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^^presentação

Os Anais do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, pu
blicados a partir de 1983, servem para divulgar todo o trabalho 

técnico elaborado pelos profissionais desta Instituição. Esta prática 

de elaboração dos instrumentos de pesquisa é comum a muitos 

arquivos históricos brasileiros. N o entanto, nestes últimos anos, 

os profissionais de arquivos vem qualificando suas atividades, m o

dernizando seus recursos de acesso à informação.
Dentro desta perspectiva e adequação aos novos rumos da 

globalização da informação, deixamos de publicar o tradicional 

Anais do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, substitu
indo-o por instrumentos de divulgação do acervo dentro das nor

mas técnicas arquivísticas internacionais e específicas para cada 

conjunto documental a ser descrito.
0  Catálogo das Atas da Câmara Municipal de Porto Alegre é a con

tinuação dos trabalhos de descrição desta série documental inicia

dos nos volumes V  e VI dos Anais desta Instituição, já referidos.
O  período de abrangência da documentação é de 1826 a 1835 

e encontra-se nos livros de Atas números 8, 9, 10, I I e 12.
Os critérios adotados nos verbetes permanecem os mesmos 

dos instrumentos de pesquisa anteriores. Os anos de descrição di

minuíram, pois com a expansão da urbe porto-alegrense, os vere

adores passaram a se reunir com mais freqüência, e o número de 

assuntos tratados aumentou.
Acompanha o Catálogo somente os índices por assunto e 

toponímico. Não achamos necessária a indexação onomástica já 

que, na documentação em questão, poucos indivíduos são citados.

Maria Ragagnin Osmari
Diretora
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fntrodução

Honra-m e sobremodo a incumbência de prom over a Apresentação 

deste volume do Catálogo das Atas da Câmara dos Vereadores de Porto 

Alegre.

A  relação catalográfica e cronológica, sintética, das Atas da Câmara 

proporciona ao pesquisador, a par de expressiva visão global sobre as 

decisões e as providências dos edis que nos primeiros tempos exerci
am funções administrativas, antes que legislativas, a despeito da exis

tência do governador, abrangendo toda a capitania sul-rio-grandense, 
ótimas condições para uma consulta rápida, que permita aprofundar 

com mais facilidade a abordagem histórica pretendida.
D e outra parte, também me honra a designação por te r sido eu, na 

qualidade de vereador porto-alegrense, o autor da proposta que re
dundou na Lei Municipal n. 6558 de 29/12/89, que dispõe sobre o tom ba- 

m ento dos prédios localizados na avenida Bento Gonçalves, antiga Es

trada do Mato Grosso, n. 1129 e n. 1149, onde hoje tem  sua sede o A r
quivo Histórico.

Esses pavilhões pertencem à história do arrabalde partenoense, ou 

seja, à história de Porto Alegre. Foram construídos no final do século 

passado pelo Dr. Augênio Pinto Cardoso Malheiros. O  Dr. Malheiros 

construiu mais prédios no Arraial do Partenon, salientando-se entre es
ses o localizado na esquina da avenida Bento Gonçalves com a Luiz de 

Camões, ao lado (leste) do Arquivo.

Conquanto já tenha prestado relevantes serviços à historiografia 

porto-alegrense e rio-grandense, muito mais o Arquivo poderá 

oportunizar em favor da história municipal e gaúcha, mas para tanto  

ele tem  de ser ajudado por nós todos: tenhamos ou não a responsabi

lidade sobre um múnus público.

Cyro Martini
Vereador de Porto Alegre, Bacharel e licenciado em Filosofia, Delegado de 

Polícia inativo. Filho natural de Belém Novo e de criação no Partenon.
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Livro 8 (1826 a 1829)

1826

JANEIRO

11 -  Provisionam o Escrivão Vintenário da Freguesia dos Anjos da 
Aldeia.
Ass.: Ladislau -  Cunha -  Coimbra -  Pereira -  Peixoto

18 -  Mandam pagar o Procurador da Câmara por despesa feita.
Ass.: Chagas -  Coimbra -  Peixoto -  Cunha 

25 -  Expedem provisão do cargo de Escrivão de Vintena da Freguesia 
de Santana.

-  Mandam pagar despesas feitas com as obras do chafariz da Cadeia 
da Justiça.

-  Autorizam o pagamento das despesas feitas com as festividades do 
nascimento do Príncipe Imperial do Brasil e o aniversário da 
Imperatriz.

-  Mandam pagar pela criação e vestuário de expostos.
-  Mandam pagar o ordenado do Porteiro da Câmara.
-  Mandam pagar ao Padre os trabalhos realizados durante os 

festejos pelo nascimento do Príncipe Imperial.
-  Determinam a publicação de Editais para a arrematação de couro 

e chifres.
-  Acordam na nomeação de Almotacés para a próxima vereança. 

Ass.: Os mesmos vereadores
28 -  Pagam ao carcereiro da Cadeia da Justiça, pela compra de velas 

de sebo.
-  Passam provisões dos cargos de Escrivão Aprovador de 

Testamentos, Escrivão Vintenário do Distrito de Camaquã e Juiz 
de Vinte na da Freguesia de Viamão.

-  Dão posse aos Juizes Almotacés.
-  Determinam a publicação de Editais,convocando os cidadãos a 

comparecerem à Câmara para tratarem da administração dos 
açougues.
Ass.: Ladislau -  Chagas -  Cunha -  Abreu

FEVEREIRO

01 -  Recebem ofício do Presidente da Província, determinando a posse 
do Governador de Armas da Província.

-  Comunicam o recebimento e a resposta enviada ao 
Desembargador e Corregedor da Câmara,do ofício do Presidente 
da Província,
sobre a proposta do cargo de Capitão-Mor da Cidade.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Arrematam couros e chifres de novilhos.
Ass.: Ladislau -  Ourique -  Coimbra -  Abreu -  Teixeira



04 -  Comunicam o recebimento do Manifesto da Declaração de Guerra 
contra as Províncias do Rio da Prata.

-  Pagam o ordenado do Porteiro da Cadeia da Justiça.
-  Determinam a publicação de Editais,para abertura de um Talho 

Público no beco da Casa da Ópera.
Ass.: Ladislau -  Ourique -  Coimbrã

09 -  Indicam três nomes para preencher o cargo vago de Capitão-Mor 
das Ordenanças da Cidade.
Ass.: Os mesmos vereadores.

11 -  Nada foi deliberado.
15 -  Mandam publicar Editais da Declaração de Guerra contra as 

Províncias do Prata.
-  Passam provisão do cargo de Capião-do-Mato da Freguesia do 

Distrito dos Anjos da Aldeia.
Ass.: Ladislau -  Ourique -  Coimbra -  Abreu

18 -  Recebem e cumprem Carta Imperial para eleições de novos 
Oficiais da Câmara.

-  Convocam os novos vereadores para tomarem posse.
-  Mandam pagar ordenado do Escrivão da Câmara.

Ass.: Ladislau -  Bastos -  Porto -  Abreu
22 -  Convocam vereadores pára tomarem posse.

-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato do Distrito das 
Pedras Brancas.

-  Solicitam a conclusão da calçada da Rua Formosa.
Ass.: Ladislau -  Cunha -  Bastos -  Abreu

25 -  Dão posse aos novos Oficiais da Câmara.
-  Repassam, ao novo Procurador,dinheiro arrecadado para estátua 

de Sua Majestade.
-  Entregam uma Certidão de Diligência ao novo Procurador.
-  Prestam contas da administração dos açougues.
-  Mandam passar Editais para arrematação de couros e chifres de 

gado.
-  Apresentam a receita e despesa da Câmara e repassam quantia 

existente ao novo Tesoureiro.
Ass.: Os mesmos Vereadores

25 -  (continuação com os novos Oficiais)
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato do Distrito de 

Pedras Brancas.
-  Recebem a Planta da Cidade, feita pelo Arruador da Cidade.
-  Mandam publicar Editais para arrematação dos Talhos Públicos. 

Ass.:Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros

MARÇO
01 — (data de acordo com o disposto no original)

-  Recebem ofício do Presidente da Província que transmite aviso do 
Imperador para que se proceda à eleição de Senador pela 
Província.
Ass.: Barros -  Pereira



08 -  Respondem ofício sobre a nova eleição e a dispensa de serviço 
militar de um Vereador.

-  Pedem providências acerca do Escrivão de Vintena da Freguesia 
de Santana.

-  Admitem lance na arrematação do açougue da Cidade.
Ass.: Ladislau -  Barros -  Coimbra -  Pereira

11 -  Recebem ofício de um deputado, em viagem para a Corte,
solicitando instruções e conselhos.

-  Recebem justificativa de ausência de um vereador.
-  Recebem o Carcereiro da Cadeia da Justiça que solicita utensílios 

para a mesma.
Ass.: Ladislau -  Feijó

15 -  Expedem provisão do cargo de Meirinho Jurado de Viamão.
-  Expedem provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 

Santana.
-  Mandam passar Editais para arrematação de couro.
-  Arrematam o contrato de Talhos Públicos.
-  Arrematam todo o couro e chifre produzidos.

Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó
17 -  Oficiam a um Vereador para fazer as eleições paroquiais da 

Freguesia Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
-  Passam provisão de Avaliador do Conselho da Freguesia de 
. Viamão.
-  Acordam em proceder às eleições paroquiais em diversas 

Freguesias.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros 

ABRIL

12 -  Expendem provisão dos cargos de Meirinho Jurado desta
Câmara,Cobrador de Impostos da Freguesia de Triunfo e 
Avaliador da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Marcam o dia para a eleição paroquial e expedem Edital para a 
mesma.

-  Recebem ofício do Presidente da Província que lhes solicita as 
bases para um plano de loteria.

-  Enviam Atestado de Serviços Prestados ao Barão do Cerro Largo.
-  Aprovam a arrematação de couros e chifres.
-  Deliberam que o Procurador da Câmara entregue ao Tesoureiro 

quantia que se encontra em seu poder.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros

15 -  Enviam ao Presidente da Província as bases para um plano de 
loteria.

-  Pagam pela criação de expostos.
-  Dão posse aos novos Almotacés.

22 -  Determinam a data de reunião do Colégio Eleitoral do Distrito 
desta Câmara.

-  Solicitam ao Comandante das Ordenanças que compareça à



Câmara com a relação dos postos que se acham vagos. 
Ass.: Ladislau -  Lopes

MAIO

06 -  Informam pedido de instruções de um deputado.
-  Recebem ofício da Irmandade de Nossa Senhora da Madre de 

Deus, participando de uma procissão.
-  Pagam o ordenado do contínuo da Câmara.
-  Matriculam um exposto e pagam pelo seu vestuário.

Ass.: Ladislau -  Loureiro -  Pereira
10 -  Pagam ao Carcereiro da Cadeia por despesas feitas com a compra 

de velas.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros

20 -  Enviam ofícios ao Presidente da Província e ao Vigário Geral, 
participando as festividades do Corpo de Deus.

-  Mandam matricular expostos.
Ass.: Lopes -  Porto

24* -  Nada foi deliberado.
20*- Deliberam que os agentes declarem o estado da arrecadação.

Ass.: Ladislau -  Lopes 
31 -  Receberam pedido do Secretário do .Governo da Província para que 

confirmem as doações de terrenos devolutos para serem aforados 
e os da beira do rio para serem vendidos.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Antonio Fernandes Teixeira

(*) Datas de acordo com o disposto no original.

JUNHO
03 -  Isentam o Procurador da Câmara e nomeiam outro.

Tomam conhecimento das despesas feitas pelo Procurador.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros

07 -  Dão posse ao novo F*rocurador da Câmara.
-  Mandam publicar Editais marcando data para apuração de votos 

da eleição para Senador.
-  Recebem,do antigo Procurador, um mandado com Certidão de 

Diligência.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Assis

10 -  Determinam que se chame um vereador para substituir aqueles 
que se encontrarem impossibilitados de comparecer.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis

14 -  Recebem e respondem ofícios. I

Ass.: Lopes -  Amorim -  Assis ' •*
17 -  Convocam um cidadão para que substitua vereador na diligência 

de apuração dos votos para o cargo de Senador.
-  Oficiam ao pároco para celebrar uma Ação de Graças, após a 

apuração dos votos.
Ass.:Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis



28 -  Passam provisão dos cargos de Avaliador da Freguesia de Viamão,
Juiz de Vintena da Freguesia de Nossa Semhora dos Anjos e de 
Capitão-do-Mato da Freguesia de Viamão.

-  Fazem inspeção e vistoria no Caminho Novo.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Teixeira

JULHO

01 -  Mandam publicar Editais com a Fala do Imperador na abertura da 
Assembléia Nacional.

-  Passam provisão dos cargos de Capitão-do-Mato do Distrito de Caí 
e da Freguesia de Triunfo.

-  Dão parecer sobre a diligência feita no Caminho Novo.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

08 -  Nomeiam os Almotacés e os convocam para tomar posse.
-  Recebem ofício do Presidente da Província,ordenando que se 

proceda à proposta dos postos vagos nos Terços das Ordenanças 
desta Cidade.

-  Recebem requerimento de proprietários da Rua Formosa e 
Belas,solicitando revisão no arRuamento das mesmas.

12 -  Recebem ofício do Senado sobre a subscrição ordenada para 
inauguração do Monumento ao Imperador.

-  Passam provisão do cargo de Cobrador de Impostos da Freguesia 
de Triunfo.

-  Recebem requerimento dos moradores do Riacho, solicitando 
providências para evitar a retirada de areia nas proximidades da 
ponte.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

15 -  Organizam a proposta ordenada dos postos vagos nos Terços das 
Ordenanças e remetem ao Presidente da Província.
Ass.: Menezes -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

19 -Pagam aposentadoria ao Desembargador Corregedor da Câmara.
-  Solicitam à Câmara de Triunfo que envie dois nomes de pessoas 

idôneas para que possam ocupar os cargos de Juiz e Escrivão de 
Vintena na mesma Freguesia.

-  Apresentam requerimento de um cidadão que quer edificar no 
Caminho Novo e não se conforma com o acordo feito na Câmara.

-  Mandam publicar Editais, proibindo a retirada de areia no 
Caminho de Belas, próximo da ponte e no Caminho da Praia do 
Riacho.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Assis

22 -  Passam provisão dos cargos de Avaliador do Conselho de Fazendas 
Secas e Escravos e de Avaliador do Conselho das Obras do ofício 
de Pedreiro.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Assis

29 -  Pagam pela criação de expostos.
-  Deferem Recursos de Apelação interposto para está Câmara.
-  Concedem licença ao Mestre da Ribeira, para usar o Estaleiro 

para guarda de ferramentas e materiais.



-  Nomeiam novo Cobrador do Imposto das Vendas da Freguesia da 
Aldeia, devido ao impedimento do atual.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis

AGOSTO
05 -  Nada foi deliberado.
12 -  Respondem ofício do Conselho do Governo da Província que deseja

saber sobre os fundos existentes para a construção da Cadeia da 
Justiça.

-  Expedem provisão do cargo de Capitão-do-Mato do Distrito de 
Sapucaia.

-  Alteram decisão, tomada anteriormente, sobre um pedido para 
edificar no Caminho Novo.
Ass.: Ladislau -  Feijó -  Assis

16 -  Informam ao Presidente da Província as razões da não inclusão do 
Ajudante das Ordenanças na lista para os postos de Capitão das 
Companhias.

-  Apresentam os nomes indicados para Juiz e Escrivão de Vintena 
da Freguesia de Triunfo.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Assis

19 -  Oficiam aos Agentes da Subscrição para que prestem contas das 
quantias apuradas.
Ass.: Ladislau -  Feijó -  Assis 

23 -  Respondem ofícios.
Ass.: Menezes -  Barros -  Porto -  Assis

30 -  Cumprem Portaria Imperial e expedem Diploma de Suplente ao 
cidadão mais votado para ocupar o cargo vago de Deputado.

-  Recebem folhetos do Intendente Geral da Polícia, contendo a 
relação dos festejos pela volta de Suas Majestades à Corte.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão de Vintena da Freguesia de 
Triunfo.

Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis 

SETEMBRO

02 -  Enviam ofício ao Ministro Secretário de Estado dos Negócios do 
Império, encaminhando o Título ao suplente de Deputado pela 
Província.

-  Determinam que o antigo Procurador repasse as contas dos 
açougues desta Cidade para o atual Procurador.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis

06 -  Nada foi deliberado.
09 -  Nada foi deliberado.
13 -  Acordam em fazer inspeção na abertura de um valo na estrada,

em frente a uma chácara, nas proximidades da Rua da Graça. 
Ass.: Os mesmos vereadores

16 -  Mandam passar provisão do cargo de Capitão-do-Mato do Distrito 
da Capela das Dores de Camaquã.

-  Passam provisão do cargo de Jurado da Freguesia de Triunfo.



Ass.: Lopes -  Barros -  Assis
20 -  Passam provisão do cargo de' Meirinho Jurado de Vintena da 

Freguesia de Triunfo.
-  Mandam publicar Editais para arrematação dos açougues desta 

Cidade.
-  Determinam que se verifique os títulos que a suplicante possui, 

para deliberar sobre a abertura de um valo.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Assis

27 -  Recebem ofício dos Agentes da Subscrição, informando o atual 
estado da mesma.

-  Reformam acordo tomado em vereança passada e decidem publicar 
Editais convocando os. cidadãos para discutirem a situação dos 
açougues da Cidade.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis

30 -  Mandam pagar importância devida ao Armador que realizou obras 
na Casa da Câmara.

-  Mandam pagar o ordenado do Contínuo da Câmara e do Escrivão 
da mesma.

-  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da Freguesia de 
Triunfo.

-  Convocam os novos Juizes Almotacés para tomarem posse.
Ass.: Os mesmos vereadores

OUTUBRO

04 -  Recebem diplomas para serem registrados e publicados.
-  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da Freguesia de 

Triunfo.
-  Dão posse aos novos Juizes Almotacés.
-  Reúnem os cidadãos interessados no fornecimento de carne,para 

um acordo e mandam publicar em Editais.
Ass.:Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis e outros presentes.

05 -  Respondem ofícios.
Ass.:Ladislau -  Lopes -  Assis

11 -  Preparam os festejos pelo aniversário do Imperador.
Ass.: Os mesmos vereadores

14 -  Recebem provisão da Junta da Fazenda para que remetam a 
quantia devida do Imposto das Tabernas.

-  Mandam advertência a dois vereadores, para que compareçam às 
sessões da Câmara.

-  Deferem requerimentos, notificando dois cidadãos, para que 
prestem juramento, a fim de reverem as contas apresentadas.
Ass.: Os mesmos vereadores

18 -  Recebem ofício dos Agentes da Subscrição com os demonstrativos 
do resultado da Comissão e acordam em responder.

-  Justificam o porquê de não terem procedido à remessa do Imposto 
das Tabernas vencido.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis

25 -  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da Capela das Dores



do Distrito de Camaquã.
-  Aceitam a demissão dó Depositário Geral da Cidade e nomeiam 

outro.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Assis 

NOVEMBRO

03 -  Recebem ófício comunicando o dia da posse do novo Presidente da 
Província.

-  Mandam pagar o ordenado do Porteiro da Câmara.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Assis

11 -  Expedem provisão do cargo de Capitão-do-Mato do Distrito de 
Sapucaia.

-  Enviam ofício ao ex-Presidente da Província, agradecendo o ótimo 
relacionamento que o mesmo manteve com a Câmara.

-  Nomeiam interinamente um novo Tesoureiro da Câmara.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Pereira -  Assis

18 -  Fazem a entrega do Cofre Público da Cidade ao novo Depositário.
-  Expedem provisão dos cargos de Cobrador dos Impostos das 

tabernas e botequins na Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da 
Aldeia, de Tesoureiro da Câmara desta Cidade, de Meirinho 
Jurado desta Câmara, de Capitão-do-Mato do Distrito desta Cidade 
e de Meirinho Jurado da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos 
de Aldeia.

-  Oficiam à viúva do antigo Depositário do Cofre da Câmara, para 
que o entregue na próxima vereança.
Ass.: Lopes -  Amorim -  Assis

22 -  Recebem do Desembargador Ouvidor da Comarca vários 
Diplomas,para serem registrados e publicados.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Passam Editais para quem quiser se habilitar na distribuição de 

carne à população.
-  Expedem provisão do Cargo de Escrivão de Vintena da Freguesia 

de Viamão.
-  Colocam em praça para serem arrematados, os Contratos de 

Aferição e Renda para o próximo ano.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Assis

25 -  Recebem ofício do Ministro Presidente, colocando a hipótese do
Imperador visitar a Cidade e programam os festejos para recebê- 
lo.

-  Recebem o Cofre da Câmara que havia sido solicitado à viúva do 
antigo Depositário.
Ass.:Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros ~ Assis -  João Antunes da 
Cunha -  Gaspar Froes da Silva

26 -  Mandam fazer,os preparativos para confeccionar um pálio.
-  Assinam Editais para publicação da chegada do Imperador.
-  Enviam ofícios às pessoas que deverão desocupar suas casas para 

abrigar os acompanhantes do Imperador.
Ass.: Ladisiaú -  Lopes -  Barros -  Assis



29 -  Convocam os cidadãos desta Cidade para que se tenha
conhecimento dos preparativos para a chegada do Imperador e 
solicitam auxílio monetário para a Câmara poder receber o 
mesmo.
Ass.: Francisco de Sá e Brito e outros presentes.

-  Recebem ofícios de cidadãos que colocam suas casas à disposição 
da Câmara e outros que se negam.

-  Recebem requerimento do Alcaide da Cidade, solicitando 
adiantamento do ordenado para fazer frente às despesas com a 
visita do Imperador.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis 

DEZEMBRO

02 -  Recebem cartas de pessoas indicadas para arrumarem suas casas 
para a visita do Imperador.

-  Dirigem ofício aos cidadãos de Viamão que devem felicitar o 
Imperador, contendo cópia da Fala que deve ser feita.

-  Recebem quantia doada à Câmara, para que a mesma enfrente 
parte das despesas com a visita do Imperador.

-  Repassam adiantamento do ordenado do Alcaide, como havia sido 
acordado.
A ss.: Ladislau -  Lopes -  Feijó

04 -  Decidem iluminar a frente da Câmara para receber o Imperador.
-  Pagam o ordenado do Contínuo da Câmara.

Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis
06 -  Recebem carta de um cidadão, colocando sua casa à disposição da 

Câmara.
-  Recebem remessa de duas Provisões do Tribunal da Mesa do 

Desembargo do Paço sobre a diligência da confirmação dos 
terrenos doados a esta Câmara.

-  Mandam pagar o Mestre Pedreiro por reparos nas calçadas.
-  Encarregam o Arruadór da Câmara a aprontar a iluminação da 

mesma e o arco da entrada da Cidade.
-  Recebem requerimento de um cidadão que quer esclarecimentos 

sobre o corte de gado.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Assis

09 -  Nada foi deliberado.
13 -  Mandam pagar o pedreiro pelo reparo nas calçadas.

Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Assis
16 -  Dirigem-se à Sua Majestade, suplicando a colocação de mais uma 

pluma no chapéu que compõe a vestimenta de grande gala. 
Ass.:Ladislau -  Barros -  Assis

23 -  Registram a permissão dada pelo Imperador a esta Câmara para 
que a mesma participasse de sua presença na Igreja.

-  Passam provisões dos cargos de Depositário Geral da Cidade e 
Meirinho Jurado da Câmara.

-  Mandam pagar o Mestre Pedreiro pelos reparos das calçadas e o 
ordenado do Escrivão da Câmara.



-  Determinam praça para a arrematação do Contrato de Subsídio e 
também o Contrato de Aferição.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Barros -  Pereira -  Assis

29 -  Continuam a praça para arrematação dos Contratos de Aferição e 
Subsídios.
Ass.: Lopes -  Barros -  Pereira -  Assis

1827

JANEIRO
10 -  Passam provisão do cargo de Capitão da Cidade.

-  Nomeiam o Juiz Almotacé para a Cidade.
Ass.: Lopes -  Barros -  Assis

13 -  Recebem ofício, comunicando a morte da Imperatriz no dia 11 de 
dezembro de 1826.

-  Pagam despesas feitas pelo Carcereiro da Cadeia da Justiça.
-  Passam provisão dos cargos de Escrivão de Vintena e Avaliador do 

Conselho da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Lopes -  Brito -  Assis

17 -  Deliberam fazer a publicação oficial da morte da Imperatriz e 
marcam missa solene.

-  Encarregam o Procurador da Câmara de organizar os preparativos 
das cerimônias fúnebres pela morte da Imperatriz.
Ass.: Lopes -  Coimbra -  Assis 

31 -  Pagam quantia devida ao pedreiro.
-  Decidem fazer inspeção ocular na construção de um muro.
-  Publicam Editais determinando os lugares permitidos para talhar 

e distribuir carne.
-  Solicitam ao Presidente da Província esclarecimentos sobre que 

atitude tomar contra um Vereador faltoso.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

20 -  Comunicam, por Editais, o funeral da Imperatriz e determinam 
luto.
Ass.:Lopes -  Feijó -  Abreu ~ Assis 

FEVEREIRO
03 -  Registram a inspeção realizada na construção de um muro fora do 

alinhamento da Rua, determinando a sua demolição.
-  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da Freguesia de 

Viamão.
-  Passam provisão do cargo de Escrivão Aprovador de Testamentos 

do Distrito da Capela das Dores de Camaquã.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Abreu -  Assis

07 -  Enviam ofício ao Presidente da Província sobre as sucessivas 
faltas de um Vereador.

