul.1868 -1 6 fev, 28 a b r, 28 ju l, 18 set,
25 out. 1869 - 24, 26 e 29 ja n , 15 ju n , 04, 25 e
26 ju l, 13 dez. 1870 - 04 ju l, 30 out. 1871 -1 5
ja n , 03 a b r, 11 ju l, 06 e 23 ag o , 1873 -1 6 ju n ,
29 ju l, 27 a g o , 24 out. 1874 - 04 m ar, 07 e 28
jun. 1875.
EMPRÉSTIMOS_____________________________
31 maio, 07 jun. 1875.
ESCOLA MILITAR

ESTRANGEIROS
20 abr. 1866 - 01 set. 1868.
EXPOSIÇÕES_______________________________
03 m ar, 20 e 26 a b r, 11 maio, 06 e 17 ju l, 10
ag o , 12 out. 1866 - 24 e 26 ja n , 1870 - 04 jul.
1871 - 09 jul. 1872 - 24 out. 1874.
EXTINÇÃO DE MUNICÍPIO____________________
15 mar. 1866.
EXTRAÇÃO DE AREIA / ESCAVAÇÕES___________
26 e 28 se t, 04 nov. 1867 -1 4 maio, 03 jun. 1868
- 08 e 18 maio, 17 ju n , 19 e 24 ju l, 25 set. 1869
- 24 jan. 1870 - 04 ju l, 22 a g o , 11 s e t, 28 out.
1871 - 08 ja n , 20 se t, 10 dez. 1872 - 17 e 18
ja n , 12 fev, 08 e 17 m a r, 0 5 ,1 9 e 20 maio, 23
ago. 1 873-21 e 24 a b r, 13 maio, 09 ju n , 29 ju l,
27 ag o , 30 set. 1874 - 22 a b r, 21 o u t, 29 nov.
1875.
FÁBRICAS/INDÚSTRIAS________ _
10 ja n , 0 9 m a r ,ll ju n , 06 ju l, 18 dez. 1 8 6 6 -0 7
.ag o , 05 set. 1867 - 04 e 06 fev, 13 m a r, 16 a b r,
23 maio, 03 ju n , 03 ago. 1868 - 11 e 27 ja n , 05
e 07 maio, 23 ju l, 27 o u t, 10 dez. 1869 -1 7 e 21
o u t, 18 nov. 1870 - 25 ja n , 23 e 24 a g o , 1871 15 e 19 out. 1872 - 13 e 17 ja n , 08 fev, 06 out.
1873- 14 dez. 1874- 11 jan. 1875.

___________________

26 maio 1874.

FAMÍLIA IMPERIAL__________________________

ESCRAVIDÃO_______________________________

24 ab r, 11 maio 1866 - 03 dez. 1867 - 06 fev.
1868 -1 5 maio, 22 ago. 1871 - 08 e 11 abr. 1872
- 09 e 29 nov. 1875.

15 m ar, 24 e 25 a b r, 06 jul. 1866 -1 7 ju n , 02 e
31 out. 1867 - 03 ju n , 1868 - 26 ja n , 1870 - 10
abr. 1872 - 14 ju n , 08 ju l, 19 e 20 nov, 06 dez.
1873.

FESTIVIDADES NACIONAIS___________________

ESTATÍSTICA

24 a b r, 04 e 07 set. 1867 - 04 ju l, 26 a g o , 11
set. 1871 -1 4 ja n , 08 fev, 23 a g o , 06 e 15 set.
1873 - 07 ago. 1874 - 28 e 29 ja n , 18.set. 1875.

15 out. 1866 - 04 e 09 fev, 17 jun. 1867 - 07 e 23
maio, 03 ju n , 03 nov. 1868 - 09 ja n , 26 nov. 1869-

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
30 abr. 1868 - 04 ju l, 26 a g o , 11 set. 1871 - 09 e
10 jul. 1872 - 14 e 15 ja n , 08 fev, 31 maio, 13
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nov., 06 dez.1873 - 24 mar.1874 - 28 jan, 31 maio
1875.
FIRMAS/COMPANHIAS_______________________
09 ja n , 09 m ar, 20, 25 e 28 a b r, 11 maio, 01
ju n , 12, 18 e 27 ju l, 12 out. 1866 - 06 fev, 25
maio, 12 ju l, 07 a g o , 28 s e t, 29 out. 1867 - 04
fev, 17 m ar, 16, 17, 25 e 30 a b r, 01, 14 e 23
maio, 03 e 25 ju n , 16 ju l, 03 ag o , 01 se t, 27
nov, 10 dez. 1868 - 23 ja n , 11 m ar, 04 e 08 maio,
20, 21 e 28 ju l, 03 ag o , 27 o u t, 04 e 10 nov,
lOdez. 1869 - 24 e 27 ja n , 22 fev, 26 a b r, 16
maio, 06 ju n , 24 ag o , 17, 19 e 22 o u t, 13 dez.
1870 - 31 ja n , 09 fev, 15, 17, 22 e 23 maio, 04
ju l, 22 a g o , 24 e 26 out. 1871 -1 1 ja n , 09 ab r,
19 o u t, 10 dez. 1872 - 1 3 ,1 7 e 18 ja n , 08 e 12
fev, 18 m ar, 05, 06, 10, 19, 24 e 31 maio, 10 e
14 ju n , 0 8 ,1 0 ,1 1 e 19 ju l, 06 e 23 a g o , 11,13
e 26 nov, 06 dez. - 1873 - 13, 16 e 31 ja n , 10
fev, 13,19 e 20 fev, 0 5 ,1 0 e 31 m ar, 18 a b r, 09
ju n , 29 ju l, 07 ag o , 30 s e t, 22 o u t, 12 e 13
n o v ,0 7 e 1 4 dez. 1874- 1 1 ,2 6 e 2 9 ja n , lO a b r,
04 maio, 20 e 21 out. 1875.
FRADES
24 jul. 1868 - 07 maio, 29 out. 1869 - 03 e 24
a g o , 18 out. 1870.
GASÓMETRO_______________________________
25 ju n , 24 ju l, 03 nov. 1868 - 24 e 28 ja n , 03 e
24 ag o , 1870 - 07 nov. 1871 - 08 a b r, 20 set.
1872 - 13 ja n , 0 5 ,1 0 e 31 maio, 14 e 19 ju n , 07
e 11 ju l, 11 e 26 nov. 1873 - 26 ja n , 13 maio,
08, 16 e 18 ju n , 29 ju l, 30 set. 1874 - 28 ja n ,
1875.
GUARDA MUNICIPAL
24, 27 e 28 abr. 1866 - 24 a b r, 04 set. 1867 - 16
fev, 17 maio 1869 - 17 o u t, 18 nov. 1870 - 25
ja n , 12 ju n , 23 e 26 ago. 1871 - 20 se t, 16 o u t,
09 dez. 1872 - 13 ja n , 06 fev, 19 maio, 08 e 16
ju l, 15 s e t, 11 nov. 1873 - 12 ja n , 24 m ar, 30
jun. 1874.
GUARNIÇÕES MILITARES____________________
08 e 10 ja n , 24 e 25 a b r, 12 out. 1866 - 0 1 ,0 3 e
25 jun. 1868 - 26 e 27 a b r, 03 e 16 maio, 24
ag o , 18 o u t, 18 nov. 1870 - 20 jan. 1871 - 09
ja n , 08 a b r, 1872 - 17 ja n , 06 a g o , 1873 - 27
ja n , 18 out. 1875.