-  Enviam ofício ao Sargento-Mor das Ordenanças para que o mesmo 
compareça na próxima sessão.



Ass.: Lopes -  Abreu -  Assis
10 -  Recebem resposta do ofício enviado ao Presidente da Província 

sobre medidas a serem tomadas contra um Vereador faltoso.
-  Passam mandado para o antigo arrematente dos Talhos Públicos 

para que devolva as chaves da casa dos Talhos Públicos.
-  Disciplinam a forma e quem deve talhar carne de vitela e de gado. 

Ass.: Lopes -  Coimbra -  Assis
14 -  Mandam pagar por despesas feitas.

-  Mandam pagar o pedreiro pelo conserto das calçadas.
-  Mandam publicar Editais anunciando a chegada de S.M.I., 

determinando os arranjos que devem ser feitos para recebê-lo. 
Ass.: Lopes -  Ferreira -  Coimbra -  Assis

17 -  Aceitam desculpas apresentadas por um cidadão por não participar 
da Comissão nomeada para organizar os festejos a fim de receber 
S.M.I. e nomeiam outro.

-  Mandam pagar o ordenado do Escrivão da Câmara.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

21 -  Nada foi deliberado.

MARÇO
28 -  Mandam pagar o Mestre Calceteiro pelo conserto das calçadas.

-  Recebem ofício e enviam resposta ao Doutor Ouvidor interino da 
Comarca sobre a proposta ordenada do posto de Capitão-Mor.

-  Recebem Diplomas, enviados pelo Ouvidor interino da Comarca e 
enviam-lhe certidões.

-  Concordam em substituir um Vereador faltoso e convocar um 
substituto.
Ass.: Lopes -  Ferreira -  Assis

29 -  Reúnem-se para acertar os preparativos da vinda de S.M.I.
Ass.: Lopes -  Menezes -  Freitas -  Assis

31 -  Mandam pagar o ordenado do Vontínuo.
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 

Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
-  Mandam pagar o ordenado do Carcereiro.

Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis
31 -  Procedem à nova proposta do Posto de Capitão-Mor das 

Ordenanças desta Cidade.
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Ferreira -  Assis

ABRIL

18 -  Enviam Representação a S.M.I. para que determine as eleições 
dos novos oficiais da Câmara.

-  Nomeiam um Juiz Almotacé para auxiliar o que já desempenha o 
cargo.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

21 -  Pagam quantia para criação de expostos.
Ass.: Lopes -  Feijó



28 -  Recebem ofício do Ouvidor da Câmara determinando diligências.
-  Determinam que se comunique aos vereadores qual a sua 

participação nas festividades de Nossa Senhora da Madre de Deus 
na Igreja Matriz.

-  Passam provisão do cargo de Avaliador do Conselho na Capela das 
Dores de Camaquã.
Ass.: Lopes -.Feijó -  Assis

MAIO

02 -  Enviam resposta ao Ouvidor da Câmara, dando informações sobre
o estado da administração da Justiça desta Cidade.

-  Respondem ofício do Secretário do Conselho do Governo da 
Província,a respeito das providências para a feitura da Cadeia. 
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

05 -  Decidem sobre a proposta dos Oficiais das Ordenanças.
Ass.: João Thomas de Menezes -  Lopes -  Feijó -  Assis

05 -  Pagam pela criação de expostos.
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 

Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis

09 -  Pagam quantia devida ao Carcereiro da Cadeia pela compra de 
velàs

-  Pagam pela criação de expostos.
-  Recebem provisão da Junta da Fazenda Nacional, solicitando 

informações sobre a pretensão de um cidadão nos terrenos ao lado 
da Alfândega.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Assis

30 -  Nada foi deliberado.

JUNHO
12* -  Pagam quantia ao Mestre Pedreiro pelo conserto das calçadas.

-  Pagam o ordenado do Escrivão da Câmara.
-  Mandam publicar Editais anunciando e convidando para as 

festividades de Corpus Christi.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Assis 

06* -  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 
Triunfo.
Ass.: Os mesmos vereadores 

09* -  Assinam e publicam Editais anunciando as festividades de Corpus 
Christi.
Ass.: Os mesmos vereadores

16 -  Nada foi deliberado.
20 -  Nada foi deliberado.
23 -  Nada foi deliberado.
27 Pagam pela criação de expostos.

Ass.: Lopes -  Feijó -  Assis
30 -  Enviam ao Presidente da Província a proposta para o cargo de



Juiz das Sesmarias.
-  Pagam o ordenado do Contínuo da Câmara.

Ass.: Os mesmos vereadores
(*) Datas de acordo com o disposto no original.

JULHO
04 -  Nada foi deliberado.
07 -  Acordam na nomeação de Juizes Almotacés.
11 -  Recebem.solicitação popular para que seja inspecionada a

construção de um muro sobre uma via pública que impede a 
passagem do público.
Ass.: Os mesmos vereadores

14 -  Respondem ofício do Presidente da Província a respeito das 
providências para conservar a Várzea próxima à Cidade.

-  Passam mandado para demolição de um muro, construído fora do 
alinhamento, em 24 horas.

-  Notificam os moradores das Ruas da Figueira e do Riacho para 
que alinhem as suas divisas, deixando as referidas Ruas livres 
para o trânsito público.

-  Dão posse aos novos Juizes Almotacés.
Ass.: Os mesmos vereadores

18 -  Nada foi deliberado.
21 -  Passam provisão dos cargos de Avaliador do Conselho da

Freguesia de Viamão e Capitão-do-Mato do Distrito de Caí.
Ass.: Os mesmos vereadores

28 -  Recebem provisão da Junta da Fazenda Nacional e tomam
providências.

-  Recebem ofícios do Coronel encarregado dos trabalhos de 
estatística da Província.
Ass.: Os mesmos vereadores

AGOSTO

18 -  Passam provisão do cargo de Arruador da Freguesia de Triunfo. 
Ass.: Lopes -  Freitas -  Assis

22 -  Passam provisão dos cargos de Meirinho Jurado da Freguesia de
Viamão e Capitão-do-Mato da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Os mesmos vereadores

25 -  Nada foi deliberado.
29 -  Satisfazem a requisição de um cidadão que pedia terrenos ao lado

da Alfândega.
Ass.: Os mesmos vereadores.

SETEMBRO

05 -  Mandam pagar determinada quantia adiantada ao Alcaide desta
Cidade.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Assis

12 -  Recebem Portaria firmada pelo Visconde de São Leopoldo em que



S.M.I. concede ao Procurador da Câmara seis meses de licença 
para ir à Corte.
Ass.: Os mesmos vereadores.

15 -  Recebem Portaria do Ministro e Secretário do Estado dos
Negócios do Império, com ordem de S.M.I. para que a Câmara 
cuide de solicitar os despachos necessários, sobre os terrenos que 
lhes foram doados.
Ass.: Os mesmos vereadores

-  Recebem ofício da Legação, em Londres, remetendo seis 
exemplares das contas.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Abreu

19 -  Deliberam que se apresente ao Ouvidor da Câmara as provisões
do Tribunal da Mesa do Desembargo do Paço, para serem medidos 
os terrenos doados à Câmara, para construção da Cadeia e criação 
de expostos.
Ass.: Os mesmos vereadores

26 -  Pagam o ordenado do Porteiro da Câmara.
-  Passam provisão dos cargos de Cobrador do Imposto das Tabernas 

e Meirinho Jurado da Freguesia de Triunfo.
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 

Santana.
-  Deliberam que se abra matrícula de vários expostos.
-  Passam mandado de notificação à proprietária do prédio que faz 

fundos à Rua da Figueira para que apresente o título de 
propriedade, pois o muro que está construindo impede a servidão 
pública.
Ass.: Os mesmos vereadores 

OUTUBRO
06 -  Pagam pela criação de expostos.

-  Recebem a carta de Provisão, assinada pelo Presidente da 
Província, do Juiz das Medições desta Província.

-  Recebem provisão da Junta da Fazenda Nacional da Província, 
determinando que a Câmara lhe envie os impostos das tabernas e 
lojas, recolhidos.

-  Nomeiam dois Juizes Almotacés.
-  Encarregam o Procurador da Câmara da organização dos festejos 

pelo aniversário de S.M. I..
Ass.: Lopes -  Feijó -  Freitas -  Abreu

10 -  Dão posse e recebem o juramento dos Juizes Almotacés e do Juiz 
das Sesmarias desta Cidade.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Abreu

13 -  Remetem,em mãos, à Tesouraria Geral da Junta da Fazenda 
Nacional da Província, a quantia referente aos impostos das 
tabernas e bares da Cidade.
Ass.: Os mesmos vereadores

17 -  Determinam o pagamento das despesas feitas com as festividades 
do aniversário de S.M.I.



-  Acordam em notificar os vereadores que assinaram o acordo que 
deliberou sobre a distribuição de carne verde, para que os 
mesmos compareçam à próxima sessão da Câmara.

-  Determinam que se envie ofícios aos cobradores de impostos das 
tabernas da Freguesia da Aldeia e de Viamão, para que remetam 
a esta Câmara as coletas de que são responsáveis.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Freitas -  Abreu

20 -  Pãssam mandados assinados aos cobradores de impostos das 
Freguesias da Aldeia e Viamão, determinando a arrecadação 
imediata dos impostos.

-  Concordam em adiar a reunião com os participantes do acordo 
sobre carne verde, devido à ausência de alguns.

-  Mandam chamar o Arrematante do Donativo para que pague a 
quantia que está devendo à Câmara.
Ass.: Os mesmos vereadores

24 -  Recebem ofício do Capitão-Mor das Ordenanças, solicitando 
permissão para ser recebido.

-  Encaminham ordem de comparecimento à Câmara, a um antigo 
Vereador.
Ass.: Os mesmos vereadores

27 -  Reúnem os antigos vereadores convocados para que esclareçam a 
falta de quantia no balanço dos talhos públicos e determinam que 
cada um pague uma parte.

-  Despacham requerimento sobre desacordos com demarcação de 
terrenos.
Ass.: Os mesmos vereadores

NOVEMBRO

03 -  Nada foi deliberado.
07 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando uma cópia do 

Decreto Imperial em que sanciona a Resolução da Assembléia 
Geral Legislativa do Império, que versa sobre os eleitores, para 
que tomem conhecimento.

-  Recebem Diplomas para serem registrados e publicados.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Abreu

10 -  Nada foi deliberado
14 -  Mandam publicar Editais, para colocar em praça pública os 

Donativos os Talhos Públicos e o Contrato de Aferição.
Ass.: Os mesmos vereadores

17 -  Passam provisão dos cargos de Arruador da Cidade e Meirinho 
Jurado da Câmara.

-  Mandam colocar em pregão a venda e arrematação, os Contratos 
dos Donativos dos Açougues e de Aferição.

-  Passam mandados de seqüestro de bens contra o Contratador dos 
Donativos, dos Açougues e do Aferidor, por não terem repassado 
quantias que devem à Câmara.
Ass.: Os mesmos vereadores.

21 -  Pagam pela criação de expostos.



-  Pagam o ordenado do Porteiro da Câmara.
-  Comunicam que correu o pregão para arrematação dos Açougues 

e Aferição,não comparecendo nenhum licitante.
Ass.: Os mesmos vereadores

24 -  Colocam novamente em praça a arrematação dos contratos dos 
Açougues e Aferição.

-  Recebem informações do Procurador da Câmara da intenção que 
tem um cidadão de construir uma casa na Rua que vai à direita 
da Misericórdia e solicitam à Câmara que notifique o referido 
cidadão para que apresente o título de propriedade.
Ass.: Os mesmos vereadores

DEZEMBRO
12 -  Mandam pagar a aposentadoria do Juiz de Fora.

-  Recebem certidão do Pároco da Freguesia de Triunfo, 
apresentando um exposto a fim de se fazer a competente 
matrícula.

-  Prosseguem a praça de arrematação dos contratos de Aferição e 
dos Açougues.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Abreu

15 -  Pagam pela criação de onze expostos.
-  Pagam o ordenado do Contínuo da Câmara.
-  Lavram o ato de arrematação do Contrato de Açougues da Cidade.
-  Recebem Diplomas para serem registrados e publicados.
-  Prosseguem na arrematação do Contrato de Aferição.

Ass.: Lopes -  Freitas -  Abreu -  Antonio da Silva Neves Piranga
19 -  Recebem ofício do Ouvidor interino e Corregedor da Câmara, 

solicitando a publicação de Editais para anunciar que dará 
Audiência Geral.

-  Recebem ofício do Presidente da Província que envia, em anexo,os 
termos da Convenção que regulariza o comércio de escravos na 
costa africana.

-  Mandam um jurado da Câmara comunicar a um vereador sobre a 
Audiência Geral, não o encontrando.

-  Adiam a sessão para arrematação do Contrato de Aferição.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Assis

22 -  Recebem ofício do Ouvidor interino da Comarca, enviando quantia 
para compra de bilhetes de loteria cujo prêmio reverteria para 
criação dos expostos.
Ass.: Lopes -  Abreu -  Freitas -  Assis

828
JANEIRO

12 -  Mandam ofícios a dois vereadores faltosos para que cumpram suas 
obrigações ou sofrerão multas.

-  Nomeiam Juizes Almotacés.



-  Promovem lances sobre o Contratos de Aferição.
Ass.: Lopes -  Freitas -  Abreu

19 -  Pagam quantia devida ao Ouvidor interino da Câmara que a
reverter para a própria Câmara em forma de bilhetes de loteria.

-  Recebem os vereadores faltosos.
-  Aceitam a arrematação do Contrato de Aferição.
-  Acordam sobre a arrematação do contrato de Donativos dos 

Tabuleiros de Mascateação.
-  Dirigem ofício ao Ouvidor interino da Comarca, versando sobre as 

eleições das novas Justiças.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis e arrematantes: Joaquim 
Coelho Barbosa -  Manoel Lopes Dias

23 -  Passam provisão do cargo de Avaliador do Conselho da Freguesia 
de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão de Vintena do Distrito de 
Camaquã.

-  Determinam que o Tesoureiro da Câmara passe recibos para o 
arrematante dos Donativos dos Tabuleiros de Mascateação.

-  Acertam a arrematação do Contrato das Rendas da Câmara.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis -  Joaquim Francisco Correa

26 -  Recebem o Rendeiro da Câmara que solicita o auxílio de um 
jurado, para auxiliar nas diligências de seu cargo.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

30 -  Passam provisão dos cargos de Escrivão de Vintena da Freguesia 
de Viamão e Capitão-do-Mato desta Cidade.

-  Recebem ofício do Ouvidor interino e Corregedor da Comarca, 
estabelecendo a data para realizar eleições dos Oficiais das 
Ordenanças e mandando publicar Editais, chamando os cidadãos.

-  Autorizam pedido do Carcereiro da Cadeia para compra de 
materiais para fazer alguns reparos.

-  Dão posse e recebem juramento do Meirinho de Almotaceria.
Ass.: Os mesmos vereadores

FEVEREIRO

01 -  Procedem às eleições dos Oficiais das Novas Justiças.
-  Entregam lista dos mais votados com a quantidade de votos.
-  Colocam os,papéis do conhecimento das Novas Justiças na caixa 

dos Pelouros, distribuindo cada uma das chaves a um vereador. 
Ass.: Ladislau -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

06 -  Nada foi deliberado.
09 -  Pagam despesas feitas, pelo Carcereiro da cadeia, com velas de 

sebo e também o seu ordenado.
-  Pagam o ordenado do Escrivão da Câmara.

Ass.: Lopes -  Barros -  Assis
13 -  Recebem ofício do Juiz de Fora nomeado, transmitindo instruções 

de S.M.I.
-  Determinam que o Procurador da Câmara providencie a 

hospedagem de um Ministro.



-  Recebem documento do ex-Presidente da Província do Rio Grande 
do Norte, atestando sua inocência da calúnia de que foi vítima. 
Ass.: Os mesmos vereadores

16 -  Recebem diversos Diplomas para registrar e publicar.
-  Recebem ofício do Presidente da Província, intimando a Câmara a 

dar posse, o quanto antes, ao novo Juiz de Fora eleito.
Ass.: Os mesmos vereadores

29 -  Recebem ofício do novo Juiz de Fora, comunicando que está 
pronto para tomar posse.

-  Mandam publicar Editais comunicando a posse do Juiz de Fora. 
Ass.: Os mesmos vereadores

MARÇO

05 -  Passam provisão dos cargos de Capitão-do-Mato da Freguesia da 
Aldeia dos Anjos e de Juiz de Vintena da Freguesia de Viamão.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara, comunicando que dispõe 
da quantia recolhida pela subscrição e pede aos vereadores que 
participem à Câmara do Rio de Janeiro.
Ass.: Lopes -  Barros -  Assis

08 -  Executam a Provisão do Tribunal da Junta da Fazenda da
Província para a nomeação do Superintendente da Décima da 
Freguesia de Triunfo.

-  Mandam que o Cobrador da Cidade e das Freguesias recolha os 
impostos de armazéns e botequins do semestre vencido, com as 
listas dos contribuintes.

-  Determinam que se notifique o Arrematante e o Aferidor para que 
recolham aos cofres o quarto quartel da arrematação.
Ass.: Os mesmos vereadores

15 -  Mandam publicar Editais, anunciando a data das eleições para 
Juizes.
Ass.: Os mesmos vereadores

22 -  Recebem ofício do Presidente da Província com cópia da Carta-Lei 
sobre as eleições para Juizes de Paz e respondem, comunicando já 
terem tomado todas as providências necessárias.

-  Enviam ao Tribunal da Junta da Fazenda da Província a proposta 
para o cargo de Superintendente da Décima dos Prédios Urbanos 
da Freguesia de Triunfo.

-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia de 
Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

29 -  Recebem ofício do Conselho Administrativo da Província a respeito 
das Escolas de Primeiras Letras, exigindo que se declarem os 
lugares mais populosos do Distrito que mereçam as escolas.

-  Pagam pela criação de seis expostos.
-  Pagam o ordenado do Contínuo da Câmara.
-  Passam provisão do cargo de Meirinho da Almotaceria.

Ass.: Lopes -  Barros -  Assis



ABRIL
08 -  Expõem razões para adiar as eleições de Juizes de Paz e 

determinam a publicação de Editais,marcando nova data.
Ass.: Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

09 -  Nomeiam Juizes Almotacés e mandam notificá-los.
Ass.: Os mesmos vereadores

12 -  Recebem ofício do Presidente da Província, exigindo desta Câmara 
uma informação exata de suas rendas e a natureza de seus 
fundos.

-  Dão posse aos novos Juizes Almotacés nomeados.
Ass.: Os mesmos vereadores

16 -  Recebem Diplomas para serem registrados e publicados.
-  Enviam resposta ao encarregado da subscrição sobre a 

inauguração do monumento público a S.M.I.
-  Apresentam representação feita pelo Cobrador dos Direitos 

de aguardente da Freguesia de Triunfo, na qual comunica que um 
cidadão se recusa a pagar o imposto, enquanto os seus vizinhos 
não pagarem.

-  Acordam em passar mandado de seqüestro de bens a todos os 
taberneiros que se recusarem a pagar impostos.
Ass.: Lopes -  Barros -  Assis

23 -  Nada foi deliberado.
30 -  Recebem convite da Irmandade de Nossa Senhora Madre de Deus 

para as festividades e chamam os vereadores para determinarem
o cerimonial.
Ass.: Os mesmos vereadores

MAIO

-  Nada foi deliberado.
-  Enviam resposta ao ofício do secretário do Conselho 

Administrativo da Província sobre a criação de escolas de 
primeiras letras.
Ass.:Lisboa -  Barros -  Pereira -  Freitas -  Assis

-  Mandam pagar despesas feitas com velas de sebo ao Carcereiro da 
Cadeia.

-  Apresentam um número premiado da loteria, determinando que a 
quantia desse entrada nos cofres da Câmara.

-  Recebem do Procurador um ofício enviado pelo Escrivão da 
Ouvidoria da Comarca, remetendo as relações das condenações 
feitas pela Correição.

-  Passam mandado contra o Rendeiro para que o mesmo pague o 
que deve,sob pena de seqüestro de bens.
Ass.: Lisboa -  Barros -  Freitas -  Assis

-  Nada foi deliberado.
-Nomeiam dois avaliadores de Fazendas Secas e Escravos e um 

pedreiro.
-  Recebem representação do Procurador da Câmara, comunicando 

que o arrematante dos donativos dos Açougues está para viajar e,
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como o mesmo está devendo para a Câmara, solicita mandado 
para cobrar ou para que se faça o seqüestro de bens.

-  Recebem apresentação de uma exposta na Freguesia de Triunfo 
para que se faça sua matrícula.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Barros -  Assis

24 -  Mandam publicar Editais sobre capítulos da próxima Correição 
recomendando providências a respeito dos terrenos e calçadas.

-  Recebem Representação do Arruador da Cidade, comunicando que
o alinhamento dado para a calçada da Rua do Arroio se acha 
alterado e comunicam ao Juiz Almotacé.
Ass.: Os mesmos vereadores 

28 -  Mandam publicar Editais, anunciando as festividades do Corpo de 
Deus e determinam que se participe ao Presidente da 
Província,ao Vigário Geral e ao Pároco da Igreja.

-  Verificam a resposta do Juiz Almotacé a respeito do alinhamento 
das calçadas.

-  Determinam que se responda, ao Juiz para que o mesmo não obste
o alinhamento.
Ass.: Os mesmos vereadores

31 -  Assinam o Edital e as participações para as festividades do Corpo 
de Deus.

-  Recebem requerimento assinado pelos moradores da Rua do 
Arroio, queixando-se do alinhamento das calçadas dado pelo 
Arruador, e solicitanso vistoria.

-  Fazem vistoria no alinhamento das calçadas da Rua do Arroio e 
determinam que devem seguir a orientação do Arruador.
Ass.: Os mesmos vereadores

JUNHO
04 -  Recebem ofício do Ouvidor e Corregedor da Câmara, marcando a 

data das eleições para Juizes de Paz e suplentes.
-  Mandam passar Editais, comunicando as eleições para a Cidade e 

freguesias.
-  Apresentam as escusas enviadas por vários cidadãos, por não 

participarem das festividades do Corpo de Deus.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Barros -  Assis

07 -  Recebem ofício do Capitão-Mor das Ordenanças, solicitando que se 
marque dia para organizar a proposta dos postos que se acham 
vagos.

-  Mandam pagar a aposentadoria e propina devidas ao Juiz de Fora 
desta Cidade.

-  Isentam alguns cidadãos e estabelecem pena a outros por não 
comparecerem às festividades do Corpo de Deus.
Ass,: Os mesmos vereadores

11 -  Recebem para registro e publicação diversos Diplomas.
Ass.: Os mesmos vereadores.

14 -  Recebem requerimento de um cidadão multado, solicitando 
absolvição da multa.



Ass.: Os mesmos vereadores.
18 -  Recebem requerimento de um cidadão, solicitando sua absolvição

em relação a uma multa que lhe foi aplicada.
Ass.: Os mesmos vereadores

19 -  Procedem às eleições dos eleitores que nomearão os juizes de Paz
e seus suplentes na cidade e freguesias.
Ass.: Rodrigo de Souza Silva Pontes -  Manoel Monteiro de Barros 
e demais presentes

21 -  Dão cumprimento às diligências da nomeação dos juizes de Paz
eleitos, comunicando-lhes o dia para receberem os seus Diplomas.

-  Deliberam sobre a nomeação dos escrivães que serviriam aos 
juizes de Paz eleitos,marcando data para a dita nomeação.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Barros -  Assis

25 -  Assinam participações que devem ser enviadas aos juizes de paz 
eleitos.

-  Decidem, em vista da representação feita pelo Arruador da 
Cidade, investigar uma obra que não está dentro do alinhamento 
previsto.
Ass.: Os mesmos vereadores

28 -  Mandam pagar o salário do Contínuo da Câmara.
-  Deferem requerimento sobre a multa imposta a um cidadão.

Ass.: Os mesmos vereadores

MAIO*

02 -  Enviam ofício ao Ouvidor da Câmara juntamente com as provisões 
cumpridas sobre a medição dos terrenos doados à Câmara.

-  Nomeiam Juizes Almotacés.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Assis

.(*) Mês registrado conforme documento original.

JULHO
05 -  Mandam pagar pela criação de expostos.

-  Dão posse e recebem o juramento dos Juizes Almotacés 
nomeados.

-  Nomeiam o Escrivão do Juizado de Paz da Freguesia de Triunfo. 
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Barros -  Assis

09 -  Pagam pela criação de expostos.
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato desta Cidade.
-  Assinam cópia da ata geral das eleições de juizes de Paz, que foi 

entregue ao Juiz de Triunfo, como título para tomar posse no 
cargo, imediatamente.

-  Entregam em mãos do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo a 
nomeação do Escrivão do Juizado.
Ass.: Os mesmos vereadores

12 -  Referendam duas cópias das atas de nomeação dos juizes de paz e 
entregam aos juizes das freguesias de Santana e de Viamão.

-  Nomeiam o escrivão do Juízo de Paz da Freguesia de Santana.
-  Determinam, quanto ao requerimento do antigo Procurador da



Câmara que, para receber a quantia que alega, satisfaça 
determinados pontos legais.
Ass.: Os mesmos vereadores

19 -  Recebem ofício do Juiz de Paz eleito da Vila de Cachoeira,
comunicando que sua ausência é devido a seu péssimo estado de 
saúde.