GUERRA DO PARAGUAI______________________
29 maio, 17 out. 1866 - 04 fev. 1867 -1 7 a b r, 07
maio, 03 ag o , 26 dez. 1868 - 09 ja n , 02 a b r, 08
maio, 19 jul. 1869 - 02, 26 e 27 a b r, 03 e 16
maio, 04, 25, 26 e 27 ju l, 03 e 24 ag o , 18 o u t,
18 nov. 1870 - 20 ja n , 1871.
HOMENAGENS PÓSTUMAS
19 abr. 1873.
HOSPÍCIO DE ALIENADOS
22 abr. 1875.
HOSPÍCIO DA BENEFICfiNCIA_________________
08 out. 1867.
ILUMINAÇÃO_______________________________
08 jan. 1866 - 25 maio, 28 set. 1867 - 11 fev, 03
nov. 1868 - 11 m ar, 08 abr. 1869 - 27 e 28 ja n ,
26 ab r, 25 e 27 ju l, 03 e 24 ag o , 20 out. 1870 31 ja n , 26 ag o , 07 nov. 1871 -1 2 ja n , 10 fev, 07
ag o , 22 o u t, 14 dez. 1874 - 11 e 28 ja n , 04
mar. 1875.
IMPOSTOS_________________________________
20 e 27 ab r, 11 ju n , 10 e 17 ju l, 12 e 15 out.
1866 - 09 fev, 06 m ar, 25 ju n , 08 ju l, 07 ag o ,
05 se t, 08 out. 1867 - 04 e 06 fev, 16 a b r, 23
maio, 0 1 ,0 3 ,0 6 e 25 ju n , 05 a g o , 03 out. 1868
-1 1 ja n , 18 m ar, 03,05 e 07 maio, 05 e 17 ju n ,
23 ju l, 27 out. 1869 -2 7 ja n , 15 ju n , 04 e 25 jul.
1870 - 05 ja n , 04 ju l, 11, 21, 23 e 24 ag o , 11
se t, 23 out. 1871 -1 2 e 15 ju l, 20 set. 1872 - 14
a b r, 19 maio, 14 e 19 ju n , 07 e 16 ju l, 23 ag o ,
27 out. 1873 - 12 ja n , 16 ju n , 22 ju l, 10 se t, 07
dez. 1874 - 28 ju n , 18 set, 21 o u t, 13 dez. 1875.
INCÊNDIOS________________________________
06 fev, 30 abr. 1868 - 23 ja n , 11 m ar, 01 abr.
1869.
INSTITUTO HISTÓRICO RIO-GRANDENSE
31 o u t, 18 nov. 1873INSTRUÇÕES PÚBLICAS
08 fev. 1868 - 27 ja n , 22 fev, 26 jul. 1870 - 21
ago. 1871 - 16 ju l, 06 ago. 1873 - 09 ju n , 07
dez. 1874 - 04 mar. 1875.
IRMANDADES RELIGIOSAS
27 out. 1866 - 08 out. 1867 - 30 abr. 1868.
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JUSTIÇA

LIVROS E PERIÓDICOS

15 m ar, 01 ju n , 05 jul. 1866 - 08 fev, 08 ju l, 26
s e t, 02 out. 1867 - 04 e 06 fev, 12 e 17 m ar, 25
e 30 a b r, 14 e 23 maio, 03 ju n , 0 1 ,1 5 ,1 6 e 24
ju l, 30 se t, 10 dez. 1868 - 08 e 11 ja n , 11 m ar,
03 maio, 14 out. 1 8 6 9 -2 9 jan. 1 8 7 0 -0 4 ju l, 11,
22 e 25 ago. 1871 - 20 se t, 09 dez. 1872 - 21
ja n , 08 fev, 08 m ar, 11, 17 e 18 nov, 22 dez.
1873 - 10 fev, 10 e 31 m ar, 18 e 20 a b r, 13
maio, 13 nov, 14 dez. 1874 - 27 ja n , 17 m ar, 31
maio, 07 e 28 ju n , 05 ju l, 18 se t, 18 e 21 out.
1875.

24 e 25 a b r, 01 ju n , 04 ju l, 12 e 15 out. 1866 24 a b r, 04,13 e 25 maio, 25 ju n , 08 e 12 ju l, 05
e 28 se t, 02 e 05 out. 1867 - 12 m ar, 25 a b r, 01
e 25 ju n , 0 2 ,1 5 e 16 ju l, 1868- 11 ja n , 05 ju n ,
19 e 21 ju l, 26 nov. 1869 - 26 ja n , 15 ju n , 25
jul. 1870 - 15 maio. 11 e 21 ago. 1871 - 1 5 ju l,
20 set. 1872 - 13 ja n , 19 ju n , 07 ju l, 15 se t, 13
nov. 1873 - 12, 13 e 31 ja n , 14 e 30 m a r, 26
maio, 09 e 18 ju n , 07 dez. 1874 - 26 ja n , 28
ju n ,J 18 o u t, 29 nov. 1875.
LOTERIAS

LEIS E DECRETOS

______________________

31 o u t, 06 nov. 1867 - 06 fev, 16 a b r, 06 maio,
01 jun. 1868 - 11 ago. 1871 - 08 jan. 1872 - 07
jul. 1873 - 14 dez. 1874 - 04 m ar, 12 a b r, 18 set.
1875.

12 ju l, 1867 - 18 mar. 1869 - 17 m ar, 05 e 19
maio, 07 jul. 1873 - 04 m ar, 07 jun. 1875.
MADEIRAS_________________________________
05 out. 1867 - 30 set. 1868 - 11 jan.1869 - 15
ja n , 10 fev, 27 ago, 12 nov. 1874 - 21 out. 1875.

LICEU D. AFONSO___________________________
14 maio, 03 jun. 1868 - 26 out. 1869 - 10 jan.
1872.
LIMITES DO MUNICÍPIO_____________________
05 ju l, 1866 - 14 maio 1867 - 05 ag o , 01 set.
1868 - 09 jan. 1869 - 18 nov, 13 dez. 1870 - 08
jul. 1873LIMPEZA E SANEAMENTO PÚBLICO___________
08 e 10 ja n , 24 e 28 a b r, 11 maio, 01 ju n , 17
ju l, 12, 15, 17, 23 e 26 o u t, 05 nov. 1866 - 09
fev, 06 m ar, 24 a b r, 04 e 14 maio, 17 e 25 ju n ,
19 s e t, 30 o u t, 04 e 06 nov, 20 e 28 dez. 1867 0 1 ,0 6 ,0 8 e 11 fev, 12,13 e 17 m a r, 16 e 25 ab r,
0 1 ,0 6 ,1 4 e 23 maio, 01 e 06 ju n , 02 e 30 ju l, 01
e 30 s e t, 27 nov. 1868 - 11 ja n , 16 fev, 11 m ar,
10, 17, 18 e 26 maio, 05 e 17 ju n , 21 ju l, 12
a g o , 25 e 18 s e t, 19, 26 e 28 o u t, 04, 10 e 26
nov, 10 dez. 1869 - 26 e 28 ja n , 08 e 22 fev, 27
ju l, 03 ag o , 17 e 22 o u t, 18 nóv, 13 dez. 1870 09 fev, 17 maio, 04 ju l, 11 e 21 ag o , 24 e 27 out.
1871 - 08 e 11 ja n , 08 a b r, 10 e 12 ju l, 20 se t,
15 e 16 out. 1872 - 1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 , 20 e 21 ja n ,
06 e 12 fev, 0 8 ,1 7 ,1 8 e 27 m ar, 0 3 ,1 4 e 21 ab r,
24 e 31 maio, 06 e 23 a g o , 15 e 30 se t, 0 8 ,2 7 e
31 o u t, 11, 13, 17, 19 e 26 nov. 1873 - 12, 13,
14, 26 e 31 ja n , 10 fev, 10 e 24 m ar, 18 e 24
a b r, 13 e 26 maio, 0 8 ,1 6 ,1 8 e 30 ju n , 0 7 ,2 9 e
30 ju l, 10 se t, 24 o u t, 13 nov. 1874 - 11,27 e 29
ja n , 04 e 18 m ar, 18 se t, 18 e 20 out. 1875.

MATADOUROS______________________________
26 ab r, 04 e 06, 18 e 27 ju l, 27 o u t, 18 dez.
1866 -1 7 ju n , 12 ju l, 26 s e t, 0 5 ,0 7 e 29 o u t,2 0
dez. 1867 - 08 fev, 12 m ar, 0 1 ,0 7 e 14 maio, 01
e 24 ju l, 05 ago. 1868 -11 ja n , 0 8 ,1 2 e 18 maio,
2 0 ,2 1 ,2 3 e 28 ju l, 03 ag o , 2 5 ,2 6 e 28 o u t, 04,
10 e 26 nov, 10 dez. 1869 - 24 e 27 ja n , 08 e 22
fev, lóm aio, 27 jul. 1870 - 05 e 19 ja n , 17 maio,
12 ju n , 11 e 23 ago, 24 e 2 6 out. 1871 - 09,11,
12 e 13 ab r, 0 9 ,1 1 ,1 2 e 15 ju l, 20 se t, 15 e 17
o u t, 09 dez. 1872 - 1 3 ,1 4 ,2 0 e 21 ja n , 06 e 08
fev, 18 m ar, 14,22 e 24 a b r, 19 e 31 maio, 08 e
16 ju l, 06 e 23 ag o , 31 o u t, 19 e 20 nov, 06 e 22
dez. 1873 - 31 ja n , 13 fev, 14 e 24 m ar, 26 maio,
09 e 30 ju n , 27 ag o , 22 e 24 o u t, 07 dez. 1874 11, 28 e 29 ja n , 18 m ar, 31 maio, 19 e 20 out.
1875.
MATANÇA DE ANIMAIS_______________________
18 m ar, 24 abr. 1873 - 15 ja n , 14 m ar, 20 abr.
1874.
MEDALHA IMPERIAL________________________
08 e 10 ja n , 15 m ar, 24, 25, 26 e 27 abr.1866 04 fev, 26 set. 1867 - 06 e 25 ju n , 03 ago. 1868
- 22 out. 1870.
MATERIAIS E ANIMAIS DA CÂMARA
20 a b r, 17 ju l, 27 o u t, 18 dez. 1866- 11 fev, 25
ju n , 07 ag o , 19 set. 1867 - 01 ,0 6 e 07 maio, 05
ago.1868 - 08 a b r, 08 ju n , 19 ju l, 25 out. 1869
-1 6 maio e 30 jul. 1870 - 20 ja n , 12 fev, 24 a b r.
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31 o u t, 26 nov. 1873 - 13 e 15 ja n , 1874 - 18
m ar, 21 out. 1875.