-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz da Aldeia dos Anjos.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Feijó -  Barros -  Assis

23 -  Passam provisão dos cargos de Escrivã dos Juízos de Paz das 
freguesias de Triunfo, Santana e Viamão.
Ass.: Os mesmos vereadores

26 -  Recebem requerimento do Rendeiro atual, ponderando não ter 
Oficial para as diligências.

-  Determinam que se verifique a existência de fiscais que possam 
ser providos para diligências.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Feijó

30 -  Dão posse e recebem juramento do Escrivão do Juízo de Paz da 
Freguesia de Triunfo.

- Confirmam a nomeação do Escrivão do Juízo de Paz da Freguesia 
de Viamão.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Feijó -  Barros 

AGOSTO
06 -  Dão posse e recebem o juramento dos escrivães dos juízos de Paz 

das freguesias de Santana e Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia. 
Ass.: Lisboa -  Feijó -  Barros

13 -  Recebem provisão do Tribunal do Desembargo do Paço, 
dispensando do cargo um vereador e nomeando outro.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz, comunicando sua volta breve para 
esta cidade.

-  Dão posse e recebem juramento de Escrivão do Juízo de Paz da 
Freguesia de Viamão.

-  Determinam que sejam notificados os vereadores eleitos para 
tomarem posse.
Ass.:Lisboa -  Feijó -  Barros -  Assis

16 -  Recebem a prestação de contas apresentada pelo Procurador atual 
da Câmara.

-  Remetem requerimento de uma moradora ao Juiz Almotacé, 
comunicando a impossibilidade de pagar pela feitura da calçada.

-  Determinam que se passe mandado de seqüestro de bens contra 
vários arrematantes,por não pagarem o que devem.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão de Vintena da Freguesia 
de Santana.
Ass.: Lisboa -  Lopes -  Barros -  Assis

20 -  Pagam ao Procurador a quantia que o mesmo gastou com as
festividades.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão da Vara do Alcaide desta 
Cidade.



7 Pagam pela criação de expostos.
Ass.: Os mesmos vereadores

23 -  Dão posse e recebem juramento dos novos oficiais eleitos.
-  Recebem a prestação de contas da Câmara apresentada pelo 

Procurador e passam o cofre para o novo Tesoureiro.
-  Recebem Portaria do Ministro de Estado dos Negócios do Império 

para que a Câmara forneça o competente título ao cidadão que 
deve substituir um deputado falecido.

-  Recebem ofício remetendo títulos de terrenos e a relação de seus 
donos.
Ass.: Os mesmos vereadores.

27 -  Enviam ofício ao Capitão Bastos nomeando-o Juiz de Paz 
substituto.

-  Verificam o número de votos recebidos para nomear os suplentes 
do cargo de Juiz de Paz nas diversas freguesias.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

30 : -  Dirigem ofício ao Tenente-Coronel José Joaquim Machado de 
Oliveira comunicando-lhe ser o deputado substituto escolhido.

-  Indeferem pedidos de alguns cidadãos que solicitam porções de 
terrenos pertencentes à Câmara.

-  Notificam, a pedido do Procurador, um cidadão para que derrube o 
muro que está impedindo uma servidão pública.

-  Acordam em publicar Editais para aforar a casa que serviu de 
açougue.
Ass.: Os mesmos vereadores 

SETEMBRO
03 -  Remetem à Junta da Fazenda Nacional desta Província a quantia 

relativa aos impostos das tabernas e botequins.
-  Recebem ofício do Presidente da Província, contendo a 

determinação de S.M.I. para que se convoque a Assembléia Geral 
Ordinária, a fim de se proceder as eleições para deputados, 
conselhos gerais, governo das províncias, juizes e promotores.

-  Mandam passar Editais para as eleições na Cidade e nas 
freguesias.

-  Escolhem os vereadores que irão presidir as eleições nas 
freguesias.

-  Aceitam o pedido de dispensa do cargo feito pelo Juiz de Paz desta 
Cidade.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão do Juízo de Paz desta 
Cidade.

-  Aceitam o pedido de reintegração no cargo, do Juiz de Paz desta 
cidade.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

06 -  Enviam ofício ao Presidente da Província participando as 
providências tomadas para a realização das eleições.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz desta Cidade 
esclarecendo que cumprirá o que lhe determina a lei.



-  Aceitam a demissão do tesoureiro do Depósito Público e nomeiam 
outro.

-  Pagam pela aposentadoria do Juiz de Fora.
Ass.: Os mesmos vereadores

10 -  Recebem ofício do Coronel Comandante da Guarnição desta Cidade 
sobre as providências para as eleições paroquiais.

-  Mandam pagar ao Carcereiro despesas feitas com a compra de 
velas para a Cadeia.

-  Pagam pela criação de expostos.
Ass.: Bernardes -  Moreira -  Freitas -  Neves

13 -  Nomeiam um novo presidente para eleições na Freguesia da 
Aldeia por impedimento do anteriormente nomeado.

-  Indeferem pedido feito por um cidadão para que a Câmara não o 
obrigue a demolir um muro.
Ass.: Bernardes -  Moreira -  Neves

17 -  Recebem ofício do Conselho Administrativo da Província, 
marcando data para as eleições primárias e secundárias.

-  Mandam publicar Editais com a alteração da data da realização 
das eleições.
Ass.: Bernardes -  Moreira -  Freitas -  Neves

20 -  Respondem ofício do Conselho Administrativo da Província, 
comunicando providências que a Câmara tem tomado para a 
realização das eleições.
Ass.: Os mesmos vereadores

24 —Recebem ofício do Ouvidor da Comarca, exigindo certidão de 
entrega de documentos.

-  Determinam que se proceda à vistoria no lugar do muro que deve 
ser demolido.
Ass.:Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

27 -  Respondem ofício do Ouvidor da Comarca com a remessa das 
certidões das entregas dos Diplomas.

-  Pagam o ordenado do Contínuo da Câmara.
-  Realizam a vistoria solicitada a respeito da construção de um 

muro.
Ass.: Os mesmos vereadores

OUTUBRO

01 -  Pagam pela criação de expostos.
-  Mandam expedir mandados de seqüestro de bens contra os 

arrematantes dos Talhos Públicos e de Aferição.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

15 -  Dirigem ofício ao Vigário Geral interino da Província para que 
preencha de acordo com a lei as Eleições Secundárias.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz desta cidade, solicitando que o 
escrivão transmita o teor das Posturas Policiais.

-  Encarregam o Procurador da Câmara dos preparativos necessários 
para as eleições.
Ass.:Os mesmos vereadores



18 -  Recebem ofício do Ouvidor da Comarca, informando que devem 
reunir os eleitores nos Paços desta Câmara.

-  Mandam notificar um vereador e um Procurador transacto para 
que compareçam e assumam como Juizes Almotacés.

-  Comunicam a impossibilidade de realizar a vistoria ordenada.
-  Notificam dois cidadãos para que suspendam a obra dos valos que 

está impedindo a servidão pública em terrenos de suas 
propriedades enquanto a Câmara não fizer vistoria.
Ass.: Os mesmos vereadores

29 -  Determinam que notifiquem aos interessados a data em que a 
Câmara realizará vistoria.

-  Adiam a tomada de posse dos Almotacés por estarem os mesmos 
fora da Cidade.

-  Nomeiam um novo Tesoureiro do Cofre dos Órfãos.
Ass.:Os mesmos vereadores

NOVEMBRO
08 -  Dão posse aos juizes Almotacés e ao Tesoureiro do Cofre dos 

Órfãos.
-  Publicam editais para arrematação dos contratos dos Talhos 

Públicos,de Aferição e dos Donativos dos tabuleiros de 
Mascateação.

-  Recebem o compromisso, do cidadão que havia aberto valos em 
servidão pública, de compor o caminho.

-  Pedem que avise ao cidadão interessado para que compareça a 
Câmara a fim de certificar-se das decisões da vistoria.

-  Recebem ofício do Presidente da Província marcando a data da 
apuração das Eleições Gerais para as nomeações de 
deputados,conselheiros, juizes de Fato e promotores.
Ass.:Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

12 -  Dão posse e recebem juramento do Depositário Público da Cidade.
-  Pagam pela criação de expostos.
-  Recebem o cidadão convocado que reafirma pessoalmente o 

compromisso de consertar o caminho interrompido por um valo. 
Ass.:Os mesmos vereadores

15 -  Recebem Diplomas para serem registrados e publicados.
-  Pagam pela criação de expostos.
-  Passam provisão dos cargos de Capitão-do-Mato do Distrito das 

Pedras Brancas e Avaliador dos Prédios Rústicos da Freguesia da 
Aldeia.

-  Recebem representação do Procurador, solicitando informações 
sobre as medidas tomadas pelo Juiz de Paz no que diz respeito à 
farinha de trigo estragada.
Ass.: Os mesmos vereadores

26 -  Recebem ofício do Presidente da Província, remetendo a cópia da 
Ata Geral das Eleições dos membros do Conselho Geral da 
Província.

-  Participam ao Presidente da Província as faltas notáveis que se



verificam na apuração das Eleições.
-  Comunicam ao ouvidor da Câmara o recebimento de Diplomas.
-  Fazem matrícula de expostos.
-  Expedem novo mandado de seqüestro contra um cidadão devido à 

dívida que tem com a Câmara.
Ass.: Os mesmos vereadores.

30 -  Recebem ofício do Presidente da Província, comunicando a
instalação do Conselho Geral da Província e a falta de Diploma de 
um Conselheiro.

-  Recebem um exemplar do Tratado de Paz entre o Império e a 
República das Províncias Unidas do Rio do Prata.

. Ass.:Bernardes -  Moreira -  Neves

DEZEMBRO

03 -  Deliberam e enviam ofício ao Juiz de Paz suplente para que tome 
posse da função em vista do impedimento do titular.

-  Determinam a expedição de Diplomas para os membros titulares e 
suplentes do Conselho Geral.

-  Recebem Diplomas para registrar e publicar.
Ass.: Bernardes -  Moreira -  Neves

06 -  Determinam que se publique o Tratado de Paz.
-  Recebem ofício do Encarregado da Estatística, requisitando 

objetos que constam da relação em seu poder.
-  Recebem ofício do Capitão das Ordenanças, pedindo que marque o 

dia para ida à Câmara para discutir a proposta do cargo vago de 
sargento.

-  Passam provisão do cargo de Avaliador dos Prédios Rústicos da 
Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Convidam candidatos ao cargo de suplente do Conselho, para 
assistirem ao escrutínio das urnas.

-  Mandam colocar em pregão as arrematações dos Contratos dos 
Talhos Públicos, Tabuleiros de Mascateação e Aferição.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

20 -  Assinam as remessas das Autênticas respectivas às nomeações de 
deputados, membros da Assembléia Geral, membros do Conselho 
Geral e do Governo para a Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império.

-  Respondem ao ofício do Ouvidor e Corregedor da Comarca, 
acusando recebimento dos Diplomas.

-  Recebem ofício do Presidente, solicitando que a Câmara remeta ao 
suplente de um Conselheiro, impossibilitado de assumir o 
chamado para tomar posse no cargo.
Ass.: Os mesmos vereadores
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JANEIRO

07 -  Participam ao Presidente da Provincia haver a Câmara enviado a 
S.M.I.as Autênticas da nomeação dos deputados à Assembléia 
Geral e Legislativa do Império e os competentes títulos.

-  Comunicam ao Presidente da Província a expedição dos 
competentes títulos aos Conselheiros.

-  Recebem escusas de dois conselheiros e remetem ao Presidente 
da Província.

-  Determinam dia ao Capitão das Ordenanças para tomar posse e 
fazer a proposta do cargo vago de Sargento-Mor.

-  Nomeiam dois Juizes Almotacés.
-  Mandam pagar as aposentadorias do Juiz de Fora e do Ouvidor da 

Comarca.
-  Mandam pagar o ordenado do Escrivão da Câmara.
-  Correm os pregões para as arrematações dos contratos que se 

acham em Praça.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira

10 -  Remetem ao Ouvidor da Comarca as certidões dos diplomas 
enviados.

-  Mandam chamar um suplente do Conselho para substituir o 
titular que está impedido.
Ass.:Os mesmos vereadores

12 -  Dão posse e recebem juramento de Capitão-Mor das Ordenanças e 
do Sargento-Mor da Segunda Companhia.

-  Recebem a proposta para os postos de Sargento-Mor do Corpo das 
Ordenanças que se acha vago e de Capitão da Companhia da 
Freguesia de Santana.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

14 -  Recebem diplomas e remetem ao Ouvidor da Comarca as 
certidões.

-  Fazem vistoria e decidem sobre o alinhamento de um terreno na 
Rua da Praia, fundos com o edifício da Alfândega.
Ass.: Os mesmos vereadores

17 -  Acordam sobre as arrematações dos contratos dos Tabuleiros, de 
Aferição e do Gado 
Ass.: Os mesmos vereadores

21 -  Recebem cópia da provisão do Conselho Supremo Militar sobre 
serem ou não dispensados do serviço militar os indivíduos 
nomeados como juizes de Paz e os seus empregados.

-  Mandam pagar o Carcereiro da Cadeia por despesas feitas com a 
compra de velas.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos.
Ass.: Os mesmos vereadores

24 -  Pagam o ordenado do Porteiro da Câmara.
-  Devolvem uma exposta que foi reclamada pela mãe.
-  Realizam vistorias.



Ass.iOs mesmos vereadores
28 -  Recebem cópia da Fala do Conselho Geral da Província para 

publicar.
-  Recebem as alegações do Escrivão do Juízo de Paz da Freguesia 

do Triunfo, para não permanecer no cargo.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira

FEVEREIRO
-  Procedem à nomeação dos oficiais que devem preencher as 

diligências das Eleições Paroquiais para nomeação de vereadores, 
Juizes de Paz e suplentes e lhes fornecem instruções para 
realização das mesmas.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

-  Remetem instruções aos encarregados das Eleições Paroquiais das 
Freguesias de Santana e Triunfo.

-  Solicitam ao Juiz de Vintena da Freguesia de Viamão que indique 
duas pessoas para substituí-lo e ao Escrivão.
Ass.:Os mesmos vereadores

-  Pagam despesas pela criação de expostos.
-  Mandam fazer cópias dos Editais das eleições para serem, 

publicados na Cidade e Freguesias.
-  Mandam fazer uma urna para as eleições.
Ass.: Os mesmos vereadores

-  Pagam péla criação de expostos.
-  Mandam que o Tesoureiro da Câmara repasse quantia solicitada 

pelo Procurador para fazer frente às despesas com as eleições. 
Ass.: Os mesmos vereadores

-  Nada foi deliberado.
-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Nossa Senhora dos 

Anjos da Aldeia, solicitando informações sobre quem tem direito 
de votar nas próximas eleições.
Ass.: Os mesmos vereadores

-  Passam mandado de notificação ao antigo arrematante dos Talhos 
Públicos para que explique porque usa as benfeitorias do 
Matadouro da Várzea em proveito próprio.

-  Passam mandado de notificação ao cidadão que está construindo 
na Rua do Arvoredo, para que coloque as soleiras no alinhamento 
dado pelo Arruador da Cidade.
Ass.: Lisboa -  Moreira -  Neves

MARÇO
07 -  Mandam publicar Editais para as eleições de vereador.

-  Mandam oficiar o Juiz de Paz suplente para que assuma o cargo, 
uma vez que o titular se encontra impedido.
Ass.:Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

11 -  Passam provisão dos cargos de Capitão-do-Mato desta Cidade e das 
Freguesias de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, Santana e do
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Distrito de Sapucaia.
-  Providenciam a matrícula de um exposto.

Ass.:Lisboa -  Moreira -  Neves
14 -  Mandam pagar quantia devida ao ex-Procurador da Câmara.

-  Mandam pagar quantia devida pela criação de expostos.
-  Pagam o ordenado do Alcaide desta Cidade e do Contínuo da 

Câmara.
Ass.: Lisboa -  Bemardes -  Moreira -  Neves 

ABRIL
01 -  Designam o dia para dar início à apuração das eleições para 

vereador nas paróquias dos distritos e para tanto mandam 
publicar Editais.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da Capela de São 

João Batista.
-  Passam provisão dos cargos de Alcaide desta Cidade e de 

Meirinhos Jurados da Câmara.
-  Determinam que o ex-arrematante dos Talhos Públicos deve pagar 

pelo usufruto das benfeitorias que pertencem à Câmara, no 
Matadouro da Várzea e que compareça para assinar termo de 
conhecimento e não vir reclamar a posse do mesmo.
Ass.: Lisboa -  Bemardes -  Moreira -  Neves

04 -  Mandam notificar o ex-arrematante dos Talhos Públicos que deixe 
livre o Potreiro da Várzea, sob pena de ver, às suas custas, 
arrasada toda a plantação que fez e mais multa por ocupar 
propriedade da Câmara.

-  Pagam pela criação de expostos.
Ass.: Os mesmos vereadores

15' -  Deliberam que se participe a nomeação aos juizes de Paz e seus 
suplentes de todas as freguesias do Termo, determinando 
comparecimento a esta Câmara para tomar posse.
Ass.: Lisboa -  Bemardes -  Moreira -  Leal -  Neves

18 -  Reúnem-se para acertar a remessa dos títulos a cada um dos 
vereadores eleitos e demais formalidades para a posse.
Ass.: Os mesmos vereadores

22 -  Pagam pela criação de expostos.
-  Recebem escusas de vereadores eleitos por não poderem aceitar o 

cargo, não sendo aceitas pela Câmara.
-  Nomeiam Juizes Almotacés.

Ass.: Lisboa -  Moreira -  Abreu -  Neves
29 -  Dão posse e recebem juramento dos juizes de Paz desta Cidade, 

das freguesias de Triunfo,Viamão e Nossa Senhora dos Anjos da 
Aldei.a.

-  Aceitam escusas do Juiz de Paz suplente desta Cidade que se acha 
impossibilitado de assumir o cargo.

-  Determinam os títulos que serão enviados aos novos vereadores e 
marcam data para que os mesmos venham tomar posse.



-  Dão posse a Juizes Almotacés.
-  Passam provisão do cargo de Juiz de Vintena da freguesia de 

Viamão e de Escrivão de Vintena da mesma freguesia.
-  Pagam quantia devida ao Procurador.
-  Recebem escusas de um Juiz Almotacé por não poder assumir o 

cargo.
-  Recebem ofício da Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da 

Madre de Deus, convidando para participar de festejos.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

MAIO

02 -  Remetem ao Coronel Manoel da Silva Freire as cópias da 
apuração de votos.

-  Encarregam o Procurador de comprar cadeiras novas para os 
vereadores e dois livros para registro de leis e posturas.

-  Convocam o Juiz de Paz da Freguesia de Santana e seu suplente 
para virem tomar posse.
Ass.: Lisboa -  Bernardes -  Moreira -  Neves

05 -  Recebem a prestação de contas do Tesoureiro da Câmara.
-  Mandam pagar importância devida ao Juiz de Fora e ao 

Procurador da Câmara.
-  Examinam as contas do Tesoureiro, aceitando as mesmas e o 

desobrigam a partir de então.
Ass.: Os mesmos vereadores.

Livro 9 ( 1829 a 1830)
Muda a estrutura da Câmara de acordo com o Decreto de 27 de 
setembro de 1828 e Lei de 1 de outubro de 1828.

1829

MAIO

06 -  Tomam posse os novos vereadores eleitos.
-  Propõem que se comunique ao Presidente da Província que a 

nova Câmara tomO posse.
-  Verificam o título do Escrivão que serve de Secretário e propõem 

a nomeação do mesmo.
-  Mandam publicar Editais para preencher os cargos de Procurador 

e Tesoureiro.
Ass.: Antonio José Roiz Fernandes -  Lopes -  Teixeira -  Bastos -  
Assis

07 -  Recebem ofício do Juiz de Paz desta Cidade, expondo o problema
das cirurgias facultativas em diligências de corpo delito.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz suplente, apresentando escusas por 
não assumir o cargo.



-  Analisam requerimento do Juiz de Paz reeleito da Freguesia de 
Santana, que pede escusas por não poder assumir o cargo.

-  Apresentam oficio do Deputado Escrivão da Junta da Fazenda 
Nacional, solicitando esclarecimentos sobre o pedido do 
arrematante para construir uma casa no Potreiro Nacional e 
conservar a plantação de capim.

-  Solicitam a planta da cidade para ser vista nas sessões.
Ass.: Antonio José Roiz Fernandes -  Lopes -  Assis -  Marques -  
Teixeira -  Bastos

08 -  Nomeiam uma Comissão de Exame dos Provimentos e Posturas.
-  Propõem, com algumas emendas, que se componha uma Comissão 

de três membros para exame dos Provimentos e Posturas.
-  Resolvem sobre a forma da escolha dos membros da Comissão de 

Exame dos Provimentos e Posturas.
Ass.: Antonio José Roiz Fernandes -  Lopes -  Bastos -  Marques -  
Teixeira -  Assis

09 -  Tomam conhecimento de um convite feito pelo Presidente da
Província a um Vereador para tomar posse na Junta da Justiça.

-  Determinam que se envie ofício aos vereadores impedidos e, caso 
ainda permaneça o impedimento, devem ser chamados dois 
suplentes.

-  Propõem que se nomeie um suplente para o Secretário da 
Câmara.

-  Propõem que se faça um levantamento dos bens da Câmara e 
seus rendimentos.
Ass.:Os mesmos vereadores

11 -  Decidem, no impedimento de três vereadores, chamar outros 
imediatos no número de votos.

-  Acordam em fazer uma vistoria na Estrada do Moinhos de Vento, 
devido ao pedido de um Vereador para reparos na mesma.

-  Propõem que se marque o dia para vistoria na Estrada do 
Moinhos de Vento e se avise os moradores para apresentarem os 
títulos de propriedade.

-  Deferem pedido de alinhamento da estrada, além da Ponte da 
Azenha.
Ass.: Os mesmos vereadores

13 -  Recebem pedidos de escusas por não poderem assumir os cargos
de Juizes de Paz desta Cidade e da Freguesia de Santana.

-  Decidem sobre o pedido de um cidadão que deseja ser nomeado 
como Escrivão de Vintena da Capela de São João Batista.

-  Deferem requerimento da um escravo, pedindo para abrir uma 
loja de sapateiro.

-  Recebem pedido de um cidadão de Viamão para continuar com 
uma loja de sapateiro.

-  Analisam a interrupção feita na Rua Clara com a construção de 
uma cocheira e um portão de propriedade de um Senador e um 
Marechal.
Ass.: Os mesmos vereadores

14 -  Acordam, depois da vistoria feita, que os moradores da Estrada



do Moinhos de Vento reparem e cuidem das águas das chuvas, de 
modo que não prejudiquem a mesma.

-  Recebem escusas de um Vereador suplente convocado e aceitam, 
convocando outro.

-  Votam sobre o pedido de um cidadão que quer ser nomeado 
Escrivão da Vintena da Capela de São João Batista.

-  Dão posse a um novo vereador.
-  Recebem comunicação do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo, 

informando que deu posse interinamente a um Escrivão daquele 
Juízo.

-  Aceitam os argumentos do Juiz de Paz de Triunfo sobre o 
Escrivão e solicitam que o mesmo compareça a esta Câmara para 
prestar juramento.

-  Deferem pedido de um cidadão que solicita vim terreno da Praia 
do Arsenal para construir casas de moradia.

-  Recebem pedido de licença de três vereadores que foram 
nomeados pelo Presidente da Província para servirem como Juiz 
da Execução dos réus condenados à pena última.
Ass.: Antonio José Roiz Fernandes -  Marques -  Leão -  Lopes -  
Carneiro -  Teixeira -  Assis -  Bastos

15 -  Nada foi deliberado.
16 -  Enviam ofício a um Vereador suplente para vir tomar posse.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia do Triunfo, 
solicitando que a Câmara determine aos funcionários quais são 
seus deveres e obrigações.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz suplente eleito da Freguesia de 
Santana, comunicando que não pode assumir o cargo por não 
rriorar mais na Freguesia.

-  Recebem pedido de informações de um cidadão a respeito da 
situação da Rua dos Quartéis no Plano da Cidade e a presença de 
um armazém, obstruindo a mesma.

-  Indeferem pedido de um cidadão para obter a posse de um 
terreno devoluto na Praia do Arsenal.

-  Deferem um pedido de licença para cozinhar pão.
Ass.: Os mesmos vereadores

18 -  Dão posse a um Vereador suplente.
-  Determinam que se remeta os títulos competentes aos eleitos 

que devem substituir o Juiz de Paz escuso.
-  Decidem repassar o julgamento do pedido de escusa de um 

vereador para o Presidente da Província.
-  Respondem ao deputado da Junta da Fazenda Nacional da 

Província, esclarecendo não ter a Câmara título de propriedade do 
Potreiro Nacional.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Assis -  Carneiro -  Lopes -  França -  
Teixeira -  Bastos -  Leão

19 -  Examinam pedido de concessão de um terreno na Praia do
Arsenal.

-  Recebem solicitação de um cidadão, pedindo alinhamento da Rua 
da Graça para poder construir.



-  Concedem licença para a abertura de uma casa de secos e 
molhados.

-  Recebem pedido de um cidadão para jurar a Constituição do 
Império.