ju l, 27 ag o , 10 e 30 se t, 22 o u t, 14 dez. 1874 29 ja n , 17 m ar, 21 out. 1875.

MERCADO PÚBLICO_________________________

OBRAS____________________________________

17 e 27 fev, 15 m ar, 20 a b r, 27 out. 1866 - 06
fev, 05,12 e 26 s e t, 07 e 31 o u t, 04 e 15 nov, 03
e 20 dez. 1867 - 23 maio, 16 ju l, 05 ag o , 01 set.
1868 - 11 m ar, 0 7 ,1 2 ,1 7 e 26 maio, 23 jul.,03,
06 e 12 a g o , 2 5 ,1 8 e 28 s e t, 0 7 ,1 4 ,1 9 ,2 5 ,2 7 ,
28 e 29 o u t, 0 4 ,1 0 e 26 nov, 10 dez. 1869 - 24,
26, 27 e 28 ja n , 08 e 22 fev, 09 m a r, 26 e 27
a b r, 02 e 16 maio, 15 ju n , 04, 25 e 27 ju l, 24
ag o , 20 s e t, 17, 19 e 20 o u t, 18 nov, 13 dez.
1 8 7 0 -0 5 e 31 ja n , 09 fev, 15 e 23 maio, 11 e 23
a g o , 11 s e t, 24 e 28 out. 1871 - 08 e 11 ja n , 09
a b r, 20 s e t, 19 e 22 o u t, 09 dez. 1872 - 13,15 e
20 ja n , 08 e 18 m ar, 0 3 ,1 4 e 24 a b r, 05 maio,
11, l 6 e 19 ju l, 06 e 23 ag o , 15 e 30 se t, 11,13,
19 e 26 nov. 1873 - 12,16 e 31 ja n , 10 e 19 fev,
0 5 ,1 0 ,2 4 e 30 m ar, 21 e 22 a b r, 13 e 26 maio,
18,22 e 30 ju n , 29 e 30 ju l, 13 nov, 07 e 14 dez.
1874 - 11 e 26 ja n , 05 e 18 m ar, 10 a b r, 05 ju l,
18 se t, 21 out. 1875.

10 ja n , 09 m ar, 20 e 24 a b r, 23 out. 1866 - 06
m ar, 25 maio, 26 e 28 se t, 31 out. 1867 - 06 fev,
17 e 25 á b r, 23 maio, 06 ju n , 16 e 24 ju l, 30
s e t, 03 nov. 1868 - 09 ja n , 11 e 18 m ar, 01 a b r,
08, 12 e 18 maio, 05 e 08 ju n , 23 e 24 ju l, 06
a g o , 18 set.-, 0 7 ,1 9 e 26 o u t, 10 dez. 1869 - 27 e
28 ja n , 26 jul. 17 o u t, 13 dez. 1870 - 20 e 24
ja n , 04 ju l, 24 a g o , 30 out. 1871 - 09 ja n , 20
set. 1872 - 15 ja n , 08 m ar, 0 5 ,1 0 e 19 maio, 10
e 14 ju n , 0 7 ,0 8 e 11 ju l, 15 s e t, 17 nov. 1873 13 ja n , 13 fev, 05 e 30 m ar, 1 8 ,2 0 e 22 a b r, 22
ju n , 22 ju l, 27 ag o , 10 e 30 set. 1874 - 12 ja n ,
04 e 05 mar. 1875.
ORÇAMENTOS______________________________

20 se t, 09 dez. 1872 - 01 s e t, 18 o u t, 29 nov.
1875.

25 maio, 26 e 28 set. 1867 - 25 a b r, 23 maio, 03
jun. 1868 - 16 fev, 08 ju n , 12 ago,25 e 18 se t,
0 7 ,2 5 e 26 o u t, 0 4 ,1 0 e 26 nov. 1869 - 29 ja n ,
27 a b r, 04 ju l, 03 ago. 1870 - 20 ja n , 09 fev, 23
maio 1871 -1 5 e 20 ja n , 12 fev, 08 m a r, 0 8 ,1 0
e 11 ju l, 15 se t, 1 7 ,2 0 e 26 nov. 1873 - 31 ja n ,
13 e 20 fev, 24 e 30 m a r, 13 a b r, 18 ju n , 27
a g o , 18 set. 1874.

MULTAS

ORÇAMENTO MUNICIPAL____________________

24 a b r, 01 ju n , 0 4 ,1 0 e 17 jul. 1866 - 09 e 09
fev, 06 m ar, 04 maio, 08 ju l, 28 set. 1867 - 07,
14 e 23 maio, 06 ju n , 27 nov. 1868 - 23 ja n , 16
fev, 01 a b r, 10 maio, 17 ju n , 03 e 06 ago. 1869
- 28 ja n , 27 a b r, 03 e 04 maio, 04, 25, 27 e 30
ju l, 24 a g o , 18 nov, 13 dez. 1870 - 23 maio, 24
ago. 1871 -1 1 ju l, 1872 - 18 ja n , 16 e 24 ab r,
11 ju l, 23 ag o , 08 e 31 o u t, 26 nov. 1873 - 10 e
13 fev, 30 m a r, 18 a b r, 18 ju n , 28 ag o , 30 se t,
13 nov. 1874 - 05 m ar, 07 ju n , 19 e 21 o u t, 29
nov, 13 dez. 1875.

01 ju n , 10 ju l, 26 out. 1866 - 25 ju n , 08 ju l, 07
ag o , 04 set. 1867 - 06 fev, 03 ju n , 01, 15 e 24
jul. 1868 - 11 m ar, 01 a b r, 08 ju n , 19 e 20 ju l,
26 o u t, 26 nov. 1869 - 24 ja n , 04 e 25 ju l, 18
nov. 1 8 7 0 -0 4 ju l, 11 e 21 a g o , 11 set. 1871 -0 9
ja n , 09 ju l, 20 set. 1872 - 14, 20 e 21 ja n , 06 e
08 fev, 08 m ar, 14 a b r, 10 ju n , 0 8 ,1 6 e 18 ju l,
15 e 30 s e t, 27 o u t, 06 dez. 1873 - 12 ja n , 26
maio, 08 jun. 1874 - 07 e 28 ju n , 29 nov, 13 dez.
1875.

MONUMENTOS_____________________________

PAÇO MUNICIPAL___________________________
NAVEGAÇÃO
27 ju l, 21 out. 1870 - 23 out. 1871 -11 jan. 1872
- 16 ab r, 05 e 06 maio 1873 - 15 ja n , 13 fev.
1874.
NIVELAMENTOS____________________________
26 out. 1866 - 18 set. 1869 - 07 nov. 1871 - 08
jan. 1872 - 17 e 18 ja n , 06 fev, 17 e 18 m ar, 05,
10 e 19 maio, 14 e 19 ju n , 08, 10 e 11 ju l, 23
ago. 1873 - 31m ar, 18 a b r, 13 maio, 16 ju n , 29
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15 m ar, 23 e 26 o u t, 21 dez. 1866 - 04 nov,
1867 - 04 fev, 27 nov. 1868 - 08 a b r, 0 3 ,0 4 e 10
maio 1869 - 24 ja n , 26 abr. 1870 - 26 a g o , 1871
- 08 fev, 19 ju l, 06 ag o , 06 s e t, 0 6 ,0 8 e 11 o u t,
06 dez. 1873 - 13 fev, 05 e 31 m a r, 18, 22 e 24
a b r, 13 maio, 18 jun. 1874 - 29 ja n , 09 nov. 1875.
PARLAMENTO BRASILEIRO___________________

13 maio 1867.

PASSOS (Criações, Alterações, etc.)___________
01 jun. 1866 - 25 jun., 08 jul., 07 ago. 1867 - 17
abr., 14 maio 1868 - 03 e 17 maio, 05 jun., 24
jul.1869 - 26 abr., 15 jun., 04 e 25 jul., 24 ago.,
18 nov., 13 dez. 1870 -1 5 e 16 jul. 1872 - 03 abr.,
31 maio, 06 e 23 ago., 15 set., 06 e 31 out., 06
dez. 1873 - 05, 10 e 30 mar., 18 e 20 abr., 18
jun., 22 out. 1874 - 19 out. 1875.

jan., 03 maio, 25, 27 e 30 jul., 18, 19, 20 e 21
out., 18 nov. 1870 -2 3 maio, 24 ago., 11 set. 1871
-1 0 e 11 jan., 08 e 10 abr., 10, l i e 15 jul. 1872
-1 4 e 18 jan., 0 3 ,1 6 e 24 abr., 10,24 e 31 maio,
07 e 11 jul., 23 ago., 15 set., 08 e 31 out., 13,19
e 26 nov., 22 dez. 1873 - 15 e 26 jan., 10 e 13 fev.,
30 mar., 22 e 29 jul., 30 set., 24 out. 13 nov. 1874
- 28 jan., 10 e 12 abr., 07 jun., 1 8 ,1 9 e 20 out.,
29 nov. 1875.

PESCA
26 jan. 1875.
PECUÁRIA_________________________________
10 set. 22 out. 1874.
PLANTAS DE OBRAS E DO MUNICÍPIO_________
28 abr., 26 out. 1866 - 08 fev., 12 mar., 06 maio,
30 set., 03 e 27 nov. 1868 - 16 fev., 08 abr., 08
maio, 20, 21, 23 e 28 jul., 03 e 12 ago., 28 out.,
04 e 10 nov. 1869 - 24, 27 e 28 jan., 08 fev., 25
jul., 03 ago., 20 set. 1870 - 05, 19 e 20 jan., 17
maio, 30 out. 1871 - 08 jan., 15,21 e 22 out., 09
dez. 1872 - 06 fev., 17 e 18 mar., 08 e 10 jul., 23
jul., 30 set. 1873 - 24 mar., 18 abr., 16 jun., 27
ago. 1874 - 17 mar., 04 maio, 29 nov. 1875.
POLICIAMENTO____________________________
18 dez. 1866 - 24 abr. 1867 - 11 fev. 1868 - 01
abr., 1869 - 31 maio 1873 - 28 jan., 18 set., 19
out. 1875.
PONTES___________________________________
09 e 15 mar., 20 e 25 abr., 11 e 29 maio, 01 jun.,
0 5 ,1 0 e 18 jul., 10 ago., 18 dez. 1866 - 04 fev., 06
mar., 13 maio, 17 jun., 19 set., 31 out., 03 dez.
1867 - 06 fev., 13 mar., 16,25 e 30 abr., 0 6 ,1 4 e
23 maio, 27 nov. 1868 - 0 8 ,0 9 e 11 jan., 12 ago.
1869 - 22 fev., 27 jul., 1870 - 17 e 23 maio, 04
jul., 22 ago., 2 6 ,2 8 e 30 out. 1871 - 09 jan., 09
abr. 1 8 7 2 - 1 5 ,1 8 e 2 0 ja n .,2 4 e 3 1 maio, 10 e 11
jul., 15 set., 06 e 27 out., 11,17 e 26 nov., 06 dez.
1873 - 14 jan., 13 e 19 fev., 24 e 31 mar., 18 jun.,
13 nov., 14 dez. 1874 - 27 jan., 29 nov., 13 dez.
1875.
POSTURAS_________________________________
24 e 28 abr., 11 maio, 10 jul., 12,17 e 23 out., 05
nov., 18 dez. 1866 - 08 e 09 fev., 0 5 ,2 6 e 28 set.,
0 3 ,2 0 e 28 dez. 1867 - 01, 08 e 11 fev., 12 mar.,
16 abr., 0 7 ,1 4 e 23 maio, 01 e 06 jun. 1868 - 09,
1 1 ,1 3 e 29 jan., 16 fev., 11 e 18 mar., 01 e 28
abr., 10 e 12 maio, 05 jun., 12 ago. 1869 - 28