-  Concedem licença para um escravo abrir uma sapataria.
-  Examinam pedido de demarcação de terreno na Rua da Graça.
-  Aceitam o pedido de escusas de um cidadão, por não assumir o 

cargo de Juiz de Paz suplente da Freguesia de Santana.
-  Comunicam aos Juizes de Paz eleitos para virem tomar posse.
-  Determinam que se chame um Professor de Medicina para 

examinar os males que causa à saúde, um forno para produzir 
carvão na Rua do Cotovelo.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Carneiro -  Lopes -  França -  Assis -  
Bastos -  Teixeira

-  Recebem ofício dos moradores da Costa de Camaquã, solicitando 
que o Juiz de Paz de Triunfo seja um morador do local e pessoa 
idônea.

-  Recebem pedidos de demarcação de terrenos.
-  Deferem licença para um cidadão se estabelecer como alfaiate e 

outro com uma loja de fazendas.
-  Dão ordem para o pagamento de despesas feitas pelo Carcereiro 

da Cadeia da Justiça.
-  Adiam a decisão sobre a interrupção da Rua Clara.

Ass.: Assis -  Bastos -  França -  Carneiro -  Lopes
-  Concedem licença para edificar.
-  Concedem licença para o funcionamento de uma loja de fazendas 

na Rua da Praia.
-  Recebem ofício do dono de uma loja de ferragens na Rua da 

Praia, queixando-se do Aferidor da cidade.
-  Acordam sobre a concessão de licença para edificar.
-  Pedem ao secretário que forneça uma relação dos bens da 

Câmara e o estado dos mesmos.
-  Nomeiam novo Procurador para a Câmara e mandam que se 

comunique ao mesmo para vir tomar posse.
-  Colocam em votação a possibilidade de nomear um Secretário 

substituto.
-  Decidem fazer uma inspeção em todas as Ruas da Cidade para 

resolver o caso da obstrução da Rua Clara.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Carneiro -  Leão -  Assis -  Teixeira -  
Bastos -  França -  Lopes

-  Analisam pedido feito ao Arruador para dar alinhamento na Rua 
Nova da Várzea e não estando a mesma totalmente aberta, 
resolvem tomar as providências necessárias.

-  Recebem a aceitação de um advogado em participar da Comissão 
de Exame dos Provimentos e Posturas.

-  Nomeiam um Secretário substituto, depois de acertada a 
gratificação anual.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Bandeira.
-  Nomeiam um Porteiro para a Câmara.



Ass.: Fernandes -  Carneiro -  Assis -  França -  Bastos -  Teixeira -  
Leão -  Lopes

23 -  Participam ao Juiz de Paz da Freguesia de Santana e seu 
suplente, que devem vir tomar posse.

-  Recebem pedido de escusas do escolhido Tesoureiro das Décimas 
dos Prédios Urbanos, pois já está empossado no cargo de Juiz de 
Paz.

-  Analisam pedido de um terreno devoluto na Praia do Arsenal.
-  Negam pedido para manter um barraco na Praia da Quitanda.
-  Concedem licença para a abertura de uma venda.
-  Analisam a possibilidade de cobrança de uma quantia oferecida 

pelo Capitão das Ordenanças de Triunfo em troca do cargo.
-  Recebem do Secretário a relação das rendas e bens da Câmara e 

pedem para ser acrescentada à quantidade da multas a serem 
recebidas.

-  Adiam decisão de inspeção na cidade, pois a Câmara não possui 
ainda Procurador nomeado e nem Fiscal.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Leão -  Carneiro -  Teixeira -  Assis -  
Bastos

25 -  Decidem pela urgência em demolir um forno de fazer carvão,
baseados no relatório de médicos, pelos males que provoca à 
saúde pública.

-  Abrem matrícula para uma exposta.
-  Analisam pedido para alinhamento de uma Rua que vem do 

Moinhos de Vento para o Caminho Novo.
-  Dão posse e recebem o juramento do Procurador nomeado.
-  Pedem ao Secretário que repasse ao Procurador a relação das 

quantias recebidas e a receber pela Câmara.
-  Recebem a aceitação do cargo de um dos membros nomeados para 

a Comissão de Exame dos Provimentos e Posturas.
-  Mandam oficiar aos vereadores proprietários, que ainda não 

tomaram posse, que compareçam ou justifiquem a ausência.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Assis -  Carneiro -  Bastos -  Teixeira
-  França

26 -  Escolhem um Fiscal e um suplente para a Câmara e enviam a
comunicação aos mesmos.

-  Julgam necessário nomear fiscais para todas as freguesias e 
solicitam que os Juizes de Paz indiquem nomes.

-  Solicitam ao Juiz de Paz da Cidade e da Freguesia de Triunfo que 
proponham, cada um, quatro nomes de pessoas para trabalhar nos 
Juízos.

-  Analisam o impedimento de um beco que deve sair na Rua da 
Igreja.

-  Encaminham ao Juiz de Paz e ao procurador da Câmara alguns 
capítulos das Posturas.

-  Dão posse a um Vereador eleito.
-  Deferem pedido de concessão de um terreno na Praia do Arsenal 

para edificar.
-  Deferem licença para vender fazendas em tabuleiros pelas Ruas.



-  Recebem pedido do Escrivão interino do Juiz de Paz para que, 
uma vez vencida a licença, o titular retome as funções.

-  Dão posse a um Vereador eleito.
Ass.: Fernandes -  Carneiro -  Leão -  Teixeira -  Marques -  
Travassos -  Bastos -  França

27 -  Deferem alvará para que um cidadão continue com sua venda de 
secos e molhados.

-  Adiam decisão sobre a arrematação do Matadouro do Potreiro 
Nacional.

-  Recebem outro pedido de escusa por não tomar posse de um 
Vereador eleito.

-  Respondem à Junta da Fazenda Nacional dizendo ser o Potreiro 
Nacional de absoluta necessidade como matadouro público.

-  Discutem o imposto sobre aguardente, sua cobrança e a 
desobrigação da Câmara em cobrar Rendas Nacionais.

-  Analisam as Posturas Municipais.
-  Penalizam com multas um vereador por não justificar ausência. 

Ass.: Fernandes -  Leão -  Carneiro -  Teixeira -  Assis

JUNHO

01 -  Recebem o juramento do Fiscal da Cidade nomeado.
-  Aprovam os reparos no telhado da Cadeia que havia sido 

arrombada.
-  Aceitam a sugestão para um cirurgião continuar trabalhando no 

serviço público.
-  Aprovam a criação de uma Comissão em cada Freguesia para 

fazer um levantamento geográfico, sociológico, educacional, 
econômico, de transporte e de saúde.

-  Solicitam uma relação de todos os expostos sob a responsabilidade 
da Câmara.

-  Passam provisão do cargo de Escrivão do Juízo de Paz desta 
cidade.

-  Concedem escusas por não assumir o cargo a um vereador eleito. 
Ass.: Fernandes -  Marques -  Teixeira -  Travassos -  Carneiro -  
Assis -  Bastos.

02 -  Acordam em fazer inspeção pelas Ruas da Cidade.
-  Decidem que a Câmara se encarregue das despesas com as 

festividades de Corpus Christi.
-  Põem em discussão e votam a necessidade de vestuário próprio 

para os vereadores em atos solenes.
-  Estabelecem as formalidades em que devem comparecer às 

festividades de Corpus Christi.
-  Recebem requerimento do Mestre da Sumaca Mineira, pedindo 

que revoguem a multa aplicada.
-  Chamam para tomar posse o Fiscal suplente da Cidade.

Ass.: Os mesmos vereadores
03 -  Avisam o Juiz de Fora, o Procurador, o Fiscal e o Arruador da

Cidade sobre a inspeção que será feita.



-  Pedem ao Procurador que tome as medidas necessárias para as 
festividades de Corpus Christi.

-  Dão posse e recebem o juramento do suplente de Fiscal nomeado.
-  Recebem solicitação para alinhamento na Rua Formosa e na Rua 

Clara e licença para depositar materiais.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Bastos -  Leão -  Travassos -  Carneiro

04 -  Acordam em fechar a Câmara para fazer inspeção nas Ruas da
Cidade.
Ass.: Fernandes -  Marques -  Teixeira -  Carneiro -  Assis -  Bastos
-  Leão

05 -  Acusam resposta de um Vereador eleito, explicando porque ainda
não tomou posse.

-  Indeferem pedido de um cidadão para construir uma choupana na 
Praia da Quitanda.

-  Indeferem pedido de um cidadão para construir uma barraca de 
madeira na Praia da Quitanda ao lado da Alfândega.

-  Deferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua da Olaria.
-  Deferem pedido para edificar em vista da certidão apresentada.
-  Deferem pedido para depositar materiais para construção no Beco 

da Rua Nova.
-  Recebem solicitação de pagamento pela criação de um exposto.
-  Expõem sobre algumas irregularidades encontradas na inspeção 

realizada no seguimento do beco Quebra-Costas e na Rua Direita. 
Ass.: Os mesmos vereadores

06 -  Concedem.licença para um cidadão vender fazenda em tabuleiro.
-  Concedem licença a várias pessoas para venderem em barracas 

nas festas do Espírito Santo.
-  Recebem ofício do Juiz de Paz desta Cidade, informando sua 

doença e a impossibilidade de continuar no cargo.
-  Saem novamente em inspeção pelas Ruas.

Ass.: Os mesmos vereadores
10 -  Fazem matrículas de expostos.

-  Solicitam que os cidadãos que pediram licença para vender comida 
e bebida esclareçam o lugar do comércio.

-  Concedem licença para um preto forro abrir uma barbearia.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua que vai para a 

Misericórdia.
-  Solicitam, com urgência, a relação de todos os terrenos 

concedidos a esta Câmara assim como os terrenos de marinha.
-  Deferem licença para construir e depositar materiais na Rua do 

Paraíso.
-  Acordam em oficiar ao Presidente da Província, ao Vigário Geral e 

ao Pároco da Matriz a fim de concorrerem cada um com arranjos 
para a procissão do Corpo de Deus e publicam Editais para os 
moradores da Cidade.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua da Graça 
assim como licença para depositar materiais de construção.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Carneiro -  Lopes -  Bastos

11 -  Negam escusas por não assumir o cargo o Juiz de Paz escolhido



da Freguesia de Santana.
-  Dão posse ao Juiz de Paz suplente da Freguesia de Santana e 

nomeiam o Escrivão para o mesmo Juízo.
-  Deferem pedido para conservar uma barraca para comércio na 

Praça da Igreja até a festa de São João.
-  Aceitam pedido para demarcação de um terreno na Rua da 

Misericórdia.
-  Recebem pedido para pagamento pela criação de expostos.
-  Solicitam licença anterior para que possam renovar a licença de 

manutenção de uma marcenaria a um escravo.
-  Nomeiam o Pregoeiro dos Auditórios.
-  Recebem solicitação para desimpedir a Rua Direita, da Rua da 

Praia até a Rua Formosa.
Ass.: Fernandes -  Carneiro -  Lopes -  Assis -  Bastos -  Teixeira -  
Marques

12 -  Ponderam acerca do pedido de escusas do Juiz de Paz suplente
desta Cidade por não poder assumir o cargo, e decidem remeter o 
caso ao Imperador.

-  Nomeiam oficiais para auxiliar o Juiz de Paz desta Cidade.
-  Deferem pedido para conservação de uma barraca de comércio na 

Praça da Igreja até a festa de São João.
-  Determinam o pagamento de despesas feitas com a compra de 

velas ao Carcereiro da cadeia.
-  Solicitam maiores informações sobre a situação da Rua Nova da 

Várzea que se encontra impedida.
-  Solicitam ao Procurador que informe o cidadão que está 

construindo na desembocadura da Rua Formosa que deve 
apresentar o título e licença para a obra.

-  Solicitam o título de propriedade do arrematante do Passo da 
Picada, que está construindo no local.

-  Discutem a situação de um cidadão que está obstruindo a Rua da 
Praia com materiais para construção, sem licença.

-  Solicitam ao Arruador da Cidade e ao Procurador que verifiquem 
a área total de um terreno na Rua da Ponte em que o 
proprietário está construindo.
Ass.: Ferreira -  Marques -  Lopes -  Carneiro -  Teixeira -  Assis -  
Bastos

15 -  Recebem requerimento de um cidadão multado por não apresentar 
cédulas para as eleições na Freguesia de Nossa Senhora dos 
Anjos, pedindo cancelamento das mesmas.

-  Esclarecem que o Secretário não devia acompanhar a Câmara nas 
festividades por não ser este um ato administrativo.

-  Decidem enviar ofício ao Ouvidor da Comarca, pedindo as 
provisões que dizem respeito aos terrenos doados a esta Câmara.

-  Decidem enviar cópia aos deputados da Província da representação 
feita ao Imperador sobre a recusa em aceitar o cargo, do Juiz de 
Paz substituto.

-  Tomam providências para desimpedir o beco que segue da Rua da 
Igreja para a do Arvoredo.



-  Determinam que o Procurador mande demolir o muro que foi 
construído na Rua da Igreja, impedindo o seguimento da Rua da 
Bandeira.
Ass.: Fernandes -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  Bastos -  Carneiro

16 -  Determinam ao Procurador que faça demolir uma casa construída
sem licença e cujo proprietário não apresentou o título de 
propriedade do terreno.

-  Resolvem tomar providências a respeito de uma denúncia recebida 
sobre a colocação de lixo em um terreno vazio na Rua de 
Bragança.

-  Analisam a situação do fechamento da Rua Clara por um portão e 
vima cocheira e transcrevem os ofícios trocados entre a Câmara e 
os envolvidos.

-  Escolhem um novo Juiz de Paz substituto desta Cidade.
-  Permitem que um escravo mantenha uma alfaiataria desde que 

seu dono assine termo de responsabilidade.
Ass.: Marques -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  Bastos -  Carneiro -  
Ferreira

17 -  Recebem ofício da Junta da Fazenda Nacional, esclarecendo sobre
a cobrança dos impostos das tabernas e botequins.

-  Nomeiam um Fiscal e um suplente para trabalhar com o Juiz de 
Paz da Freguesia de Triunfo.

-  Discutem os benefícios que trariam para a cidade o reparo e 
conservação de uma fonte na descida para a Várzea.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Assis -  Teixeira -  Bastos -  Marques

19 -  Nada foi deliberado
20 -  Dão posse e recebem juramento do suplente de Fiscal da

Freguesia de Triunfo.
-  Nomeiam um Fiscal e um suplente para auxiliarem o Juiz de Paz 

da Freguesisa de Viamão.
-  Concedem licença para uma escrava vender fazendas na Rua.
-  Deferem pedido feito ao Arruador para demarcar um terreno na 

Rua Santa Catarina.
-  Deferem pedido de um cidadão para abrir um açougue.
-  Passam provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia da 

Aldeia.
-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Acordam em fazer inspeção na Rua Direita que está sendo 

interrompida com obras.
Ass.: Ferreira -  Marques -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira -  
Bastos

22 -  Nada foi deliberado
23 -  Acordam que, para ser cumprido o pedido de alinhamento na Rua

Santa Catarina, o proprietário anexe o título primordial de 
concessão.

-  Determinam o pagamento pela criação de expostos.
-  Recebem o resultado da vistoria feita pelo Procurador no edifício 

que está sendo construído na Rua da Ponte.
-  Decidem que, em vista da enfermidade de um Vereador, se chame



outro para assumir.
-  Decidem notificar novamente um Vereador que ainda não 

assumiu.
-  Recebem requerimento sobre a obstrução da Rua Direita e 

decidem esperar a inspeção para tomar providências.
-  Pedem que o Procurador e o Fiscal examinem a situação das 

fontes e o fornecimento de água ao público para decidir sobre 
reparos.

-  Recebem informações do Fiscal sobre a situação péssima das 
calçadas.

-  Concedem licença para um escravo manter aberta uma alfaiataria. 
Ass.: Carneiro -  Ferreira -  Leão -  Lopes -  Teixeira -  Assis

25 -  Acordam em informar ao Escrivão Deputado da Junta da Fazenda 
que não tem condições de continuar a inspeção da arrecadação do 
imposto sobre tabernas e botequins.

-  Recebem uma solicitação para que o Arruador da Cidade 
demarque um terreno na Rua do Rosário.

-  Analisam a interrupção da Rua Direita.
Ass.: Teixeira -  Assis -  França -  Marques -  Leão -  Lopes

27 -  Nada foi deliberado.
30 -  Recebem ofício do Juiz de Paz de Triunfo comunicando não poder 

realizar a devassa prevista devido a um homicídio ocorrido e a 
falta de oficiais impossibilita a condução de testemunhas.

-  Recebem ofício do Arruador da Cidade, solicitando que seja 
esclarecido a quem compete informar sobre as áreas dos terrenos 
que devem ser demarcados.

-  Recebem pedido do Arruador da Cidade para que mudem a sua 
provisão para a de Arquiteto da Cidade.

-  Recebem pedido para que a Câmara mande sustar a ordem de 
demolição de um muro.

-  Determinam o alinhamento de um terreno na Rua do Rosário.
-  Recebem pedido para o Arruador da cidade demarcar um terreno 

na praça do Portão.
-  Deferem pedido de prorrogação da licença concedida a um escravo 

para manter uma barbearia.
Ass.: Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  França -  
Bastos -  Leão

JULHO

01 -  Determinam que, para ser concedida licença para edificar, o
proprietário deve apresentar o título primordial da concessão do 
terreno.

-  Indeferem pedido feito para nomeação de um Escrivão de Vintena 
do Distrito da Capela de São João Batista de Camaquã, por não 
ser mais da competência da Câmara.

-  Determinam a individualização dos herdeiros para que a Câmara 
conceda demarcação de um terreno na Rua que segue da Várzea 
para o Hospital.



-  Acordam em oficiar novamente ao Presidente da Província sobre a 
obstrução e edificação na Rua Direita e sobre a reconstrução de 
um forno para fazer carvão de lenha.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  Bastos -  França -  
Marques

02 -  Tomam várias resoluções sobre o que deve ser feito com o lixo,
com os gêneros alimentícios, limpeza de botequins, tabernas e 
estagnação de águas.

-  Deferem pedido de licença para um escravo manter uma 
barbearia.

-  Recebem pedidos para o Arruador demarcar terrenos na Rua da 
Bandeira e Rua do Poço.
Ass.: Os mesmos vereadores

03 -  Tomam providências a respeito das denúncias de insultos sofridos
pelo Procurador, quando da diligência de arrecadação de multas.

-  Analisam pedido de alinhamento para edificar.
-  Concedem escusas por não assumir o cargo o Juiz de Paz 

nomeado da Freguesia de Santana e nomeiam outro.
-  Estabelecem uma multa a um morador da Estrada do Moinhos de 

Vento que havia se comprometido a arrumar o escoamento das 
águas e não cumpriu.

-  Encaminham ao Procurador uma lista dos terrenos que devem ser 
medidos e demarcados.

-  Respondem ao Arruador da Câmara que quer ser denominado 
Arquiteto da cidade, que não compete à Câmara fazer tal 
alteração.

Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  França -  Bastos
04 -  Enviam lista de sete terrenos para serem medidos e demarcados

pelo Procurador.
-  Recebem a justificativa de um vereador eleito por não ter ainda 

tomado posse.
-  Recebem ofício de um cidadão, reclamando da sujeira da travessa 

que vai da Rua de Bragança até o Portão.
-  Recebem pedido de licença para depositar materiais.
-  Concedem licença para abrir uma casa para vender molhados.
-  Solicitam apresentação do título de propriedade para deferir 

pedido de demarcação.
-  Indeferem pedido de aprovação do emprego de Mestre das calçadas 

da Cidade.
-  Pedem comprovação do impedimento a um Vereador que está 

afastado.
-  Solicitam ao Presidente da Província uma relação de todos os 

terrenos concedidos em troca do pagamento de foro, nome das 
pessoas que receberam a concessão, data e local exato.

-  Concedem licença para edificar num terreno cedido.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  França -  Bastos

07 -  Concedem título ao suplente de Fiscal da Freguesia de Triunfo.
-  Determinam a necessidade de apresentação do título de 

propriedade para que o Arruador satisfaça o pedido de demarcação



de um terreno na Rua que segue para a Misericórdia.
-  Mandam matricular uma exposta.
-  Dão provisão ao cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia da Aldeia.
-  Lançam a idéia de uma subscrição filantrópica para auxiliar os 

expostos.
-  Mandam intimar um cidadão para limpar o lugar onde deposita 

lixo sob pena de multa.
-  Mandam intimar o cidadão que está obstruindo a Rua da Bandeira 

com terra e madeira para que retire imediatamente.
Ass.: Teixeira -  Assis -  França -  Lopes -  Bastos

08 -  Recebem documentos de um cidadão, provando ser proprietário de
um terreno onde quer edificar e pedindo alinhamento.

-  Suspendem a ordem dada a um cidadão para demolir uma meia 
água construída na Ponta do Arsenal.

-  Deferem pedido de alinhamento para construir um muro em 
terreno na Rua da Praia.

-  Indeferem pedido de concessão de um terreno na Rua do Cotovelo.
-  Indeferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua Nova do 

Riacho por não ficar provada sua localização.
Ass.: Os mesmo vereadores

09 -  Nomeiam um Fiscal e um suplente para a Freguesia da Aldeia.
-  Indeferem pedido de pagamento pela condução de presos.
-  Elegem cinco cidadãos para formar uma Comissão Filantrópica 

para cuidar dos expostos da Cidade.
-  Acordam em nomear a Comissão Filantrópica nas freguesias com 

apenas três membros.,
-  Acordam sobre um título válido para que os fiscais provem a sua 

legitimidade no cargo.
-  Mandam intimar o dono de um edifício em construção na esquina 

da Rua Clara com a Rua do Cotovelo para retirar os entulhos da 
Rua.

-  Enviam ofício ao Presidente da Província, pedindo ao mesmo que 
ordene a quem fez uma imensa escavação em frente a Igreja das 
Dores para que repare a mesma, pois está causando danos.

-  Mandam intimar Antonio Francisco Firme para que termine com
o pântano criado na Rua Olaria fazendo as águas escoarem pelo 
lugar onde anteriormente passavam.

Ass.: Os mesmos vereadores.
10 -  Recebem pedido do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo sobre

como manter as despesas do transporte de trinta homens para 
jurarem uma devassa.

-  Nomeiam oficiais do Juízo de Paz da Freguesia de Triunfo e da 
Capela das Dores de Camaquã.

-  Dão posse e recebem o juramento do Fiscal da Freguesia de 
Triunfo.

-  Mandam chamar um Vereador suplente em vista do impedimento 
do titular.

-  Elegem membros das comissões filantrópicas nas freguesias de 
Triunfo, Santana, Aldeia e Viamão.



Ass.: Os mesmos vereadores
11 -  Nada foi deliberado.
13 -  Dão posse a um Vereador suplente.

-  Escusam um Oficial de Quarteirão que pondera não poder assumir 
outro cargo.

-  Deferem pedido de escusas de um Vereador eleito por não poder 
assumir o cargo.

-  Pedem ao Arruador que verifique sobras de terrenos para que a 
Câmara possa decidir se cede ou não ao pedido de concessão na 
Rua de Bragança.

-  Recebem reclamação sobre a colocação de lixo em terreno 
desocupado.

-  Concedem licença para abertura de uma loja de tecidos.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Barros -  França -  Marques -  
Lopes

14 -  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua São José,
esquina com a Rua Bandeira.

-  Aceitam pedido de demarcação de um terreno na Rua que passa 
em frente ao Quartel da Legião de São Paulo.

-  Indeferem licença para edificar em terrenos da beira do rio no 
Caminho Novo.

-  Deferem pedido de licença para depositar materiais para 
construção nas Ruas da Praia e do Ouvidor.

-  Marcam data para continuar a inspeção pela Cidade.
-  Nomeiam dois vereadores para formar uma Comissão de Exame 

de documentos.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Barros -  França -  Marques

15 -  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua
da Praia.

-  Pedem ao Procurador e ao Arruador da cidade que demarquem 
um terreno e constatem se há sobras.

-  Nomeiam Juizes Almotacés.
Ass..: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Barros -  França -  Marques -  
Lopes

16 -  Dão posse e recebem juramento do Fiscal da Freguesia de Nossa
Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Recebem ofício de um cidadão, intimado por sujar terreno 
devoluto, esclarecendo que não tem família e nem escravos na 
Cidade, não lhe podendo, por isso, ser atribuída tal acusação.

-  Transcrevem resposta do Marechal que está impedindo a 
passagem da Rua Clara, onde se prontificou a demolir o portão 
que havia construído.

-  Marcam data para fazer o alinhamento da Rua Clara.
-  Estabelecem normas para o funcionamento da Câmara quanto às 

matérias de urgência, listas e publicação dos servidores e 
pagamento dos empregados da Câmara.

-  Acordam em guardar o cofre da Câmara na casa do Presidente da 
mesma.

-  Determinam que o Procurador ordene o reparo da calçada na Rua



de Bragança em frente a praça Paraíso.
-  Ordenam que o Procurador comunique ao dono de terreno na Rua 

da Bandeira que faça um muro para conter as águas das chuvas.
-  Mandam intimar um cidadão para que retire pedras depositadas 

na Rua da Bandeira.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Barros -  Bastos -  França -  
Marques

17 -  Recebem a aceitação de um cidadão nomeado para participar da
Comissão da Subscrição Filantrópica.

-  Nomeiam um Juiz Almotacé.
-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Recebem a comunicação do Presidente da Câmara que o cofre da 

mesma foi transferido para sua casa.
-  Concedem licença para abertura de uma venda no Passo da Areia.
-  Recebem a aceitação de mais um cidadão nomeado para a 

Comissão Filantrópica.
-  Recebem parecer da Comissão sobre a pretensão de concessão de 

um terreno na continuação da Rua da Graça.
-  Encerram a sessão para acompanhar o alinhamento da Rua Clara. 

Ass.: Os mesmos vereadores.
18 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter

mandado aterrar a escavação feita na Rua da Praia em frente à 
Igreja das Dores.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Concedem licença para abertura de lojas comerciais.
-  Recebem pedido do Procurador para que seja nomeado vim 

advogado para assumir as causas da Câmara.
-  Solicitam ao Juiz de Paz nomeado para esta Cidade que apresente 

documentos comprobatórios do que alega para não assumir o 
cargo.

-  Dão posse e recebem o juramento do Juiz Almotacé.
-  Recebem a aceitação de um cidadão para participar da Comissão 

da Subscrição Filantrópica.
-  Comunicam à Junta da Fazenda Nacional que, por ordem do 

Imperador, farão a arrecadação dos impostos das tabernas e 
botequins.

-  Respondem ao Juiz de Paz que deve seguir o que determina a lei 
a respeito do Aferidor de Pesos e Medidas.

-  Chamam um vereador para substituir outro que se acha impedido.
-  Deferem pedido para alinhamento de um terreno na Rua que 

segue da Várzea para o Hospital.
-  Marcam nova inspeção, assim que o Arruador da cidade declare 

que a Rua Clara está alinhada e desimpedida.
-  Concedem licença para abrir uma taberna.

Ass.: Os mesmos vereadores.
20 -  Enviam ofício ao Presidente da Província para que se pronuncie 

sobre o impedimento da Rua Direita, causado por obras.
-  Respondem ofício da Ordem Terceira de Nossa Senhora das 

Dores, esclarecendo sobre o problema da limpeza de um terreno



ao lado da Igreja.
-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 

da Ponte.
-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua do Riacho. 

Ass.: Os mesmos vereadores
21 -  Deferem pedido de alinhamentos e demarcações de terrenos.

-  Recebem juramento do Fiscal da Freguesia de Viamão nomeado 
pela Câmara.

-  Dão posse e recebem o juramento do Almotacé desta Cidade.
-  Indeferem pedido de licença para cercar sobras de terreno na Rua 

da Bandeira.
-  Recebem reclamações de um cidadão que quer fazer uma calçada 

em frente a sua casa, no Beco do Fanha, e o morador em frente 
não quer assumir sua parte.

-  Deferem pedido de alinhamento na Rua da Graça.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Santa Catarina. 

Ass.: Os mesmos vereadores.
22 -  Recebem ofício do Juiz de Paz de Triunfo, comunicando que

nomeou interinamente um oficial para aquele Distrito.
-  Decidem que o Presidente da Câmara abra a correspondência 

recebida e, no caso de urgência, convoque sessão extraordinária.
-  Indeferem pedidos de compra de sobras de terrenos na Cidade.
-  Acordam que no intervalo das sessões ordinárias, necessitando 

algum vereador sair da cidade, deve comunicar ao Presidente.
-  Aprovam alinhamento feito na Rua Clara e pedem ao Arruador 

que demarque com pedras e faça a planta.
-  Mandam publicar Editais, contendo o nome dos funcionários e a 

declaração do cargo para que foram nomeados.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  França -  Bastos -  
Barros

AGOSTO
11 -  Recebem comunicação da demissão do Presidente da Província e

da posse do Vice-Presidente.
-  Mandam convocar os suplentes na ausência dos titulares, para que

o Conselho Administrativo da Província possa se reunir conforme 
determinação do Vice-Presidente.

-  Acordam em comunicar às autoridades responsáveis as infrações 
constitucionais cometidas pelo senador Antonio Vieira da 
Soledade.

-  Recebem a aceitação de várias pessoas, escolhidas para participar 
da Comissão da Subscrição Filantrópica.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Marques -  Assis -  França -  Bastos -  
Barros

12 -  Atendem ao pedido de um cidadão para que a Câmara só
demarque seus terrenos na Rua do Cotovelo na presença do 
suplicante.

-  Concedem adiamento de prazo para um morador do Beco Quebra-



Costas começar a construir a calçada ordenada pela Câmara.
-  Determinam a apresentação do Título Primordial de propriedade 

para liberar a demarcação na Rua Nova da Várzea.
-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 

Santa Catarina.
-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Deferem pedido para demarcar um terreno na Rua Nova da 

Várzea e para depositar materiais de construção na mesma.
-  Concedem licença para abertura de uma loja de tecidos e outra de 

ferragem.
Ass.: Carneiro -  Teixeira -  Assis -  França -  Bastos

13 -  Aceitam pedido de demarcação de um terreno na Rua da Ponte, 
esquina com a Rua Bandeira.

-  Concedem licença para colocar na rua um tabuleiro de mascate.
-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 

Nova da Praia.
Ass.: Ferreira -  Carneiro -  Teixeira -  Marques -  Assis -  França -  
Leão -  Bastos

31 -  Pedem informações ao Administrador Geral dos Correios sobre as 
normas de funcionamento dos mesmos.

-  Aceitam escusas, por não poder assumir o cargo, do Juiz de Paz 
da Cidade, nomeado.

-  Recebem ofício de um cidadão de Triunfo, aceitando participar da 
Comissão de Subscrição Filantrópica.

-  Habilitam o Procurador para que faça a defesa da Câmara em 
uma ação cível.

-  Deferem pedido de alinhamento na Rua da Várzea.
-  Acordam em exterminar os cães que perambulam pela Cidade sem 

coleira e fora de horário e publicam Editais.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Leão -  Carneiro -  Teixeira -  Lopes -  
Bastos

SETEMBRO

01 -  Recebem informações pedidas pelo administrador geral dos
Correios e enviam ao Presidente da Província, solicitando postos 
dos Correios em todos os lugares que ainda não os têm.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas do 
Arvoredo, da Olaria e do Poço.

-  Convocam o Comandante da Polícia para, com auxílio dos 
soldados, manter a ordem, quando vencer o prazo dos Editais 
sobre a execução dos cães e para que sejam imediatamente 
enterrados.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Leão -  Carneiro -  Teixeira -  Lopes -  
Bastos

17 -  Enviam ao vice-presidente lista dos cidadãos que compõem a Mesa 
da Assembléia Paroquial.

-  Recebem a aceitação de um cidadão de Triunfo, para participar da 
Comissão de Subscrição Filantrópica.



-  Nomeiam outro Juiz de Paz para a Freguesia de Santana, devido 
à impossibilidade do anteriomente escolhido.

-  Deferem pedido para demarcar terrenos na Rua da Graça.
-  Deferem pedido de alinhamento na Rua de Bragança e outro entre 

as ruas Formosa e Principal.
-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 

da Praia.
-  Concedem licença para abertura de uma casa de molhados em 

Sapucaia.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Leão -  Carneiro -  Bastos 

22 -  Enviam ao vice-presidente lista dos cidadãos que fizeram parte da 
Mesa da Assembléia Paroquial, na última eleição para Deputado.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Teixeira

OUTUBRO
08 -  Reúnem-se para organizar os Festejos do aniversário do 

Imperador e sua Aclamação.
-  Mandam chamar um novo süplente para o cargo de Juiz de Paz da

Cidade em vista do impedimento do nomeado.
-  Concedem licença para um morador da Rua da Bragança erguer 

um muro.
-  Concedem licença para abertura de uma venda e um botequim.
-  Fornecem documento de efetividade a um professor público de 

primeiras letras.
-  Abrem matrículas para expostos.

Ass.: F erre ira A ssis  -  França -  Lopes -  Leão -  Teixeira
22 -  Recebem a prestação de contas feita pelo Procurador e

determinam dois vereadores para revisá-la.
-  Aceitam o pedido de impedimento do Juiz de Paz desta Cidade e 

chamam o suplente para tomar posse.
-  Concedem licenças para abrir um armazém, uma loja de víveres, 

uma de fazendas e uma de alfaiate.
-  Deferem, mediante apresentação de título legítimo, vários pedidos 

de demarcação e alinhamento de terrenos.
-  Abrem matrícula para um exposto.
-  Pagam despesas com a criação de expostos.
-  Pagam ao Carcereiro da Cadeia despesas feitas com a compra de 

velas.
-  Mandam informar o Procurador da Câmara sobre o estado 

precário da Cadeia da Justiça.
Ass.: Ferreira -  Marques -  Assis -  Carneiro -  Barros

23 -  Deferem licença para construção.
-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua da 

Praia e na Rua dos Quartéis.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Orientam, a pedido, o Fiscal da Cidade sobre o lixo depositado na 

Praça Paraíso, a feitura e reparo das calçadas de várias Ruas da



Cidade e a fiscalização de armazéns, tabernas e açougues.
-  Mandam comunicar à Comissão de Visitas às Prisões e 

Estabelecimentos Públicos que envie um relatório sobre seu 
trabalho.

-  Solicitam à Comissão Filantrópica desta Cidade e demais 
Freguesias que informem o estado sobre o trabalho realizado.

-  Dão provisão do cargo de Capitão-do-Mato da Freguesia da Aldeia. 
Ass.: Assis -  França -Marques -  Carneiro -  Barros

24 -  Nomeiam os membros da Comissão de Visitas às Prisões e dos 
Estabelecimentos Públicos e encaminham o comunicado aos 
mesmos.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Solicitam ao Arruador que acelere a Planta da Cidade para que 

possam fazer os melhoramentos na praça da Alfândega.
Ass.: Assis -  França -  Marques -  Carneiro

26 -  Nada foi deliberado.
27 -  Indeferem pedido de demarcação de uma chácara no Caminho

Novo, perto da Olaria.
-  Indeferem pedido de um escravo para abrir uma sapataria.
,-  Deferem pedido para abertura de uma barbearia e licença para 

vender secos e molhados na Freguesia de Nossa Senhora dos 
Anjos da Aldeia.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua da Praia e 
licença para depositar materiais de construção.

-  Fornecem atestado de exercício na cadeira de Gramática Latina a 
um professor público.

-  Concedem licença para abertura de um botequim na Rua do 
Arvoredo.

-  Determinam o pagamento de depesas feitas pelo carcereiro da 
Cadeia com a compra de velas.

-  Mandam pagar pela criação de expostos.
Ass.: Ferreira -  França -  Assis -  Barros

29 -  Nomeiam uma comissão, entre os vereadores, para analisar a 
arrecadação dos impostos de aguardente, exigido pela Junta da 
Fazenda Nacional.

-  Recebem juramento do Juiz de Paz, suplente da Freguesia de 
Santana.

-  Recebem pedidos de escusas por não poder aceitar o cargo, de 
membros eleitos para a Comissão de Visitas às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Recebem a aceitação de um membro eleito para Comissão de 
Visitas às Prisões.

-  Aceitam pedidos de escusas por não poderem assumir os cargos do 
Juiz de Paz suplente e de dois vereadores.

-  Concedem licença para abrir uma venda na Freguesia de Triunfo, 
um armazém de secos e molhados e uma loja de funileiro nesta 
Cidade.

-  Pagam pela criação de expostos.
-  Recebem pedido de informação sobre as sobras de terrenos



encontradas nas demarcações realizadas.
-  Mandam o Fiscal da Câmara aplicar as Posturas no que se refere 

a animais soltos, em vista de reclamações recebidas.
-  Mandam o Procurador fazer os reparos na Cadeia e nos utensílios, 

solicitados pelo Carcereiro da mesma.
-  Pedem ao Procurador que faça demolir um telheiro, na saída da 

Cidade, que está servindo para encontro de negros e jogos.
-  Pedem ao secretário que apresente como está sendo aplicado o 

rendimento com o açoite dos escravos na Cadeia.
Ass.: Ferreira -  Marques -  Assis -  França -  Barros -  Leão

30 -  Solicitam que a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos
Públicos envie relatórios sobre seu trabalho.

-  Recebem do secretário o relatório sobre a aplicação do castigo aos 
escravos presos e que o dinheiro foi usado com material de 
expediente.
Ass.: Ferreira -  Assis -  França -  Marques -  Barros -  Leão

31 -  Aceitam escusas de um cidadão nomeado para fazer parte da
Comissão de Visitas às Prisões e Estabelecimentos Públicos e 
noméiam outro.

-  Recebem esclarecimentos do Fiscal da cidade sobre o telheiro que 
mandaram demolir e renovam a ordem.

-  Concedem licença a um cidadão para vender verduras em sua 
casa.

-  Concedem licença, com prazo determinado, para um cidadão 
depositar em frente a sua casa madeiras usadas para reparos da 
mesma.
Ass.: Os mesmos vereadores 

NOVEMBRO
03 -  Aprovam a prestação de contas do Procurador e mandam lançar

no Livro de Receita e Despesas.
-  Aceitam escusas do Juiz de Paz suplente por não poder assumir o 

cargo e nomeiam outro.
-  Recebem relatório do Procurador sobre as providências que foi 

incumbido de tomar.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno no Caminho Novo.
-  Concedem licença para venda de fazendas e miudezas.

Ass.: Ferreira -  Assis -  França -  Marques -  Lopes -  Barros -  
Leão

04 -  Concedem licença para um preto forro permanecer com sua
quitanda.

-  Concedem licença para abertura de uma oficina de ferreiro.
-  Mandam publicar Editais para as arrematações dos Contratos dos 

Talhos Públicos, de Donativos pelos Tabuleiros e de Aferição.
Ass.: Ferreira -  Assis -  França -  Marques -  Lopes -  Barros

05 -  Recebem a aceitação de cidadãos nomeados para fazerem parte da
Comissão de Visitas às Prisões e Estabelecimentos Públicos.

-  Concedem licença para abertura de uma loja de fazendas na Rua



da Graça.
-  Deferem pedido para demarcação de terreno.

Ass.: Ferreira -  Assis -  França -  Marques -  Lopes -  Barros -  
Leão

06 -  Deferem pedido de demarcação de terreno em frente à Rua do 
Riacho.

-  Transcrevem o parecer da Comissão de Estudos sobre a quem 
cabe a fiscalização dos impostos da venda de aguardente, que 
enviaram ao vice-presidente da Província.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  França -  Leão -  Marques

09 -  Determinam que o Juiz de Paz suplente venha tomar posse, não
aceitando suas escusas para não aceitar o cargo.

-  Concedem licença para abertura de um armazém.
-  Indeferem pedido para cassar a licença concedida a um preto forro 

para manter uma quitanda.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Barros -  Leão -  Marques

10 -  Aceitam escusas de um Vereador suplente, nomeado, por não
poder assumir o cargo.

-  Recebem pedido de providências para reparar o Caminho da 
Azenha.

-  Mandam pagar os salários do secretário e do porteiro da Câmara. 
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros -  Leão -  Marques

11 -  Recebem Provisão da Junta da Fazenda da Província, com cópia,
da decisão tomada pelo Imperador, do terreno a que se julgava 
com direito Silvestre de Souza Telles.

-  Aceitam escusas do Juiz de Paz suplente por não poder tomar 
posse.

-  Nomeiam juizes Almotacés.
-  Determinam que os Fiscais das Freguesias do Termo cobrem os 

subsídios dos proprietários de açougues, remetendo os mesmos 
para a Câmara.

-  Acprdam em reparar a casa que serviu de matadouro de gado na 
Várzea.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros

12 -  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua do
Arvoredo e outro na que desce para a Rua da Olaria, solicitado 
por um preto forro.

-  Acordam em comunicar ao vice-presidente da Província o abuso 
continuado dos agrupamentos de negros em candomblés e pedem 
providências.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros -  Leão

13 -  Recebem requerimento do Oficial Jurado do Juízo de Paz da
Cidade, dizendo estar finda a Provisão e não ter interesse em 
continuar.

-  Concedem licença para abertura de uma venda de molhados e 
outras para depositar materiais de construção na Rua da 
Misericórdia e na Rua da Ladeira.

-  Aceitam escusas de um Vereador suplente nomeado, para não 
assumir o cargo e nomeiam outro.



-  Concedem licença para um cidadão abrir uma alfaiataria.
-  Solicitam confirmação dos títulos de propriedade de um cidadão 

que pede licença para edificar.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros

14 -  Respondem ao Capitão-Mor do Terço das Ordenanças que não é 
mais competência da Câmara a escolha dos cargos das 
Ordenanças.

-  Acordam em chamar os suplentes, sempre que os vereadores 
titulares se acharem impedidos.

-  Dão posse a um Juiz Almotacé.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes - Barros - Leão

16 -  Aceitam escusas de um Vereador suplente por não assumir o
cargo e chamam outro.

-  Acordam em realizar um Te D e u m  no dia da posse do Presidente 
da Província e encarregam o Procurador de tomar as devidas 
providências.

-  Recebem comunicação para que os vereadores preparem a posse 
do novo Presidente da Província.

-  Aceitam escusas, por não assumir o cargo, de um Juiz nomeado 
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros - Carneiro Leão.

17 -  Dão posse e recebem juramento do novo Presidente da Província.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros -  Carneiro -  Leão.

18 -  Deferem pedido para o não-alinhamento de um terreno na Rua
Santa Catarina, pois o mesmo é requisitado por dois proprietários.

-  Deferem pedido de alinhamento de um terreno pertencente a um 
preto forro no seguimento da Rua de Bragança para a do 
Arvoredo.

-  Recebem o orçamento pedido para os reparos na casa velha que 
serviu de matadouro, na Várzea.

-  Acordam em fazer inspeção na ponte da Azenha a fim de levantar 
os reparos que necessitam ser feitos.

-  Investem no cargo e recebem juramento de dois oficiais da 
Freguesia de Triunfo.

-  Aceitam escusas de um Vereador por não poder assumir o cargo. 
Ass.:Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros -  Carneiro

II* -  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua Bella.
-  Admitem um cidadão para participar dos lances do Contrato dos 

Talhos Públicos.
-  Concedem licença para a abertura de uma venda.

Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Barros -  Carneiro -  Leão
20 -  Solicitam a um candidato que quer participar dos lances do 

Contrato das Talhos Públicos, que reforce a fiança.
-  Admitem um cidadão para lançar no Contrato de Donativos dos 

Tabuleiros de Mascateação.
-  Informam ao Secretário para fazer a matrícula de expostos da 

Freguesia de Triunfo.
-  Abrem a primeira Praça para a arrematação dos Contratos dos 

Talhos Públicos e Tabuleiros de Mascateação.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Assis -  Barros -  Carneiro -  Marques
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21 -  Recebem reforço de fiança de um cidadão para poder participar 
i dos lances na arrematação de contratos.
-  Indeferem pedido feito para usar o telheiro e o guindaste do 

Potreiro Nacional para o abate,do gado.
-  Deferem licença para abrir uma venda na praça Paraíso.
-  Fornecem.título ao Capitão-do-Mato da Freguesia de Nossa 

Senhora dos Anjos da Aldeia que havia sido provisionado pelo 
Presidente da Província.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Barros r  Assis -  Leão -  Marques.

23 -  Admitem dois cidadãos que querem lançar nos contratos colocados
em praça, pela Câmara. l

-  Formalizam a arrecadação dos contratos licitados.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Barros -  Assis -  França -  Carneiro -  

: Leão -  Marques . > .
24 -  Indeferem exigências de um arrematante por serem

intempestivas.
Ass.: Os mesmos vereadores.

25 -  Recebem oficio do Ouvidor da Câmara contendo cópias de
■ • Portarias e reafirmando a obrigatoriedade da Câmara em tornar 

públicas as leis.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Barros -  França -  Carneiro -  Marques -  
Assis • ■

26 . -  Solicitam reforço,na fiança oferecida para que um cidadão seja 
i ■ ; admitido para.lançar no Contrato de Aferição.

:. i. - Deferem pedido de alinhamento de terrenos na Rua da Praia e 
Rua do Arvoredo.

-  Determinam que se abra matrícula para expostos
-  Mandam pagar despesas pela criação de expostos
-  Respondem a um pedido de licença para vender feito por um preto 

. fòrro.
-  Recebem requerimentos de Francisco Bernardo da Silva, preto 

forro, eleito rei da Nação. Congo, solicitando licença para ensaiar 
pelas Ruas preparando os Festejos do Natal da Igreja Nossa

* Senhora do Rosário.
-  Recebem a Prestação de Contas das diligências efetuadas pelas 

Comissões Filantrópicas das Freguesias de Nossa Senhora dos
. j Anjos da Aldeia e Viamão.

-  Estabelecem os limites geográficos da Cidade.
-  Deliberam sobre a necessidade de reparos na ponte da Azenha e 

estabelecem como e quem deve fazer.
Ass.:. Ferreira,- Lopes -  Assis r Barros -  França -  Carneiro -  
Leão ■ ■ • ■

27 -  Transferém a praça da arrematação do Contrato de Aferição por
falta de licitantes.

; Ass.: Ferreira -  Lopes -  Assis -  Barros -  França -  Carneiro - Leão
28 -  Aceitam dois pedidos para participar dos lances do Contrato de

Aferição. 1
-  Recebem provisão da Secretaria da Fazenda Nacional 

estabelecendo a maneira que deve ser arrecadado o Imposto das



Tabernas e Botequins.
-  Deferem pedidos de alinhamento na Rua Nova.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Mandam que o Fiscal da Câmara tome providências a respeito de 

uma escavação que perturba o público na Rua da Olaria.
-  Formalizam a arrematação do Contrato de Aferição.

Ass.: Ferreira -  Lopes -  Assis -  Barros -  França -  Carneiro -  
Leão

DEZEMBRO

03 -  Recebem reclamação do Juiz de Fora da Cidade em que diz não
possuir ainda certidão que lhe permita exercer o cargo.

-  Recebem solicitação da subscrição filantrópica para que faça 
constar o nome de alguns cidadãos que estão colaborando com 
quantias anuais e não mensais.

-  Recebem ofício da Câmara de Rio Pardo comunicando haver 
tornado pública a posse do novo Presidente da Província.

-  Aceitam escusas apresentadas pelo Juiz de Paz suplente por não 
assumir o cargo.

-  Comunicam ao Fiscal da Freguesia que o imposto sobre cada rês 
que se matar no açougue deva ser cobrado a partir de Io de 
Janeiro do próximo ano e que deve propor alguns nomes para 
serem providos como Oficiais de distritos.

-  Autorizam o pagamento pela criação de expostos.
Ass.:Ferreira -  Lopes -  Assis -  Barros -  França -  Carvalho.

04 -  Chamam vários cidadãos para assumirem como vereadores
suplentes uma vez que os titulares devem participar do Conselho 
Geral da Província.

-  Concluem os trabalhos sobre as Posturas e enviam ao Conselho 
Geral da Província para a sua confirmação.
Ass.: Ferreira -  Lopes -  Assis -  França -  Carvalho -  Marques

05 -  Dão posse a um Vereador suplente.
-  Transcrevem requerimento de um Vereador se posicionando 

contra o artigo das Posturas que proíbe os escravos trabalharem 
como caixeiros.

-  Votam novamente o artigo das Posturas que diz respeito à caça de 
perdizes em determinadas épocas.

-  Pagam despesas com a criação de expostos.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo. 

Ass.: Ferreira -  Assis -  Maya -  Lopes -  Carneiro -  Marques
07 -  Dão posse e recebem o juramento de vereadores suplentes.

-  Recebem ofício do Presidente da Província determinando que a 
Câmara chame os conselheiros suplentes e expeça Diploma aos 
mesmos.
Ass.:Assis -  Maya -  Lopes -  Carneiro -  Porto -  Coimbra -  Leão

09 -  Mandam publicar Editais das Posturas Municipais
-  Respondem ofício do Presidente da Província informando que a 

Câmara tomará as providências para as festividades em



homenagem ao Imperador e à Imperatriz.
-  Analisam pedido de isenção do cargo de um Vereador.
-  Determinam o pagamento de gratificação ao Fiscal da Cidade.

Ass. : Assis -  Maya -  França -  Lopes -  Carneiro -  Porto -  
Coimbra -  Marques

10 -  Relatam ao Presidente da Província a situação econômica da
Câmara, a impossibilidade de seguir as obras da Cadeia e a 
situação dos expostos.

-  Concedem isenção do cargo a um Vereador.
-  Acordam em enviar cópias autênticas das arrematações ao 

Presidente da Província.
-  Informam ao Presidente da Província a impossibilidade de 

conceder um Diploma como membro suplente do Conselho a um 
cidadão pois existe outro mais votado.
Ass.rAssis -  Maya -  França -  Lopes -  Porto -  Coimbra -  Marques

11 -  Recebem relatório da Comissão, da Freguesia de Nossa Senhora
dos Anjos da Aldeia colocando a Câmara a par da construção de 
uma cadeia na mesma Freguesia.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos
-  Concedem licenças para um carroceiro e para abertura de uma 

venda de molhados.
-  Solicitam ao Procurador que, com urgência, demarque e apure o 

valor dos terrenos doados à Câmara para vender e poder concluir 
as obras da Cadeia.

-  Concedem licença para que se despache na Alfândega drogas 
vindas do Rio de Janeiro para as farmácias.

-  Comunicam a um Vereador substituto que deve vir tomar posse.
-  Analisam a gratificação do Fiscal da Câmara e seus oficiais.
-  Analisam e estabelecem os impostos sobre vários artigos vendidos 

na Cidade de acordo com as Posturas.
Ass.: Assis -  Maya -  França -  Lopes -  Coimbra -  Marques

12 -  Indeferem pedido de escusas de um Vereador que não pode
assumir o cargo.

-  Concedem licença para desembarque de remédios em vista do 
parecer favorável de dois boticários.