POTREIRO DA VÁRZEA______________________
01 e 24 jul., 05 ago., 01 set. 1868 -1 1 mar., 26 e
27 out. 1869 - 17 out. 1870 - 22 ago., 23 out.
1871 -1 9 maio, 07 e 11 jul., 23 ago., 15 set. 1873
-1 4 jan., 30 set., 24 out., 07 dez. 1874 - 22 abr.,
20 out. 1875.
PRESTAÇÃO DE CONTAS_____________________
10 jan., 15 mar., 25 e 28 abr., 05 e 28 jul., 23 e 26
out., 18 dez. 1866 -1 1 fev., 13 maio - 28 set., 08
out., 14 nov. 1867 - 13 e 17 mar., 25 abr., 10 dez.
1868 - 0 7 ,0 8 ,0 9 e 23 jan., 18 mar., 10 e 18 maio,
28 ju l, 18 set., 26 nov. 1869 - 08 fev., 26 abr., 16
maio, 21 e 25 out., 18 nov. 1870 - 31 jan., 31
maio, 12 jun., 25 ago., 23 e 28 out. 1871 - 12
jan., 10 e 13 abr., 12 jul., 09 dez. 1872 - 0 7 ,1 3 ,
14 e 20 jan., 24 abr., 10 jun., 06 ago., 06 e 27
out., 11 nov., 06 dez. 1873 - 13 jan., 1 3 ,1 8 e 22
abr., 16 jun., 27 e 28 ago., 10 set. 12 e 13 nov., 14
dez. 1874 - 28 jan., 31 maio, 21 out., 09 e 29
nov., 13 dez. 1875.
RETRATOS/QUADROS (Vultos Ilustres)_________
25 abr.1866 - 08 jul., 07 set. 1867 - 04 e 08 maio
1869 - 11 ago. 1871 - 06 set., 27 out., 13 nov.
1873 - 30 jun., 22 e 29 jul., 12 nov., 07 e 14 dez.
1874 -1 1 e 12 jan. 1875.
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES_________________
09 jan., 17 fev., 09 mar., 11 jun., 04 jul., 15 out.,
05 nov. 1866 - 06 fev., 14 maio, 05 set., 08 out.,06
nov., 03 dez. 1867 - 17 mar., 02 e 16 jul. 1868 08 e 29 jan., 16 fev., 07 maio, 05 jun. 1869 - 27
jan., 09 mar., 04 jul., 19 out., 18 nov. 1870 - 25
jan., 23 maio, 12 jun., 04 jul., 21, 23, 25 e 26
ago., 23 e 24 out. 1871 - 09 abr., 11 jul., 16,18 e
19 out., 09 dez. 1 8 7 2 -1 8 jan., l6 a b r., 16 jul., 13
e 19 nov. 1873 - 10 fev., 21 abr., 30 jun., 27 ago.,
22 out., 12 nov. 1874 - 26 jan., 10 abr., 05 jul.
1875.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
24 jul. 1869 - 15 maio 1871 -1 4 jan., 1873 - 12
jan., 24 mar., 16 jun. 1874 - 12 jan. 1875.
SEMINÁRIO EPISCOPAL______________________
15 mar., 17 jul. 1866 - 12 jul. 1867 - 16 abr., 14
maio, 01 jun., 24 jul., 27 nov. 1868 - 29 jan., 08
maio, 24 jul. 1869 - 21 out. 1875.
SISTEMA MÉTRICO (Pesos e Medidas)_________
06 mar., 14 maio, 26 e 28 set., 30 out. 1867 - 01
jul., 27 nov. 1868 - 03 maio 1869 - 04 jul., 1870 22 ago., 26 out. 1871 -0 9 jan., 09 abr., 10 jul., 09
dez. 1872 - 21 abr., 10 e 19 ju n , 07 jul. 1873 - 24
m ar, 22 jul. 1874 - 11, 12 e 27 ja n , 04 maio
1875.
SOCIEDADE ALEMÃ DE TIRO AO ALVO
18 NOV. 1870.
SUBSCRIÇÃO / ESMOLAS_____________________
15 m ar, 24 e 25 a b r, 11 maio, 06 e 28 ju l, 12
out. 1866 - 02 e 08 o u t, 31 o u t, 14 nov. 1867 25 a b r, 07 e 14 m aio , 03 ago. 1868 - 09 jan.
1869.
THEATRO SÃO PEDRO_______________________
14 maio 1868 - 21 out. 1875.