-  Enviam representação ao Conselho Geral da Província solicitando
o aumento de verbas para a Câmara para que possam fazer frente 
às despesas que lhe competem

-  Pedem ao Conselho autorização para continuar tratando das 
despesas do carcereiro e demais necessidades dos presos.
Ass.: Assis-Maya-França-Lopes-Marques

14 -  Transcrevem toda a argumentação de uni vereador suplente sobre
a concessão de escusas a um Vereador proprietário por não 
continuar no cargo, obrigando a Câmara a voltar atrás na 
aceitação da mesma.
Ass.: Assis-Maya-Barros-França-Lopes-Coimbra-Marques

15 -  Comunicam ao Presidente da Província que será publicado um
Edital com todas as providências tomadas para os festejos do 
consórcio do Imperador e da nova Imperatriz.



-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Ruada Alegria.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos

Ass.: Assis -  Barros -  França -  Lopes -  C arneiro- Coimbra
17 -  Concedem Diplomas aos Conselheiros suplentes

-  Declaram impedidos de assumirem o Conselho dois vereadores 
efetivos, por acúmulo de cargos.

-  Recomendam à Comissão da Subscrição Filantrópica que prossiga 
nos trabalhos.
Ass.: Assis -  Barros -  França -  Lopes -  Carneiro -  Coimbra

1830

JANEIRO

04 -  Passam Diplomas a dois vereadores para que assumam como
Conselheiros suplentes no Conselho Geral da Província. Recebem 
e mandam publicar Diplomas Imperiais.

-  Deferem pedido de demarcação de tereno na Rua do Arroio 
Ass.: Assis -  Maya -  Lopes -  Coimbra -  Barros

11 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a
Câmara adie os festejos em honra a Suas Majestades, visto açhar- 
se o Imperador doente.

-  Recebem Decreto Imperial proibindo que os Juizes de Paz 
acumulem cargos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província, ordenando que às. leis 
sejam fielmente obedecidas.

-  Recebem relatório da Comissão de Visità às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Recebem relatório da Comissão de Subscrição Filantrópica 
acompanhado da quantia recebida.

-  Fornecem um atestado de efetivo exercício no cargo a um 
Professor Público.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Graça.
Ass.: Assis -  Maya -  França -  Porto -  Barros.

12 -  Recebem ofício do Presidente da Província exigindo informações
sobre as povoações de Triunfo e Taquari, a possibilidade de ali 
ser criada uma vila e quais devem ser os limites da mesma.
Ass.: Assis -França-Porto-Coimbra

13 -  Decidem continuar com os Festejos preparados em homenagem ao
Imperador e à Imperatriz em vista da melhora que teve o mesmo!

-  Pagam despesas com a criação de expostos.
Ass.: Assis -  Maya -  França -  Lopes -  Porto -  Coimbra

22 -  Nada foi deliberado.
30 -  Analisam o pedido de isenção do cargo do Juiz de Paz da Cidade, 

que foi até o Imperador, retornando para que a Câmara decida de 
acordo com a lei.

-  Recebem Portaria da Secretaria de |Sstado dos Negócios do 
Império, determinando que a Junta da Fazenda da Província



recolha o imposto antes feito pela Câmara..
-  Nomeiam boticários para exames de remédios na Alfândega.
-  Deferem pedidos para demarcação de terrenos na Ruas do Riacho, 

Misericórdia e Formosa.
-  Nomeiam o Capitão-do-Mato da Freguesia de Nossa Senhora dos 

Anjos da Aldeia.
-  Encaminham Editais com as Posturas Policiais às Freguesias para 

serem publicadas.
Ass.: Lopes -  Maya -  França -  Coimbra -  Barros 

FEVEREIRO
18 -  Recebem Decreto do Imperador, determinando quem dos

servidores das Câmaras está dispensado do serviço miliciano.
-  Recebem dos empregados da Fazenda Nacional quantia que sobrou 

dos Festejos em homenagem ao casamento do Imperador, para o 
sustento dos expostos.

-  Mandam comunicar ao suplente do Juiz de Paz para vir tomar 
posse.

-  Concedem licença para uma artista ambulante se apresentar na 
Cidade.

-  Concedem licença para depositar materiais na calçada da praça do 
Trapiche.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos na Rua da Graça e 
Porto dos Ferreiros.

-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 
Santa Catarina, na praça próxima à Alfândega, na Rua da Praia e 
no Caminho Novo

-  Mandam pagar o salário do secretário e do porteiro da Câmara. 
Ass.: Ferreira -  Assis -  Teixeira -  França -  Carneiro

MARÇO
08 -  Recebem ordens do Imperador para que satisfaçam a Comissão de 

Estatística com todos os dados possíveis que encontrarem no 
arquivo.

-  Solicitam ao Juiz de Paz da Freguesia de Santana que envie nome 
de pessoas idôneas para que possam ser escolhidos o fiscal e o 
suplente da mesma Freguesia

-  Respondem ao Juiz de Paz suplente da Freguesia de Santana que, 
sobre roubo de gado, deve regular pela lei.

-  Recebem um demonstrativo das quantias com que se 
subscreveram para a criação de expostos, cidadãos da Freguesia 
de Triunfo, Arroio dos Ratos e redondezas.

-  Deferem pedido para que o arrecador marque a altura das soleiras 
para construir na Rua Formosa.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Lopes.

15 ~ Aplicam multa aos vereadores faltosos.
-  Analisam a situação dos vereadores impedidos e de seus 

suplentes.



Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Marques -  Coimbra
16 -  Recebem quantia doada pela Comissão dos cidadãos para a criação

de expostos.
-  Marcam inspeção nos terrenos da Câmara que estão sendo 

demarcados pelo Arruador, Procurador e Fiscal da Cidade.
-  Mandam chamar vereadores substitutos.
-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua do Arvoredo, 

na Rua da Misericórdia, no beco do Bexiga e Rua da Olaria.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Coimbra

17 -  Determinam, para o Arruador, a largura que devem ter algumas
Ruas.

-  Deferem pedido de um cidadão para manter sete açougues desde 
que declare onde pretende matar o gado.

-  Respondem a um cidadão que não compete à Câmara conceder 
terrenos.

-  Deferem pedido de demarcação de terrenos em volta de uma 
chácara na Várzea.

-  Recebem pedido do Arruador para que a Câmara declare se pode, 
ou não, aceitar gratificações voluntárias.

-  Registram reclamações de um cidadão contra o Arruador da 
Cidade.

. Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Coimbra -  Barros
18 -  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Nossa Senhora dos

Anjos da Aldeia, indicando nomes para servirem como oficiais, 
pedindo um Arruador e esclarecimentos quanto às medidas que 
devem ser adotadas.

-  Acordam em solicitar iguais providências para as freguesias de 
Viamão e Santana.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Riacho.
-  Apresentam as condições necessárias para que um cidadão seja 

admitido no cargo de Oficial de um Distrito desta Cidade.
-  Deferem pedido de licença para construir na Rua da Ponte e para 

demarcar um terreno na Rua da Praia.
-  Solicitam certidão de existência para matricular um exposto.

Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Coimbra -  Barros
20 -  Sessão suspensa.
22 -  Mandam pagar a gratificação do Fiscal da Cidade.

-  Aceitam a demissão do escrivão do Juízo de Paz da Freguesia de 
Santana.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno.
-  Transcrevem a justificativa de um Vereador suplente por não 

assumir o cargo; atestado de seu médico e documentos de 
cidadãos que atestam a inverdade dos motivos alegados.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Lopes -  Coimbra -  
Barros

23 -  Orientam o Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo, que se encontra
doente, como proceder para a substituição.

-  Recebem representação de diversos moradores da Praia do Riacho, 
pedindo providências para conter a retirada de areia do local.



-  Concedem escusas ao Juiz de Paz suplente desta Cidade por não 
poder assumir o cargo.

-  Escolhem um novo suplente para o Juiz de Paz.
-  Analisam e elegem comissões várias para tratar dos assuntos da 

Câmara.
-  Concedem licença para um Vereador afastar-se por alguns dias.
-  Votam sobre a retirada, ou não, de multas aplicadas a um 

vereador faltoso.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Lopes -  Coimbra -  
Moreira -  Barros

24 -  Recebem ofício do Ouvidor da Comarca comunicando que fez
publicar Editais sobre a reunião do Conselho de Juizes de Fato.

-  Resolvem comunicar ao Presidente da Província a recusa 
constante de um Vereador em assumir o cargo.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Cotovelo.
-  Comunicam a um cidadão que deve jurar a constituição para 

poder ocupar o lugar de Oficial de distrito.
-  Comunicam que ao Juiz de Paz do Distrito dos Sinos passe no 

local em que pretende construir para evitar problemas com os 
vizinhos.

-  Recebem resoluções tomadas pelo Conselho Geral da Província 
sobre atribuições de competência da Câmara, e quais são as que 
devem ser encaminhadas para a Assembléia Geral Legislativa.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando os 
festejos do aniversário do Juramento da Constituição e convidando 
a Câmara para participar.
Ass.: Ferreira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Moreira -  Barros.

26 -  Recebem comunicado do Ouvidor da Comarca prorrogando o prazo
para reunião dos juizes de Fato.

-  Consultam o Procurador sòbre o andamento de causas pendentes, 
propostas pela Câmara.
Ass. : Teixeira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Moreira -  Barros

27 -  Mandam pagar a gratificação do Fiscal da Cidade
-  Recebem requerimento do Arruador da Cidade expondo dúvidas a 

respeito de demarcação na Rua do Cotovelo e pedindo que se 
oficie à parte interessada.

-  Nomeiam um Oficial do Distrito desta Cidade.
-  Acordam em consultar o Fiscal da Cidade sobre a legitimidade de 

uma despesa alegada pelo Carcereiro da cadeia.
-  Recebem do Procurador uma lista de todos os expostos 

matriculados e ainda por matricular, e liberam verbas para 
mantê-los.

-  Recebem ofício de um cidadão que pede vistoria em terrenos que 
possui entre as Ruas Formosa, Arvoredo e Bella, e entre 
Formosa, Arvoredo e Principal.

-  Recebem ofício do Ouvidor da Câmara comunicando da reunião do 
Conselho de Jurados e solicitando que escolham dois novos Juizes 
para substituírem os que faleceram.
Ass.: Ferreira-Teixeira-Assis-Lopes-Coimbra-Moreira-Barros



29 -  Mandam fornecer atestado de efetivo exercício a um Professor
Público de Gramática Latina.

-  Recebem solicitação do Vereador encarregado do exame das contas 
da Câmara que serão apresentadas ao Conselho Geral da 
Província, para que lhe sejam remetidos todos os documentos.

-  Recebem do Procurador da Câmara a representação solicitada de 
estudos e medições dos terrenos pertencentes à Câmara.

-  Recebem da Comissão de Subscrição Filantrópica, a relação dos 
cidadãos que auxiliarão com determinadas quantias pedindo a 
Câmara que realize a cobrança.

-  Recebem determinação do Presidente da Província para que a 
Câmara reedifique a casa do antigo Matadouro do Portão e 
discutem de que modo devem fazê-lo.

-  Solicitam que o Presidente mande aterrar o buraco em frente à 
igreja Nossa Senhora das Dores.

-  Acordam em mandar o Fiscal e o Procurador informarem quais as 
calçadas que precisam de reparos.

-  Recebem o juramento do Oficial do Distrito desta cidade, nomeado 
pela Câmara.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Barros

30 -  Tomam conhecimento, através do Presidente da Província, que o
caso do Vereador que se recusa a assumir será enviado à 
Assembléia Legislativa.

-  Mandam pagar o ordenado do carcereiro da Cadeia.
-  Enviam representação ao Congresso Nacional solicitando respostas 

a várias dúvidas sobre as competências da Câmara e dos 
vereadores.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Moreira -  
Barros

31 -  Pedem informações ao Fiscal da Cidade sobre o tipo de despesas
feitas na cadeia da Justiça.

-  Decidem aplicar e penalizar de acordo com as Posturas aqueles 
que retirarem areia da margem do Riacho.

-  Respondem ao Arruador da Cidade que este deve regular-se pelo 
Plano da Cidade e das Posturas desta Câmara.

-  Recebem através de um Vereador, informações sobre uma fuga de 
água no Caminho Novo e também do péssimo estado do caminho 
que vai dos Moinhos de Vento ao Caminho Novo e a Aldeia dos 
Anjos.

-  Concedem licença para depositar materiais para construção na 
praça da Igreja.

-  Transcrevem a justificativa apresentada por um Vereador por ter 
faltado às sessões, pedindo que as multas sejam canceladas.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Moreira -  Barros

ABRIL
01 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que já 

tomou providências para aterrar a escavação em frente à igreja



das Dores.
-  Recebem ofício do Presidente da Província participando que o 

Conselho confirma os Contratos de Donativos dos Talhos Públicos 
e de Aferição negando o Contrato de Tabuleiros de Mascateação 
visto não ser este de competência da Câmara.

-  Acordam em publicar Editais participando a dissolução dos 
Contratos de Tabuleiro de Mascateação não aceitos pelo Conselho 
da Província.

-  Respondem ao Presidente da Província que já tomaram 
providências a respeito da suplência do Juiz de Paz.

-  Solicitam que o Arruador da cidade esclareça sobre um terreno na 
Rua do Cotovelo, a um cidadão.

-  Mandam fornecer atestado de efetivo exercício no cargo a um 
Professor de Ensino de Primeiras Letras.

-  Concedem licença a um cidadão para manter sete açougues na 
cidade.

-  Mandam pagar a gratificação devida ao Oficial de Distrito no 
exercício de Pregoeiro dos Auditórios.

-  Mandam pagar quantia devida a um cidadão.
-  Confirmam a multa dada a um Vereador por faltar às sessões da 

Câmara.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Coimbra -  Barros

14 -  Recebem ofício do Intendente da Marinha, comunicando que estão 
em condições de fazer o aterro em frente à igreja das Dores e 
solicitando que o Arruador estabeleça o alinhamento e a direção 
da Rua.

-  Solicitam ao Presidente da Província que providencie credencial 
necessária para que a Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos possa fazer o seu trabalho sem 
constrangimentos.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade comunicando as providências 
tomadas para acabar com o empachamento da praça da Alfândega.

-  Comunicam ao Juiz de Paz suplente desta Cidade o dia que deve 
vir à Câmara para tomar posse.

-  Deferem pedido para depositar materiais para construção na Rua 
do Poço.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Cotovelo. 
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Maya -  Lopes -  Coimbra

16 -  Recebem o Juramento do Juiz de Paz suplente desta Cidade.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Maya -  Coimbra -  Moreira -  Barros

30 -  Recebem ofício do vice-presidente da Província comunicando ter 
assumido a Presidência por achar-se o titular enfermo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter dado 
ordens para franquearem a entrada dos membros da Comissão de 
Visitas às Prisões em todos os estabelecimentos que devem ser 
vistoriados.

-  Recebem proposta de nomes de pessoas que podem servir como 
Arruadores das freguesias de Triunfo e de Santana.

-  Recebem quantia cobrada nos açougues da Freguesia da Aldeia



enviada pelo Fiscal da mesma.
-  Indeferem pedido de fechamento de alguns poços na Freguesia de 

Triunfo em vista do parecer do Fiscal e da declaração de alguns 
moradores.

-  Deferem pedido para depositar materiais de construção na Rua do 
Caminho Novo.

-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua do Arvoredo. 
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  França -  Lopes -  Carneiro -  
Leão.

MAIO
06 -  Recebem aviso do Imperador para que todos os juizes territoriais

de Paz remetam à Secretaria de Estado do Negócios da Justiça 
certidões autênticas dos dias de suas posses na Corte.

-  Concedem licença para abrir um açougue.
-  Solicitam que se encaminhe ao Fiscal o pedido para construir um 

alicerce para conter as águas na Rua do Arvoredo.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  França -  Lopes -  Carneiro -  
Leão.

JUNHO
03 -  Remetem à Secretaria de Estado dos Negócios do Império cópia da 

Ata Geral das eleições dos deputados pela Província à Assembléia 
Geral.
Ass.: Teixeira -  Assis -  França -  Lopes -  Carvalho -  Leão.

07 -  Deferem pedido para construção na Rua do Poço.
-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua 

que atravessa do Caminho Novo para a Santa Casa.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Recebem o parecer da Comissão encarregada do exame das contas 

apresentadas, pelo Procurador, e tomam medidas para que seja 
efetivado o que foi sugerido.

-  Recebem um estudo, apresentado pela Comissão Filantrópica, 
propondo que esta Câmara consulte a Mesa da Santa Casa de 
Misericórdia da possibilidade de assumir a administração da 
criação dos expostos.

-  Mandam pagar os oficiais e os empregados da Câmara.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Lopes -  Carneiro -  Leão

08 -  Recebem pedido de demarcação de um terreno na Rua Formosa.
-  Recebem pedido de licença para mandar matar uma tropa de gado 

para abastecer os açougues locais.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno para construir na Rua 

que segue a do Portão.
-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua da Olaria.
-  Repassam, a quem compete responder, a solicitação de um 

cidadão, que quer saber se foi condenado, ou não, o Procurador da 
Irmandade do Sacramento, por lançar fogos artificiais.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Lopes.



09 -  Deferem pedido para alinhamento de um terreno na Rua da 
Graça.

-  Mandam pagar o Carcereiro da Cadeia por despesas feitas com a 
compra de velas.

-  Deferem pedido de alinhamento em um terreno na rua que desce 
a do Portão.

-  Comunicam ao Procurador e ao Fiscal da Câmara que deve ser 
feita a limpeza das Ruas, com urgência, onde deve passar a 
procissão de Corpus Christi.

-  Nomeiam os cidadãos que devem compor a Comissão para a Visita 
dos Estabelecimentos Públicos.

-  Recebem o relatório da Comissão encarregada de examinar o 
estado dos bens da Câmara.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Lopes.

11 -  Mandam que se encaminhe o pedido para fazer uma barraca para
vender molhados no Caminho Novo, ao Fiscal da Cidade.

-  Recebem a prestação de contas da Câmara apresentada pelo 
Procurador, incluindo as importâncias conseguidas com o castigo 
de escravos.

-  Analisam a situação dos esgotos na estrada do Moinhos de Vento, 
observando a necessidade de substituir o encanamento e o estado 
precário da mesma estrada em frente a casas de cidadãos, já 
intimados para arrumá-la.

-  Determinam ao Fiscal da Câmara que mande limpar a praça ao 
lado da Alfândega e o beco da Casa da Opera, no local destinado à 
banca do peixe.

-  Solicitam ao Fiscal que remeta a sua avaliação sobre conserto das 
calçadas.
Ass.: Teixeira -  Assis -  Lopes

12 -  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Deferem licença para depositar materiais na Rua da Praia do 

Arsenal.
-  Nomeiam novo Juiz de Paz para a Freguesia de Triunfo em vista 

do impedimento do suplente e a morte do titular.
-  Acordam em solicitar ao governo o aterro das ruas da Ponte e do 

Poço.
Ass. : Teixeira -  Assis -  Lopes

14 -  Deferem pedido de alinhamento da Rua Clara.
-  Mandam pagar o Carcereiro da Cadeia por despesas feitas.
-  Recebem a aceitação de dois membros nomeados para fazer parte 

da Comissão de Visitas aos Estabelecimentos Públicos.
-  Acordam em fazer o conserto da velha casa, que serviu de 

Matadouro, na Rua da Várzea.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Carneiro -  Leão.

15 -  Pedem que se informe ao Secretário sobre o pagamento de criação
de um exposto.

-  Decidem levar ao conhecimento do Conselho Geral a situação dos 
terrenos doados à Câmara pedindo autorização para serem 
aforados (citam todos os terrenos pertencentes à Câmara).



-  Mandam que se verifique o estado da Várzea da margem sul do 
Rio Gravataí doada pelo Governador Paulo José da Silva Gama.

-  Confirmam a nomeação aceita de um cidadão para participar da 
Comissão de Visita os Estabelecimentos Públicos.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão.

16 -  Mandam fazer um armário para arquivo da Câmara, reparar
objetos estragados e comprar outros.

-  Determinam que os bens móveis do Conselho fiquem sob a 
responsabilidade do Porteiro e do procurador.

-  Tratam de mandar medir e numerar todas as quadras da Várzea 
desta Cidade assim como da praça do Peixe no beco denominado 
Porto dos Ferreiros.

-  Marcam dia para que a Comissão de Visita às Prisões apresente 
seu relatório.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão

17 -  Recebem resposta do provedor da Santa Casa, esclarecendo não
poder assumir o projeto dos expostos.

-  Recebem os membros da Comissão de Visitas às Prisões para 
entrega do relatório de seu trabalho.

-  Decidem marcar uma inspeção na cadeia da Justiça para avaliar 
os reparos que precisam ser feitos.

-  Acordam em publicar os relatórios das comissões para que se 
torne de conhecimento público.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão

19 -  Solicitam que se encaminhe à Comissão encarregada do exame 
das contas da Câmara a relação das pessoas multadas pelo 
Procurador.

-  Concedem licença para a apresentação de espetáculos públicos de 
dança em toda a Freguesia.

-  Acordam em permitir que o Arruador da Câmara dê a direção de 
uma estrada que deve ser arrumada por um cidadão já intimado 
há mais de um ano.

-  Solicitam ao secretário que apresente todos os requerimentos 
solicitando verbas para a criação de expostos, para serem 
analisados.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Carneiro -  Leão

21 -  Recebem o relatório da inspeção feita na Cadeia da Justiça
solicitada pela Câmara, com base de estudos para uma reforma.

-  Informam sobre que providências deve tomar um cidadão para que 
seja levantado o embargo em um aterro e poder construir na Rua 
do Cotovelo.

-  Mandam informar o secretário sobre o pagamento pela criação de 
expostos.

-  Deferem pedidos para matricular expostos.
-  Determinam ao Fiscal da Câmara que, com urgência, faça 

enterrar o lixo da praça Paraíso e de outros lugares públicos.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão

22 -  Mandam que se informe ao Procurador, o pedido de um cidadão
para aforar um terreno na Rua da Ponte com a do Rosário.
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-  Deferem pedido para depositar materiais na Rua da Praia.
-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Solicitam aos moradores das praças Paraíso e dos Ferreiros que 

apresentam a sugestão de construir uma ponte sobre o rio para 
jogar os despejos, que informem com que quantia pretendem 
concorrer para tal projeto.

-  Acordam em jaedir ao Procurador que informe sobre a inutilidade 
do poço, na Rua do Poço, para que possam decidir sobre a sua 
demolição ou não.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão

23 -  Mandam informar ao Secretário sobre o pagamento da criação de 
expostos.

-  Nomeiam e recebem o juramento do Oficial de Distrito da 
Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Determinam que o Procurador da Câmara forneça dois lampiões 
para a Cadeia da Justiça.

-  Mandam que o Procurador forneça os dados já solicitados sobre a 
existência de fontes de água potável na cidade e suas imediações.

-  Acordam em solicitar ao Presidente da Província uma relação de 
todos os terrenos concedidos no tempo do Governo Provisório com 
a obrigação de pagarem, os proprietários, foro à Câmara.

-  Determinam que se faça a impressão dos Pareceres das Comissões 
à custa da Câmara de Vereadores.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão.

JULHO

06 -  Remetem ordens para que o Juiz de Paz informe sobre a
imposição de multa ao cidadão encarregado de fornecer farinha 
para as tropas militares.

-  Permitem que o Procurador contrate advogado para defender as 
causas da Câmara.

-  Concedem licença aos moradores da praça Paraíso e dos Ferreiros 
para, às suas custas, construírem pontes e cloacas sobre o rio 
para jogar despejos.

-  Fornecem atestado de efetivo exercício a um Professor Público de 
Primeiras Letras.

-  Deferem pedido de licença a um cidadão para abrir um açougue 
com a condição de esclarecer onde pretende matar o gado.

-  Solicitam que o Fiscal seja informado sobre o estado do Caminho 
de Telles e estude reparos no mesmo.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
Ass.: Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Leão

14 -  Recebem informações do Juiz de Paz confirmando a multa
aplicada ao cidadão que fornece farinha para as tropas, como 
atravessador, e resolvem comunicar ao Vice-Presidente.

-  Recebem do Vice-Presidente a relação de terrenos concedidos 
durante o Governo Provisório mediante pagamento de foro e 
acordam em passar ao Procurador para que sejam medidos e
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avaliados.
-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na rua que desce para 

a Várzea.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Lopes -  Carneiro -  Leão

29 -  Recebem ofício do secretário de Estado de Negócios ̂ do Império 
comunicando a data e os festejos a serem comemorados pelo 
aniversário da Imperatriz.

-  Recebem pedido de orientação do Procurador da Câmara 
encarregado de medir os terrenos na beira do rio sobre a direção 
que deveria ter a quadra em frente à forca.

-  Fornecem atestado de efetivo exercício a um Professor Público de 
Gramática Latina.

-  Deferem pedido de demarcação e alinhamento de terrenos na Rua 
do Riacho e na Várzea com frente para a Rua da Olaria.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Ponte sob a 
condição de apresentar o original do despacho da respectiva 
concessão.

-  Deferem pedido para depositar materiais de construção na Rua do 
Poço.

-  Mandam abrir matrícula para dois expostos.
-  Determinam que se mande imediatamente fazer os reparos na 

Cadeia da Justiça sob a inspeção do Fiscal.
-  Pedem ao Fiscal da Câmara ou Procurador que enviem uma lista 

com todos os expostos que não contraíram bexiga (varíola) para 
que sejam vacinados.

-  Solicitam ao Vice-Presidente mapas ou plantas de cada uma das 
povoações do Termo para que possam determinar sobras de 
terrenos e melhorar o aspecto das mesmas.
Ass. : Ferreira -  Teixeira -  Assis -  Leão -  Barros

SETEMBRO
01 -  Recebem ofício do vice-presidente da Província comunicando que

está enviando presos para os trabalhos públicos da Câmara.
-  Comunicam à Comissão Filantrópica da impossibilidade de a 

Santa Casa assumir a responsabilidade de cuidar dos expostos.
-  Recebem oficio do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo 

comunicando a omissão total do Fiscal em todos os assuntos de 
sua competência e também a demissão do Escrivão do Juízo e a 
nomeação de outro.

-  Recebem a aceitação do Juiz de Paz nomeado para a Freguesia de 
Triunfo.

-  Recebem oficio do Juiz de Paz da Cidade comunicando que não 
pode realizar os exames de corpo de delito por falta de profissional 
da área.

-  Começam a organizar os festejos para comemoração da 
Independência do Brasil.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Assis -  Teixeira

02 -  Recebem um oficio do secretário da Sociedade de Medicina da



Corte do Império comunicando haver se instalado na Cidade para 
atender todo problema relacionado com saúde pública.

-  Analisam a prestação de contas das diligências feitas pelo 
Procurador na Casa da Câmara, no estado das ruas e calçadas da 
Cidade, na divisão dos terrenos da beira do rio e na demolição do 
poço.

-  Abrem matrícula para expostos.
-  Recebem ofício do Cobrador dos subsídios dos Talhos da Freguesia 

da Aldéia, comunicando a remessa de determinada quantia para a 
Câmara.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Assis -  Teixeira

03 -  Analisam o relato das diligências feitas pelo Fiscal da Câmara no
que diz respeito aos aterros, ao exame para vacina dos expostos, 
às obras da cadeia, às multas aplicadas e os reparos na casa do 
matadouro no Potreiro Nacional.

-  Recebem comunicado do Fiscal da Freguesia de Viamão explicando 
que não mandou numerário para a Câmara por não ter multado 
ninguém.

-  Mandam pagar os ordenados dos Oficiais da Câmara.
-  Deferem pedido para colocação de andaimes e para depositar 

materiais de construção na Rua do Caminho Novo.
-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua da Praia e na 

Travessa da Caridade.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

04 -  Reconvocam um juiz de Paz suplente para tomar posse.
-  Comunicam ao Procurador que aplique a lei no caso reclamado 

por um cidadão, de desvio da direção das águas, feito por um 
vizinho, e que está invadindo sua chácara.

-  Aceitam convite do Presidente da Província para participar dos 
festejos em ho menagem a Independência .

-  Deferem pedido de alinhamento e demarcação de uma chácara em 
frente à Santa Casa.

-  Deferem licença para construção na Rua da Misericórdia e na Rua 
do Arsenal.

-  Orientam um cidadão como deve construir sua calçada.
-  Deferem pedidos de alinhamentos nas ruas Santa Catarina e 

Formosa.
-  Mandam pagar as despesas com a criação de expostos.
-  Mandam matricular um exposto.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas ruas do 

Arvoredo, Cotovelo, Olaria, do Arroio e Formosa.
Ass. : Ferreira-Lopes-Leão-Teixeira

06 -  Recebem ofício do Procurador comunicando o resultado das 
averiguações sobre alguns terrenos e encaminhando os 
documentos que comprovam o direito dos proprietários .

-  Recebem a aceitação de dois cirurgiões para realizarem as 
diligências do Juízo de Paz desta Cidade.

-  Recebem do Fiscal da Câmara, os resultados das diligências 
efetuadas na Cadeia e no aterro da Rua da Ponte.



-  Aceitam as contas do Procurador aprovadas pela Comissão de 
Exame.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira

09 -  Recebem oficio do Fiscal da Freguesia de Triunfo solicitando que
se esclareça ao substituto que deve tomar o lugar do titular 
sempre que este estiver impedido e também reparos numa fonte 
pública.

-  Respondem ao Fiscal que só pode fazer, aterro em uma lagoa, com 
auxílio dos moradores e, quanto ao pedido de um Arruador, a 
Câmara aguarda do Presidente, o envio das plantas das 
Freguesias para indicar um para a de Triunfo.

-  Abrem matrícula para expostos.
-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua 

Formosa.
-  Solicitam que se informe por que ainda não foi aberta a Rua 

Clara até a Rua do Arvoredo.
-  Estudam pontos para colocação de lixeiras nas praças Paraíso e 

dos Ferreiros, que se acham limpas, e resolvem estabelecer uma 
multa para quem não cumprir as determinações.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

10 -  Acordam em fazer uma inspeção pedida, na chácara em frente à
Santa Casa de Misericórdia para que a proprietária possa alinhar 
um valo.

-  Mandam publicar Editoriais contendo os lugares passíveis de 
colocação de despejos, estabelecendo multas a quem não. 
contribuir, e enviando às medidas tomadas ao Conselho Geral da 
Província para que sejam anexadas as Posturas Policiais.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

11 -  Nomeiam um Oficial de Distrito da Freguesia de Nossa Senhora
dos Anjos da Aldeia.

-  Informam ao Secretário sobre o pedido de pagamento pela criação 
de expostos.

-  Procedem à escolha e nomeação dos membros da Comissão de 
Visitas às Prisões e Estabelecimentos Públicos.

-  Analisam o problema da Várzea do Gravataí e tomam várias 
medidas para poder reivindicá-la como pertencente à Câmara.

-  Nomeiam um Juiz de Paz suplente.
Ass. : Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

13 -  Nada foi deliberado.
14 -  Recebem ofício do Presidente da Província colocando à disposição

da Câmara os presos para trabalharem em obras públicas, lanchas 
para transporte de pedras e um engenheiro para dirigir as obras.

-  Recebem ofício do Marechal que foi intimado a demolir um portão 
que impedia que a Rua Clara seguisse até a do Arvoredo.

-  Recebem requerimento de vários moradores da parte oeste da Rua 
Nova pedindo que se determinasse vistoria nos terrenos da 
mesma para seu alinhamento.

-  Pedem aos boticários que examinem a droga S a l s a  P a r r i l h a  que se 
acha na Alfândega para que possa ser despachada.



-  Deferem pedido de alinhamento.
Ass. : Ferreira -  Leão -  Assis -  Teixeira.

15 -  Nomeiam Juiz de Paz suplente e pedem que o mesmo venha
prestar juramento.

-  Solicitam ao Redator do Constitucional Rio Grandense que, 
gratuitamente, publique em seu jornal o extrato das Sessões da 
Câmara para conhecimento público.

-  Aprovam o parecer da Comissão de Exame das Contas da Câmara 
e o remetem ao Procurador.
Ass. : Ferreira -  Leão -  Teixeira.

Livro 10 (1830 a 1832)

SETEMBRO
16 -  Dão posse ao novo Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo.

-  Recebem ofícios dos cidadãos eleitos para Comissão de Visita às 
Prisões e Estabelecimentos Públicos comunicando sua aceitação .

-  Recebem solicitações para escolha de um novo Boticário que fará 
exame de drogas na Alfândega.

-  Deferem licenças para edificar nas ruas do Cotovelo e da Ponte.
-  Analisam os relatórios enviados pelas Comissões das freguesias da 

Aldeia dos Anjos, Viamão e Triunfo.
Ass. : Ferreira-Leão-Assis-Teixeira.

17 - Tratam da saúde pública.
-  Deferem licença para construir na Rua do Arvoredo.
-  Marcam inspeção nas Ruas da Cidade.
-  Notificam a posse do Juiz de Paz suplente desta Cidade.
-  Tratam da organização das Posturas.
-  Estudam a construção da nova Cadeia da Cidade.
-  Analisam a conveniência da Freguesia de Triunfo, tornar-se Vila.
-  Analisam o impedimento de um Vereador.

Ass. : Leão -  Assis -  Teixeira.
18 -  Sessão suspensa.
20 -  Nomeiam um Juiz de Paz suplente, para a Cidade.

-  Ponderam sobre o inconveniente da venda de um terreno da 
Câmara na Travessa da Rua do Poço.

-  Recebem pedido de licença para edificar na Rua da Olaria.
-  Marcam nova data para a inspeção pelas Ruas da Cidade.
-  Determinam a altura das soleiras para edificar na Rua do 

Arvoredo.
-  Autorizam o pagamento das velas usadas na Cadeia da Cidade.
-  Autorizam a abertura de três Talhos de carne verde, na Cidade.
-  Autorizam a construção de um forno para a instalação de uma 

padaria.
-  Determinam a demarcação de um terreno na Rua Formosa.
-  Solicitam informações sobre a suspensão do Escrivão do Juiz de 

Paz da Freguesia de Triunfo.



-  Aceitam as contas do Procurador aprovadas pela Comissão de 
Exame.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira

09 -  Recebem oficio do Fiscal da Freguesia de Triunfo solicitando que
se esclareça ao substituto que deve tomar o lugar do titular 
sempre que este estiver impedido e também reparos numa fonte 
pública.

-  Respondem ao Fiscal que só pode fazer, aterro em uma lagoa, com 
auxílio dos moradores e, quanto ao pedido de um Arruador, a 
Câmara aguarda do Presidente, o envio das plantas das 
Freguesias para indicar um para a de Triunfo.

-  Abrem matrícula para expostos.
-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua 

Formosa.
-  Solicitam que se informe por que ainda não foi aberta a Rua 

Clara até a Rua do Arvoredo.
-  Estudam pontos para colocação de lixeiras nas praças Paraíso e 

dos Ferreiros, que se acham limpas, e resolvem estabelecer uma 
multa para quem não cumprir as determinações.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

10 -  Acordam em fazer uma inspeção pedida, na chácara em frente à
Santa Casa de Misericórdia para que a proprietária possa alinhar 
um valo.

-  Mandam publicar Editoriais contendo os lugares passíveis de 
colocação de despejos, estabelecendo multas a quem não . 
contribuir, e enviando às medidas tomadas ao Conselho Geral da 
Província para que sejam anexadas as Posturas Policiais.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

11 -  Nomeiam um Oficial de Distrito da Freguesia de Nossa Senhora
dos Anjos da Aldeia.

-  Informam ao Secretário sobre o pedido de pagamento pela criação 
de expostos.

-  Procedem à escolha e nomeação dos membros da Comissão de 
Visitas às Prisões e Estabelecimentos Públicos.

-  Analisam o problema da Várzea do Gravataí e tomam várias 
medidas para poder reivindicá-la como pertencente à Câmara.

-  Nomeiam um Juiz de Paz suplente.
Ass. : Lopes -  Leão -  Assis -  Teixeira.

13 -  Nada foi deliberado.
14 -  Recebem ofício do Presidente da Província colocando à disposição

da Câmara os presos para trabalharem em obras públicas, lanchas 
para transporte de pedras e um engenheiro para dirigir as obras.

-  Recebem ofício do Marechal que foi intimado a demolir um portão 
que impedia que a Rua Clara seguisse até a do Arvoredo.

-  Recebem requerimento de vários moradores da parte oeste da Rua 
Nova pedindo que se determinasse vistoria nos terrenos da 
mesma para seu alinhamento.

-  Pedem aos boticários que examinem a droga S a l s a  P a r r i l h a  que se 
acha na Alfândega para que possa ser despachada.



-  Deferem pedido de alinhamento.
Ass. : Ferreira -  Leão -  Assis -  Teixeira.

15 -  Nomeiam Juiz de Paz suplente e pedem que o mesmo venha
prestar juramento.

-  Solicitam ao Redator do Constitucional Rio Grandense que, 
gratuitamente, publique em seu jornal o extrato das Sessões da 
Câmara para conhecimento público.

-  Aprovam o parecer da Comissão de Exame das Contas da Câmara 
e o remetem ao Procurador.
Ass. : Ferreira -  Leão -  Teixeira.

Livro 10(1830 a 1832)

SETEMBRO
16 -  Dão posse ao novo Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo.

-  Recebem ofícios dos cidadãos eleitos para Comissão de Visita às 
Prisões e Estabelecimentos Públicos comunicando sua aceitação .

-  Recebem solicitações para escolha de um novo Boticário que fará 
exame de drogas na Alfândega.

-  Deferem licenças para edificar nas ruas do Cotovelo e da Ponte.
-  Analisam os relatórios enviados pelas Comissões das freguesias da 

Aldeia dos Anjos, Viamão e Triunfo.
Ass. : Ferreira-Leão-Assis-Teixeira.

17 - Tratam da saúde pública.
-  Deferem licença para construir na Rua do Arvoredo.
-  Marcam inspeção nas Ruas da Cidade.
-  Notificam a posse do Juiz de Paz suplente desta Cidade.
-  Tratam da organização das Posturas.
-  Estudam a construção da nova Cadeia da Cidade.
-  Analisam a conveniência da Freguesia de Triunfo, tornar-se Vila.
-  Analisam o impedimento de um Vereador.

Ass. : Leão -  Assis -  Teixeira.
18 -  Sessão suspensa.
20 -  Nomeiam um Juiz de Paz suplente, para a Cidade.

-  Ponderam sobre o inconveniente da venda de um terreno da 
Câmara na Travessa da Rua do Poço.

-  Recebem pedido de licença para edificar na Rua da Olaria.
-  Marcam nova data para a inspeção pelas Ruas da Cidade.
-  Determinam a altura das soleiras para edificar na Rua do 

Arvoredo.
-  Autorizam o pagamento das velas usadas na Cadeia da Cidade.
-  Autorizam a abertura de três Talhos de carne verde, na Cidade.
-  Autorizam a construção de um forno para a instalação de uma 

padaria.
-  Determinam a demarcação de um terreno na Rua Formosa.
-  Solicitam informações sobre a suspensão do Escrivão do Juiz de 

Paz da Freguesia de Triunfo.



de um Deputado da Província.
-  Cedem a sala das audiências da Câmara piara a reunião do 

Conselho Geral da Província.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Solicitam ao Vigário Geral da Província a relação das Capelas 

Curadas existentes.
-  Adiam votação sobre a substituição de Vereador suplente.
-  Concedem licença para edificar e depositar materiais na Rua da 

Graça esquina com a da Bandeira.
-  Autorizam demarcação de terreno e licença para depositar 

materiais na Rua de Belas.
Ass.: Ferreira - Coimbra - Moreira - Leal - Teixeira.

15 -  Remetem ofício ao suplente de Deputado Provincial escolhido.
-  Tratam dos planos da construção da nova Cadeia.
-  Recebem instrução da Justiça sobre o controle dos Oficiais de 

Quarteirões.
-  Recebem ofício do Oficial da Freguesia dos Anjos tratando da 

arrematação dos Contratos do Talhos Públicos.
-  Analisam a posse de terreno na Rua do Cotovelo.
-  Enviam ao Conselho Geral da Provincia cópia da ata de eleição 

dos membros do referido Conselho.
-  Indicam proposta para análise do Conselho Geral sobre 

aforamento de terrenos e outros assuntos.
-  Negam o afastamento de um Vereador suplente.
-  Autorizam demarcação de terreno ha Rua do Cotovelo.

Ass.: Ferreira - Coimbra - Moreira - Barros - Leal - Teixeira.
25 -  Propõe que o relatório de Comissão de Visita às Prisões e

Estabelecimentos da Cidade seja enviado ao Conselho Geral.
-  Analisam proposta sobre afastamento de Vereador suplente.
-  Recebem oficio do Vigário Geral da Província contendo 

esclarecimentos sobre Capelas Curadas existentes no Município.
-  Oficiam ao Juiz de Paz da Freguesia de Viamão esclarecendo os 

limites da nova Capela Curada de Nossa Senhora de Belém.
-  Recebem ofício do Fiscal de Viamão acompanhando o Edital sobre 

os Contratos de Aferição e Talhos Públicos.
-  Pedem esclarecimentos ao Conselho Geral da Província sobre 

isenção do cargo de Vereador.
-  Concedem licença para edificar à Rua da Praia.
-  Readmitem no cargo o Escrivão de Juízo de Paz da Freguesia de 

Triunfo.
Ass.: Ferreira - Lopes - Moreira - Barros - Teixeira.

DEZEMBRO
01 -  Analisam a Receita e Despesa da Câmara.

-  Recebem o parecer da Comissão de Visitas às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos da Cidade.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Santana 
acompanhado de Edital da Câmara.



-  Autorizam demarcação de terreno na Rua do Cotovelo.
-  Acertam o Contrato de Aferição da Freguesia do Triunfo.
-  Autorizam demarcação de terreno na Rua da Caridade.
-  Marcam inspeção num terreno da Rua do Arvoredo.
* Recebem instruções da Secretária de Estado dos Negócios da 

Justiça sobre o controle dos Oficiais de Quarteirões.
* Solicitam aos Juizes de Paz das Freguesias se os Oficiais de 

Quarteirões devem acumular cargos.
-  Decidem colocar em praça as arrematações dos Contratos de 

Aferição e Talhos Públicos da Cidade.
Ass.: Teixeira - Lopes - Souza - Leal - Assis.

02 -  Oficiam ao Presidente da Provincia a impossibilidade de participar
do cortejo na sala do Palácio do Governo.

-  Recebem um Membro da Comissão de Visitas às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos para proceder a leitura do relatório da 
mesma.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia do Triunfo tratando 
da reintegração no cargo do Escrivão do Juízo de Paz da mesma 
Freguesia.

-  Chamam vereadores suplentes para tomarem assento na Câmara.
-  Recebem pedido de licença de um vereador por ter que assumir as 

funções de Coletor das Décimas dos Prédios Urbanos.
-  Analisam as contas apresentadas pelo Procurador.
-  Colocam em pregão as arrematações dos Contratos dos Talhos 

Públicos da Cidade.
Ass.: Lopes - Moreira - Souza - Leal - Teixeira.

03 -  Nada foi deliberado.
04 -  Concedem dispensa ao Vereador Coletor de Impostos pelo tempo

que durar a cobrança .
-  Recebem resposta dos vereadores convocados e que não tomaram 

posse na Câmara.
-  Recebem ordens para expedir Diplomas as Conselheiros suplentes 

do Conselho Geral da Província.
-  Enviam cópias do relatório da Comissão de Visitas às Prisões e 

Estabelecimentos Públicos da Cidade ao Presidente da Província e 
ao Conselho Geral.

-  Abonam os fiadores oferecidos no Contrato de Aferição da 
Freguesia do Triunfo.

-  Marcam inspeção na Rua do Rosário
-  Acordam sobre a licitação dos Contratos de Talhos Públicos e 

Aferição.
-  Concedem licença para um Vereador.

Ass.: Teixeira - Lopes - Moreira - Pereira - Barros - Souza - Leal.
06 -  Enviam a Contabilidade Geral da Câmara para o Conselho Geral 

da Provincia.
-  Analisam as inspeções efetuadas nas ruas do Rosário e Arvoredo.
-  Recebem ofício do Arruador da Cidade pedindo maiores 

esclarecimentos sobre alinhamentos.
-  Recebem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo.



-  Pagam salário de criação de expostos.
-  Recebem a nova Comissão de Visitas às Prisões e 

Estabelecimentos Públicos.
Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Barros - Souza Leal - Barros.

07 -  Analisam posse de terreno.
-  Recebem pedido de demarcação de terreno na Rua da Praia.

Ass.: Barros - Lobato - Porto - Pereira - Souza Leal.
09 -  Deferem pedido de demarcação de terrenos.

-  Recebem pedido de demarcação de terreno na Rua do Poço.
-  Abonam fiador para o Contrato dos Talhos Públicos da Freguesia 

de Triunfo.
-  Analisam os problemas da obstrução do poço localizado na Rua do 

mesmo nome.
-  Tratam da forma de convocação de vereadores suplentes.

Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Barros - Souza Leal - Lobato - 
Barros.

10 -  Recebem comunicação de Recurso Judicial interposto pelo
Procurador que solicita o acompanhamento do mesmo pela 
Câmara.

-  Admitem um cidadão para lançar na arrematação do Contrato de 
Aferição da Cidade e do Termo.

-  Pagam salários de criação de expostos.
-  Recebem pedido de pagamento de gratificação devida a um Oficial 

de Distrito da Cidade, falecido.
-  Tratam de assuntos referentes a construção da nova Cadeia.

Ass. : Lopes - Porto - Pereira - Barros - Souza Leal - Lobato - 
Barros .

11 -  Recebem Provisão da Junta da Fazenda Nacional pedindo
providências na escolhas do Coletor de Escrivão da Décima dos 
Prédios Urbanos da Freguesia do Triunfo.

-  Nomeiam novo membro para a Comissão de Visitas às Prisões e 
Estabelecimentos da Cidade.

-  Tratam de assuntos referentes à construção da Cadeia.
-  Firmam outro Contrato de Aferição para a Cidade e Termo.
-  Recebem pedido de demarcação de terreno na Rua da Praia.
-  Concedem licença para descarregar pedras num lado da Praça da 

Quitanda.
-  Pagam os salários do Oficial de Distrito da Cidade, falecido.
-  Pagam os salários de criação de expostos.
-  Aumentam as competências do Procurador da Câmara para que o 

mesmo possa defender recursos na Corte.
-  Pedem esclarecimentos à Junta da Fazenda Nacional sobre 

pagamentos nas arrematações dos Talhos Públicos.
-  Mandam observar o uso de pólvora dentro da Cidade e de escravos 

parados nas tabernas.
-  Recebem um volume com os exemplares do Diário da Assembléia 

Geral Legislativa do Império
Ass.: Lopes - Porto - Souza - Leal - Lobato - Barros.

13 -  Admitem um cidadão para lançar na arrematação dos Contratos



de Donativos pelos Talhos da Cidade.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Praia.
-  Respondem ao Fiscal da Cidade informando que a Câmara não 

pode conceder gratificação além das estabelecidas em lei e 
esclarecendo o trabalho que os presos podem fazer.

-  Recebem os lances para arrematação dos Contratos de Donativos 
dos Talhos e de Aferição.
Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Barros - Leal - Barros.

14 -  Autorizam demarcação de ter reno na Rua Santa Catarina.
-  Autorizam demarcação de terreno na Rua de Bragança.
-  Concedem nova licença para descarregar pedras na Praça da 

Quitanda.
-  Ordenam pagamentos do salário de criação de expostos.
-  Recebem a planta da nova Cadeia e tratam de providenciar 

orçamentos para a obra.
-  Discutem o problema do carregamento de pólvora pela Cidade.
-  Promovem os pregões para arrematação dos contratos que estão 

em praça.
Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Souza Leal - Lobato - Barros.

15 -  Admitem licitante no Contrato dos Talhos.
-  Tratam das obras de reparação do poço que existe na rua do 

mesmo nome.
-  Mandam arrematar o Contrato dos Talhos Públicos da Cidade e da 

Freguesia do Triunfo.
-  Mandam arrematar o Contrato de Aferição da Cidade e Termo. 

Ass.: Lopes- Porto- Pereira- Souza Leal- Lobato- Barros.
20 -  Tratam da nomeação de Coletor e Escrivão para a Freguesia de 

Triunfo.
-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando a expedição 

de Diploma a um Conselheiro suplente do Conselho Geral da 
Província.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo informações 
sobre as atitudes do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo.

-  Autorizam demarcação de terreno para edificar na Rua do Arroio.
-  Mandam pagar salário de criação de exposto na Freguesia de 

Viamão.
-  Abrem matrículas para expostos.
-  Indeferem requerimento de licença para estabelecer Câmara de 

Comércio.
-  Tratam de alinhamentos com o Arruador.
-  Mandam executar a ordem de matança de cães vadios.

Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Barros - Souza Leal - Lobato - 
Barros.

29 -  Recebem oficio do Vice-Presidente da Província solicitando a
expedição de Diplomas para Conselheiros suplentes do Conselho 
Geral da Província.
Ass.: Assis - Porto - Pereira - Barros



1831

JANEIRO
05 -  Recebem ofício da Vila do Rio Grande comunicando a chegada do 

novo Presidente da Província.
-  Discutem as formalidades de posse do novo Presidente.
-  Confirmam a permanência nos cargos dos professores públicos das 

cadeiras de Gramática Latina e Primeiras Letras da Cidade.
-  Enviam oficio ao Vice-Presidente solicitando liberação para os 

trabalhos da Comissão de Visitas às Prisões e Estabelecimentos 
Públicos da Cidade.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicàndo o dia 
da posse do novo Presidente da mesma.
Ass.: Barros-Porto-Pereira-Lobato-Barros.

08 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província convidando a 
Cãmâra para as solenidades de posse do novo Presidente da 
Província.

- Recebem ofício do Vice-Presidente comunicando já haver tomado 
todas as medidas para franquearem a entrada da Comissão de 
Visita às Prisões nos locais que necessitam ser visitados.

-  Dão posse ao novo Presidente da Província.
Ass.: Barros -  Lobato -  Porto -  Pereira -B arros

11 -  Recebem oficio do Presidente da Província comunicando o nome 
do novo Comandante das Armas da Província e marcando hora 
para que o mesmo tome posse nesta Câmara.

-  Nomeiam boticários para o exame das drogas na Alfândega e 
comunicam aos mesmos.

-  Enviam ofício ao Provador da Santa Casa para que a Comissão de 
Visitas não sofra embaraços.
Ass. : Barros -  Lobato -  Porto -  Pereira -  Barros

18 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando o envio
de ferramentas para obras públicas, pedidas pelo Fiscal, e 
esclarecendo que os entendimentos devem ser feitos entre a 
Câmara e o Governo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando a Planta e o 
Plano Orçamentário da obra projetada da nova Cadeia.
Ass. : Lopes -  Porto -  Pereira -  Barros -  Leal -  Lobato -  Barros.