TE DEUM__________________________________
11 maio 1866 - 22 ja n , 24 a b r, 07 set. 1867 - 14
jul. 1868 - 18 m ar, 08 a b r, 12 maio 1869 - 26
ab r, 25 out. 1870 - 26 ag o , 20 out. 1871 - 13
ja n , 0 8 ,1 0 e 11 a b r, 11 jul. 1872 - 15 set. 1873
- 01 se t, 09 e 29 nov. 1875.
TELÉGRAFO
20 out. 1875.
TEMPLOS RELIGIOSOS______________________
10 ja n , 24 a b r, 11 maio 1866 - 06 fev,06 m ar,
24 a b r, 14 maio, 17 ju n , 08 ju l, 07 ag o , 0 4 ,2 6
e 28 s e t, 30 out. 1867 - 11 fev, 12 m ar, 16 e 25
a b r, 06 e 23 maio 1868 - 09 fev, 26 out. 1871 08 e 10 abr. 1872.
TERRENOS_________________________________
09 m ar, 20 a b r, 23 e 26 o u t, 21 dez. 1866 - 24
a b r, 25 maio, 05, 19 e 26 s e t, 08 o u t, 04 e 06
nov. 1867 - 04 e 08 fev, 13 e 17 m ar, 16 e 25
a b r, 14 e 23 maio, 01, 03 e 06 ju n , 24 ju l, 05
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ag o , 03 o u t, 03 nov. 1868-11 e 29 ja n , 18 m ar,
0 4 ,0 8 e 12 maio, 23 e 24 ju l, 12 a g o , 2 5 ,1 8 e
28 se t, 2 5 ,2 6 e 28 out. 1869 - 26 e 27 ja n , 08 e
22 fev, 27 a b r, 06 ju n , 26 e 27 ju l, 17 e 25 o u t,
18 nov. 1870 - 19 ja n , 22 maio, 12 ju n , 04 ju l,
2 2 .2 4 e 26 ag o , 23, 27 e 28 out. 1871 - 08 ja n ,
08 a b r, 12 e 15 ju l, 20 s e t, 15 o u t, 0 9 ,1 0 e 21
dez. 1872 - 13,15 e 18 ja n , 0 3 ,1 5 e 22 a b r, 19
maio, 10 ju n , 07, 11, 16 e 19 ju l, 23 ag o , 15
se t, 06 e 27 o u t, 11, 13, 17 e 18 nov, 22 dez.
1873 - 12 e 14 ja n , 14 m ar, 13 a b r, 13 maio, 08
e 30 ju n , 10 s e t, 22 e 24 out. 1874 - 27 e 28 ja n ,
0 4 ,1 7 e 18 m ar, 04 e 31 maio, 07 ju n , 19, 20 e
21 o u t, 29 nov, 13 dez. 1875.
TERRENOS AFORADOS______________________
25 a b r, 04 e 28 jul. 1866 - 01 e 30 s e t, 10 dez.
1868 -11 e 13 ja n , 03 maio, 05 ju n , 18 e 28 se t,
14.25 e 26 o u t, 04 e 26 nov. 1869 - 26 e 28 ja n ,
16 maio, 27 ju l, 24 ag o , 18 o u t, 18 nov. 1870 24 ja n , 09 fev, 12 ju n , 24 out. 1 8 7 1 -0 8 a b r, 12
ju l, 15 e 21 o u t, 21 dez. 1872 - 13 e 18 ja n , 06
fev, 08 m ar, 16 jul. 1873 - 14 ja n , 07 ago. 1874
-1 8 m ar, 18 se t, 21 o u t, 13 dez. 1875.
TERRENOS DEVOLUTOS
17 fev, 15 mar. 1866 - 01 set. 1868 - 03 a g o , 26
o u t, 04 nov. 1869 -1 2 jul. 1872 - 08 m a r, 1873 04 e 18 m ar, 19 e 20 out. 1875.
TERRENOS DE LOGRADOURO PÚBLICO
17 fev, 15 m ar, 20 e 28 a b r, 11 ju n , 17 e 26 out.
1866 - 07 fev, 14 e 25 maio, 26 s e t, 05 o u t, 14
nov. 1867 - 06 e 11 fev, 17 a b r, 06 e 07 maio, 03
e 25 ju n , 16 ju l, 30 set. 1868 - 11 ja n , 11 m ar,
08 e 28 a b r, 07, 08, 10,12 e 17 maio, 08 e 17
ju n , 19 e 24 ju l, 03, 06 e 12 ag o , 25 s e t, 27
o u t, 04 e 26 nov. 1869 - 26, 27, 28 e 29 ja n , 26
a b r, 02 e 16-maio, 04 e 27 ju l, 24 a g o , 18 nov.
13 dez. 1870 -1 9 e 31 ja n , 09 fev, 23 maio, 22 e
24 ag o , 07 nov. 1871 - 08, 0 9 ,1 0 , 11 e 13 ab r,
13 e 15 ju l, 19, 21 e 22 o u t, 09 dez. 1872 - 17,
18 e 21 ja n , 07 e 08 fev, 08 m a r, 15 e 24 a b r, 05
e 24 maio, 10 e 19 ju n , 11 ju l, 06 a g o , 15 s e t,
06 e 31 o u t, 17,19 e 26 nov. 1873 - 12 e 14 ja n ,
19 fev, 24 a b r, 27 maio, 18 ju n , 07 ju l, 30 set.
1874 - 29 ja n , 04 m ar, 12 a b r, 18 s e t, 20 out.
1875.
TERRENOS DE MARINHA____________________
17 fev, 15 m ar, 04 jul. 1866 - 25 maio, 14 nov.
1867 - 30 se t, 03 e 27 nov. 1868 - 18 s e t, 14

o u t, 04 e 26 nov. 1869 - 26 ja n , 26 e 27 a b r, 24
out. 1870 - 08 a b r, 1872 - 14,17 e 18 ja n , 06 e
12 fev, 05 maio, 27 o u t, 11 nov. 1873 - 05 m ar,
26 maio, 27 ag o , 30 se t, 07 dez. 1874 - 12 ab r,
18 s e t, 19,20 e 21 out. 1875.
TERRENOS E PROPRIEDADES DA CÂMARA
11 maio, 18 jul. 1866 - 05 out. 1867 - 25 ab r,
1868 - 11 ja n , 11 m ar, 08 e 18 maio, 08 e 17
ju n , 24 ju l, 07 e 26 out. 1869 - 24 ja n , 27 ju l,
18 nov. 1870 - 24 ag o , 11 se t, 24 out. 1871 -1 3
jan. 1872 - 15 e 16 a b r, 11 ju l, 23 ag o , 15 e 30
set. 1873 -14 ja n , 20 a b r, 26 maio, 28 ago. 1874
-1 9 out. 1875.
TOMBAMENTOS
14 nov. 1867 - 08 abr. 1872 - 17 nov. 1873 - 24
out. 1874 - 04 mar. 1875.

VERBAS DA CÂMARA (Aplicações, solicitações,
etc.)
11 maio, 23 out. 1866 - 17 ju n , 19 e 26 s e t, 31
o u t, 03 dez. 1867 - 01 e 06 fev, 12 e 13 m a r, 16
e 25 a b r, 0 6 ,0 7 ,1 4 e 23 maio, 01 e 03 ju n , 01 e
16 ju l, 03 nov. 1868 - 08, 09, 11 e 29 ja n , 16
fev, 18 m ar, 0 3 ,0 8 ,1 0 ,1 7 e 26 maio, 05 ju n , 12
ag o , 14 e 28 o u t, 04 e 10 nov, 10 dez. 1869 - 24,
26 e 28 ja n , 22 fev, 27 a b r, 02 maio, 29 ju l, 03
e 24 ag o , 17 o u t, 18 nov, 13 dez. 1870 - 05 e 19
ja n , 08 fev, 31 maio, 12 ju n , 04 ju l, 11,24 e 26
ag o , 11 se t, 28 out. 1 8 7 1 -0 8 ,1 1 e 13 ja n , 08 e
10 ab r, 12 ju l, 15 e 19 out, 09 dez. 1872 -1 4 ,1 8 e
21 jan, 06 e 08 fev, 08 e 27 m ar, 14 ab r, 19 e 31
maio, 11 jul, 23 ago., 08,27 e 31 o u t, 11,13 e 17
nov, 06 dez. 1873 -12 jan , 19 fev, 05 e 30 m ar, 18
e 20 abr, 13 e 26 maio, 16 ju n , 07 e 27 ago, 22
out, 13 nov, 07 e 14 dez. 1874 - 27 ja n , 04 e '17
m ar, 07 ju n , 18 e 19 ou t, 29 nov. 1875.

TRABALHOS DA CÂMARA (Impressão/Publicação)
28 a b r, 01 ju n , 04 jul. 1866 - 25 maio, 25 ju n ,
08 e 12 jul. 1867 - 15 jul. 1868 - 03 maio, 05
ju n , 19 jul. 1869 - 15 ju n , 25 jul. 1870 -1 1 ago.
1871 -1 5 ju l, 20 set. 1872 - 14 ja n , 08 fev, 08
m ar, 19 ju n , 07 jul. 1873 - 09 e 18 jun. 1874.

VEREADORES______________________________

TRANSFERÊNCIA DE FREGUESIA______________
12 m ar, 16 e 17 a b r, 01 e 02 jul. 1868 - 18 m ar,
22 a b r, 05 e 19 maio, 07 jul. 1873 - 31 maio, 29
nov. 1875.

20 a b r, 04 e 10 ju l, 17 e 23 out. 1866 - 07 ag o ,
04 e 26 se t, 08 out. 1867 - 11 fev, 09 e 12 m ar,
16, 25 e 30 a b r, 25 ju n , 01 e 30 s e t, 03 nov.
1 8 6 8 -0 7 ,0 8 e 0 9 ja n , l i m a r , 0 8 maio, 1 9 e 23
ju l, 14 out. 1869 - 24, 28 e 29 ja n , 16 maio, 21
out. 1870 - 04 ju l, 2 2 ,2 4 e 25 ag o , 24 e 26 out.
1871 -1 8 out. 1872 - 07 ,1 3 e 20 ja n , 24 a b r, 10
maio, 07 ju l, 23 ag o , 15 set. 1873 - 22 out. 1874
-1 1 ja n , 28 ju n , 18 s e t, 18 out. 1875.

VACINAÇÃO

VISTORIAS_________________________________

24 a b r, 17 jul. 1866 - 26 set. 1867 - 25 abr. 1868
- 25 out. 1869 - 24 e 26 jan. 1870 - 21 ja n , 22
ago. 1871 - 09 abr. 1872 - 08 fev, 06 ago. 1873 14 ja n , 07, 22 e 29 jul. 1874 - 12 ja n , 18 set.
1875.

06 m ar, 02 o u t, 03 e 20 dez. 1867 -1 6 ab r, 01 e
30 ju l, 1868 - 05 ju n , 03 e 06 a g o , 26 o u t, 04
nov. 1869 - 22 fev, 02 e 05 maio 1870 - 23 maio,
24 e 28 out. 1871 - 09 ja n , 13 abr. 1872 - 17 ja n ,
0 6 ,1 9 e 31 maio, 16 jul. 1873 - 10 e 14 m ar, 26
maio, 22 ju l, 12 nov. 1874 - 04 maio 1875.

Catálogo das Atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre
foi composto por ComTexto Editoração Eletrônica no tipo Garamond Book Condensed, corpo 11/13,5
e impresso pela RG Artes Gráficas Ltda. para a
Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.
Porto Alegre, maio de 2001.