19 -  Recebem ofício do Fiscal da Freguesia do Anjos da Aldeia
remetendo quantia cobrada do imposto do talho de gado.

-  Tomàm conhecimento da aceitação do cargo de Boticário para 
exame das drogas que se encontram na Alfândega.

-  Respondem ao arrematante do direito de cobrar percentual da 
carne verde, que se acha prejudicada, ser impossível cancelar 
contratos, e quanto aos novos licitantes, que o mesmo os fiscalize.

-  Deferem licença para depositar materiais de construção na 
Travessa de Bellas e na Rua do Poço.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua S.José.
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-  Analisam o artigo 35 da lei de l 2 de outubro de 1828 e o porquê 
de o Secretário não o estar cumprindo.
Ass. : Lopes -  Porto -  Pereira -  Barros -  Leal -  Lobato -  Barros.

25 -  Estudam ofício enviado pelo Presidente da Província, que
determina aos Juizes de Paz que lhe comuniquem tudo que ocorre 
nas suas jiirisdições.

-  Recebem e analisam ofício do Presidente da Província 
determinando que a Câmara envie ao Secretario do Governo todos 
os documentos relativos à Prestação de Contas que foram 
apresentadas ao Conselho Geral.

-  Remetem ao Presidente da Província cópias, autenticadas das 
arrematações dos Contratos dos Donativos dos Talhos Públicos e 
de Aferição.
Ass. : Lopes -  Pereira -  Leal -  Lobato -  Barros 

FEVEREIRO

26 -  Recebem ofício do Presidente da Província, comunicando o repasse
de uma verba para as obras públicas e solicitando que a Câmara 
lhe envie a lista das de maior urgência.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo para que a 
Câmara nomeie um Escrivão para o mesmo Juízo.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão 
ponderando sobre a necessidade que há na Freguesia de uma casa 
para servir de prisão.

-  Recebem ofício da Comissão de Subscrição Filantrópica remetendo 
uma lista dos cidadãos que passam a colaborar, com a mesma.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Santana 
comunicando a destruição de um quilombo e o saque praticado 
pelos Capitães-do-Mato.

-  Recebem a comunicação do Juiz de Paz da Freguesia de Santana, 
de nomeação do Arruador da Freguesia, do Porteiro do Juízo e do 
Capitão-do-Mato sendo aceito apenas este último.

-  Recebem ofício do Presidente da Província, comunicando a 
existência de uma verba para o sustento dos presos pobres para 
ser entregue à Câmara e que esta seria responsável pelos 
mesmos de ora em diante.

-  Mandam pagar os salários dos empregados da Câmara.
Ass. : Ferreira -  Coimbra -  Barros -  Assis

28 -  Encaminham ao Presidente da Província a relação das obras 
prioritárias da Câmara .

-  Deferem licença para matar gado a fim de abastecer os açougues, 
desde que, se comunique ao Fiscal e ao Arrematante dos Impostos
o local do matadouro.
Ass. : Ferreira -  Barros -  Assis.

MARÇO

07 -  Determinam que se leve ao conhecimento do Presidente da
Província as quantias necessárias para as obras previstas e as



necessidades físicas da Cadeia para que o mesmo determine sua 
planta.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Assis.

15 -  Recebem ofício do Presidente da Província devolvendo a Planta da
nova Cadeia.

-  Recebem Portaria do Ministro de Estado dos Negócios da Justiça 
na qual o Imperador participa que colocou à disposição da Câmara 
a quantia designada para os reparos da Cadeia.

-  Recebem a Prestação de Contas do Procurador da Câmara e a 
remetem para a Comissão encarregada do seu exame.
Ass: Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Assis.

16 -  Deferem pedido de demarcações de Ruas que devem cortar uma
chácara.

-  Recebem o juramento de um Oficial do Distrito da Freguesia de 
Viamão.

-  Mandam que se informe ao Fiscal sobre o pedido de material feito 
pelo Carcereiro da Cadeia.

-  Concedem licença para apresentação de um espetáculo público no 
teatro desta Cidade.

-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua do 
Caminho Novo.

-  Deferem, com a condição de apresentação do titulò de 
propriedade, pedido de demarcação de terreno na Rua dos 
Prazeres.

-  Deferem pedido para depositar materiais de construção na Rua 
Santa Catarina e na Rua do Poço.

-  Concedem licença para abertura de uma alfaiataria.
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  Barros.

17 -  Criam uma Comissão para analisar a melhor forma de cumprir a
Lei de Orçamento que determina que a Câmara assuma o 
sustento dos presos pobres.

-  Enviam ofício ao Juiz da Paz da Freguesia de Viamão, 
determinando a eleição de Juiz de Paz suplente para a Capela 
Curada de Nossa Senhora de Belém.
Ass. : Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Assis -  Barros -  
Coimbra

18 -  Respondem ao Presidente da Província esclarecendo o problema
de limites de jurisdição do Juiz de Paz de Triunfo e o desta 
Cidade.

-  Recebem oficio do Boticário encarregado do exame das drogas na 
Alfândega, comunicando a impossibilidade de continuar no cargo.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno entre as ruas do 
Poço e Santa Catarina.

-  Deferem pedidos para demarcar terrenos nas ruas Formosa, 
Arvoredo e Olaria.

-  Solicitam ao Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia informações sobre 
um cidadão que se candidatou ao emprego de Oficial de Distrito. 
Ass. : Ferreira -  Lopes -  Teixeira -  Barros -  Assis -  Coimbra

21 -  Recebem informações do Vigário Geral acerca das Famílias



Nacionais Brasileiras existentes na Colônia de São Leopoldo.
-  Informam ao Presidente da Província medidas tomadas quanto ao 

seguimento do beco que do lado do Cemitério segue para as ruas 
do Arvoredo e do Riacho.

-  Recebem o juramento de um Oficial de Distrito aprovado pelo Juiz 
de Paz da Freguesia dos Anjos da Aldeia.

* Acordam com a necessidade de ouvirem os Juizes de Paz dos 
Distritos para estabelecer as competências das Oficiais de 
Quarteirões.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas ruas Santa 
Catarina, Arvoredo e do Cotovelo mediante apresentação do Título 
de Concessão.

-  Remetem ao Presidente da Província cópia autentica do relatório 
da Uomissão de Visitas às Prisões.
Ass. : Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Barros -  Assis -  
Coimbra

28 -  Acórdão sobre o teor da Representação que levarão aos políticos
acerca da construção da nova Cadeia.

-  Solicitam à Assembléia Geral que não isentem os cidadãos que 
ocupam cargos de Vice-Consules de assumirem outros cargos 
públicos.

-  Solicitam que a Assembléia normatize a obrigatoriedade dos 
cidadãos de assumir cargos públicos.

-  Deliberam sobre a publicação das Posturas Policiais aprovadas 
pelo Conselho Geral da Província.
Ass. : Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Maya -  Barros -  
Coimbra

29 -  Elegem os novos membros da Comissão de Visitas às Prisões e
Estabelecimentos Públicos.

-  Atestam o efetivo exercício no cargo a um professor de Primeiras 
Letras.

-  Determinam que se informe o Fiscal sobre um pedido de 
demarcação de terreno na Rua dos Prazeres.

-  Solicitam que se informe o Fiscal sobre o pedido de alinhamento 
de um terreno.
Ass. : Ferreira -  Marques -  Lopes -  Teixeira -  Maya -  Barros -  
Coimbra

ABRIL

07 -  Enviam, a pedido do Presidente da Província, a previsão dos
gastos que a Câmara pode ter por dia para cada preso e mais a 
quantia de salários pagos as pessoas encarregadas de cuidar dos 
mesmos.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Várzea 
esquina com a Rua de Bellas.

-  Mandam informar o Procurador sobre a colocação de cerca em 
terrenos devolutos na Rua da Bandeira.



Ass. : Ferreira -  Marques Lopes -  Maya -  Teixeira -  Assis. 
Fazem nova vistoria na abertura da Rua que vai da Praça para a 
do Arvoredo e alteram a sua direção.
Recebem a aceitação do cargo de um membro nomeado para a 
Comissão de Visita às Prisões.
Recebem a quantia de subsidio do abate de gado enviado pelo 
Fiscal da Freguesia da Aldeia.
Recebem requerimento do Carcereiro da Cadeia informando a 
necessidade dos objetos pedidos para conforto dos presos.
Enviam oficio ao Vice-Presidente da Província solicitando que 
tome providencias para que a Comissão de Visita às Prisões não 
sofra embaraços.
Ass. : Ferreira -  Marques -  Assis -  Teixeira -  Coimbra - Barros' 
Respondem ao Arrematante do Contrato do Imposto de carne 
verde, informando sobre a situação dos matadouros já existentes e 
as licenças futuras.
Recebem ofício do Vice-Presidente, informando que já foram 
tomadas as providências para que a Comissão de Visita às Prisões 
não seja importunada.
Recebem ofício do Vice-Presidente em resposta ao enviado sobre 
as arrematações dos Contratos feitos pela Câmara e decidem 
informar o Arrematante dá Freguesia de Triunfo.
Estabelecem normas para aqueles què ainda não juraram a 
Constituição e precisam fazê-lo.
Ass.: Ferreira - Marques - Teixeira - Maya - Assis - Coimbra.

MAIO
02. ~  Mandam publicar Editais com o Decreto da Abdicação de D.Pedro

I e a nomeação da Regencia Provisória e convidando para um Te 
D e u m .
Ass.: Ferreira ? Marques - Teixeira - Maya - Carvalho - Coimbra - 
Assis - França.

03 -  Assinam e publicam Editais nos lugares públicos, álegrando-se 
com todos que participaram de alguma forma com a situação da 
Nação.
Ass.: Ferreira - Assis - Carneiro - Teixeira,- Barros - Marques - 
Maya - França.

06 -  Recebem a ata de eleição dp Juiz ,de Paz da Capela de Nossa 
Senhora de Belém com a lista dos cidadãos votados.

-  Marcam data para que os eleitos tomem posse e façam seu 
juramento.

-  Recebem comunicação dp Fisçal da Freguesia da Aldeia sobre uma 
multa aplicada e a apelação feita pelo multado.

-  Solicitam ao Vigário-Geral para proceder à nomeação de um Cura 
para a Capela de Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo.

-  Concedem licença para apresentação de um espetáculo público de 
danças.

-  Recebem alguns cidadãos que querem jurar a Constituição do

14  -

28 -



Império. Ass.: Fereira - Marques - Carneiro - Lopes - Teixeira - 
Maya - Assis - Barros - Coimbra

11 -  Reúnem-se para dar posse ao novo Juiz de Paz da Capela de 
Nossa Senhora de Belém.

-  Nomeiam a pedido do novo Juiz de Paz, o Escrivão do Juízo da 
Capela de Nossa Senhora de Belém.

-  Recebem o juramento ã Constituição prestado por alguns cidadãos.
-  Mandam pagar as gratificações dos empregados da Câmara.

Ass.: Ferreira - Lopes - Carneiro - Teixeira - França - Coimbra - 
Assis

19 -  Mandam publicar Editais contendo a Proclamação feita pela 
Regência Provisória em nome de D.Pedro II

-  Admitem alguns cidadãos para jurarem a Constituição .
Ass.: Teixeira - Carneiro - Lopes - Assis - França.

31 -  Recebem exemplares para tornar público, do Decreto de 9 de
Abril, pelo qual a Regência Provisória houve por bem perdoar os 
cidadãos condenados por crimes politícos.

-  Esclarecem aos Juizes de Paz das Freguesias de Santana, da 
Aldeia e de Triunfo que em lugares remotos devem os Oficiais de 
Quarteirões exercer cumulativamente a jurisdição de Juiz de Paz.

-  Mandam publicar Editais comunicando a abertura da Escola de 
Geometria e aceitam o convite para a inauguração da mesma.
Ass.: Ferreira - França - Assis - Leão - Teixeira - Coimbra

JUNHO

14 -  Elegem uma Comissão para estudar a publicação de Editais sobre
o uso de armas ofensivas.

-  Encaminham ao Procurador, para aplicação das Posturas a 
reclamação de um cidadão da Freguesia de Viamão, sobre a 
abertura de um valo.

-  Nomeiam e recebem o juramento do Oficial do Juízo de Paz da 
Capela de Belém.

-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua 
Clara.

-  Recebem o pedido de demissão do Arruador da Cidade.
-  Recebem o pedido de pagamento, feito pelo Arruador, dos terrenos 

demarcados.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos na Rua Direita com 

fundos na Formosa e Figueira.
-  Deferem pedido de alinhamento de terreno na Rua do Riacho.
-  Recebem cidadãos para prestarem juramento à Constituição do 

Império.
Ass.: Ferreira - Carneiro - Lopes - Teixeira - Leão - Assis - França

15 -  Recebem relatório da Comissão de Visita às Prisões e o remetem 
ao Presidente da Província.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Olaria.
-  Encaminham ao Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia o pedido de 

um cidadão para desviar um caminho.



-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Travessa da 
Caridade esquina com a Rua de Bragança.

-  Respondem, a um cidadão da Freguesia de Triunfo, não ser 
competência da Câmara conceder terrenos devolutos.

-  Recebem um cidadão que quer prestar Juramento a Constituição.
Ass: Teixeira - Carneiro - Leão - Assis - França

16 -  Remetem ao Juiz de Paz o pedido para realização de uma 
cavalhada na Freguesia de Triunfo festejando o 7 de abril.

-  Recebem a prestação de contas do Procurador da Câmara e a 
remetem à Comissão encarregada do exame das mesmas.

-  Enviam ofício ao Juiz de Paz da Freguesia de Santana para que o 
mesmo apresente o nome de vários cidadãos que possam ocupar 
os cargos de Oficiais de Distrito e Fiscal.

-  Mandam matricular expostos.
-  Recebem cidadãos para que prestem juramento à Constituição. 

Ass.: Ferreira - Carneiro - Lopes - Teixeira - Assis - Barros
18 -  Recebem do Fiscal da Cidade, a quantia referente às multas 

cobradas.
-  Mandam o Procurador aplicar as Posturas contra um cidadão que 

construiu em terreno da Câmara.
-  Respondem ao Governo da Província que já comunicaram o 

Procurador para receber as quantias prometidas pelo Governo, 
para o sustento dos presos pobres.
Ass.: Teixeira - Lopes - Coimbra - Maya - Assis - Moreira - 
França.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo e 
outro na Rua da Várzea.
Ass.: Assis - Lopes - Coimbra - Maya - Moreira.

21 -  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Praia do 
Arsenal.

-  Expedem licença para depositar materiais de construção na Rua 
do Ouvidor.

-  Deferem pedidos de demarcação do terreno na Rua Santa 
Catarina.

-  Mandam matricular um exposto
-  Mandam pagar pela criação de expostos.
-  Nomeiam o Fiscal e seu suplente para a Capela de Belém.

Ass.: Assis - Lopes - Moreira - Coimbra - França
22 -  Analisam o Parecer da Comissão encarregada do exame das

contas do Procurador.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua São José.
-  Declaram, pedido, o dia e mês em que um Professor de

Geometria abriu a sua Aula Pública.
Ass.: Carneiro - Lopes - Coimbra - Leal - Barros - França.

23 -  Acordam em fazer a vistoria, pedida pelo morador da Rua do -
Cotovelo; em obras executadas pelos presos trabalhadores.
Ass.: Assis - Carneiro - Lopes - Moreira - Barros

25 -  Oficiam o Arrematante do Contrato do Talhos Públicos da 
Freguesia de Triunfo para que esclareça se vai abrir seu



matadouro ao público.
-  Respondem ofício do Vice-Presidente, esclarecendo a situação do 

alinhamento que esta sendo feito na Rua que desce da Praça da 
Igreja.

-  Elegem membros da Comissão de Visitas às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Elegem uma Comissão para examinar pontos de água potável e 
obras necessárias para conduzi-lá até a Cidade.

-  Nomeiam um Arruador para a Cidade.
-  Analisam o parecer da Comissão de Visitas às Prisões sobre as 

obras da Cadeia.
-  Publicam Editais convidando o público a doar gêneros alimentícios 

para os presos pobres da Cidade.
Ass.: Assis - Moreira - Lopes - Barros - França - Maya

27 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando já
ter oficiado à Junta da Fazenda para colocar à disposição da 
Câmara uma quantia determinada para as obras da Cadeia, outras 
obras públicas e para o sustento dos presos pobres.

-  Mandam pagar pela criação de seis expostos.
-  Deferem licença para construção em uma travessa da Rua do 

Poço.
Ass.: Assis - Moreira - Lopes - Leal - Coimbra - Barros.

28 -  Esclarecem a pedido do Juiz de Paz da Freguesia de Santana,
como deve agir o Oficial de Quarteirão que for acumular o cargo 
de Juiz de Paz.

-  Recebem indicação de nomes para os cargos de Fiscal e suplente 
feita pelo Juiz de Paz da Freguesia de Santana e os nomeiam.

-  Recebem o juramento do Fiscal suplente da Capela de Nossa 
Senhora de Belém.

-  Mandam pagar pela criação de sete expostos.
-  Concedem atestado de efetivo exercício do cargo a um professor 

de Primeiras Letras.
-  Recebem cidadãos que querem jurar a Constituição.

Ass.: Assis - Moreira - Lopes - Leal - Coimbra - Barros - França.
30 -  Encaminham ao Vice-Presidente da Província Representação 

(abaixo-assinado) dos moradores de Distrito de São Leopoldo 
pedindo um Pároco para o lugar.

- Recebem participação da nomeação do Juiz de Fora desta Cidade.
-  Nomeiam um Arruador para a Colônia de São Leopoldo.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas ruas do Cotovelo 

e da Olaria.
-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua da 

Várzea.
-  Encarregam o Procurador de providenciar o sustento dos presos 

pobres.
Ass. Teixeira - Lopes - Leal - Assis - Coimbra - Moreira.



JULHO
08 -  Recebem carta da Regência Provisória comunicando a nomeação 

de Manoel Antônio Galvão como Presidente da Província.
-  Respondem ao Vice-Presidente que a Cadela de Nossa Senhora da 

Conceição de São Leopoldo não possui Cura por isso não houve 
eleição de Juiz de Paz.

-  Determinam ao Procurador que faça recolher aos cofres da 
Câmara a quantia que se acha à disposição da mesma nos cofres 
da Fazenda Nacional.
Ass.: Ferreira - Carneiro - França - Travassos - Moreira - Teixeira
- Assis.

11 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província sobre o abono dos 
presos pobres que trabalham.

-  Dão posse e recebem o juramento do Fiscal da Capela de Belém e 
do novo Arruador da Cidade .

-  Dão posse ao novo Presidente da Província e mandam publicar 
Editais, para o conhecimento do fato a toda a Província
Ass.: Ferreira - Travassos - Carneiro - Teixeira - Assis - Moreira.

27 -  Respondem ofício do Presidente da Província que indaga qual o 
melhor local para reconstrução da Casa da Pólvora que foi 
destruída por um raio.

-  Respondem ao Presidente da Província sobre a indagação feita a 
respeito da ratificação de Títulos de Propriedade de uns terrenos.

-  Recebem ofício do Vigário Geral da Província comunicando a 
existência de Cura na Capela de Nossa Senhora da Conceição da 
Colônia de São Leopoldo e mandam que se processe a eleição de 
um Juiz de Paz.

-  Admitem vários cidadãos para prestarem juramento à 
Constituição.
Ass.:Teixeira - Assis - Barros - Coimbra - França.

29 -  Concedem uma procuração com amplos poderes ao Procurador da 
Câmara para que o mesmo possa acompanhar Recurso de 
Apelação interposto.

-  Mandam que se comunique ao Juízo da Freguesia dos Anjos da 
Aldeia o pedido para que determine aos colonos alemães da 
Colônia de São Leopoldo que não se recusem à Aferição 
determinada pelas Posturas.

-  Escolhem um novo Arruador para a Cidade em vista do 
impedimento do anteriormente escolhido.

-  Admitem vários cidadãos a prestarem juramento à Constituição do 
Império.
Ass.: Ferreira - Marques - Lopes - Teixeira - Coimbra - Assis 

AGOSTO
11 -  Respondem a indagação do Presidente da Província a respeito da 

eleição de Juiz da Paz da Capela de Nossa Senhora da Conceição 
de São Leopoldo.

-  Recebem do Presidente da Província uma Proclamação da



Assembléia Geral Legislativa, comunicando a eleição da Regência 
que deve governar o império até a maioridade do Imperador e 
decidem publicá-la.

-  Recebem ofício do Presidente da Província indagando do 
cumprimento da Lei sobre armas ofensivas e lhe respondem.

-  Admitem vários cidadãos para jurarem ã Constituição.
-  Mandam que se apresente ao Procurador e Fiscal a folha para o 

pagamento das gratificações dos empregados da Câmara.
Ass.: Ferreira - Marques - Lopes - Leão - Teixeira

18 -  Enviam felicitações ao Imperador pela nomeação e elevação da 
Regência Permanente ao Governo do Império.

-  Recebem o parecer da Comissão encarregada de dirigir o projeto 
de criação de vima Postura sobre armas de defesa.

-  Acordam em pedir ao Governo do Império a conservação no cargo 
do Comandante das Armas da Província.

-  Mandam pagar as gratificações dos oficiais empregados da 
Câmara.

-  Admitem cidadãos para jurarem à Constituição.
Ass.: Ferreira - Marques - Teixeira - Barros - Assis - França

SETEMBRO

01 -  Acordam em publicar Editais com o conteúdo do ofício recebido da 
Secretaria dos Negócios do Império a respeito dos acontecimentos 
nacionais e a crise que o venceu.

-  Recebem representação de cidadãos da Província para ser enviada 
ao Governo do Império solicitando que seja mantido no cargo o 
atual Ouvidor da Comarca (Transcrevem a representação).

-  Admitem cidadãos para jurarem à Constituição.
Ass.: Ferreira -Teixeira - Lopes - Leão - Barros - França.

12 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando um Decreto,
que dispensa Juizes de Paz e seus oficiais e Vereadores e outro, 
extinguindo o Corpo da Guarda Militar de Polícia do Rio de 
Janeiro.

-  Aceitam escusas do Fiscal suplente da Freguesia de Santana por 
não poder assumir o cargo e nomeiam outro.

-  Recebem ofício de um Professor comunicando que está deixando 
de dar aulas de Primeira Letras para assumir a cadeira de 
Gramática Latina.

-  Recebem comunicação da existência de tipografias na Rua de 
Bragança.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo.
-  Admitem vários cidadãos para jurar à Constituição.

Ass. : Ferreira - Marques - Lopes - Teixeira - Travassos - Leão - 
Assis

13 -  Nada foi deliberado.
15 -  Mandam pagar despesas com a hospitalização de presos da 

Presiganga.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua que vai para a



Misericórdia.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno no Caminho Novo.

Ass.: Ferreira - Marques - Travassos - Lopes - Leão - Barros - 
Assis

16 -  Recebem do Procurador a conta e previsão das despesas com os
presos da Cidade e encaminham ao Presidente da Província para 
que o mesmo tome as devidas providências.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas do Arvoredo 
e Nova da Várzea.

-  Deferem licença para abertura de um depósito de materiais de 
construção.

-  Deferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua Nova da 
Várzea.

* Encaminham as contas apresentadas pelo Procurador para a 
Comissão de Exame das mesmas.

-  Mandam abrir matrícula para um exposto.
Ass.: Marques - Travassos - Lopes - Leão - Barros

17 -  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Triunfo
comunicando sua ausência e as providências tomadas.

-  Mandam pagar à Santa Casa de Misericórdia as caldeiras retiradas 
para serem colocadas na Cadeia da Justiça.

-  Deferem pedido de demarcação e alinhamento de um terreno na 
Rua Formosa.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
Ass.: Assis - Travassos - Lopes - Leão - Barros

19 -  Mandam fornecer ao Carcereiro da Cadeia o lampião solicitado e o
Presidente comunica a transferência de vinte presos para a Prisão 
Militar.

-  Liberam a consulta da Planta da Cidade ao Arruador da mesma 
toda vez que este tiver dúvidas.

-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 
Santa Catarina.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo.
-  Mandam que se informe ao Secretário, pedido de pagamento das 

despesas com a criação de expostos.
Ass.: Ferreira - Marques - Lopes - Leão - Barros - Assis.

20 -  Mandam que o cidadão que mediu os terrenos da Câmara aguarde
o pagamento até que se receba a liberação do Conselho Geral da 
Província.

-  Concedem licença para um espetáculo público de dança na Rua da 
Praia.
Ass.: Assis - Marques - Barros - Lopes - Leão - França.

22 -  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia dos Anjos da Aldeia e
a ata da eleição do Juiz de Paz e suplente da Capela de Nossa 
Senhora da Conceição da Colônia de São Leopoldo .
Ass.: Assis - Marques - Lopes - Leão - Porto.

23 -  Nada foi deliberado.
24 -  Recebem ofício do Fiscal da Cidade incluindo uma lista das



pessoas multadas.
-  Recebem o parecer da Comissão de Exame das contas do 

Procurador.
-  Mandam informar o Fiscal sobre o pedido de pagamento da 

compra de velas feito pelo Carcereiro da Cadeia.
-  Liberam para permanecia no cargo o Capitão-do-Mato desta 

Cidade.
-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua da Olaria e 

outros na Rua do Cotovelo.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Admitem dois cidadãos para lançar na confecção de tabuletas.

Ass.: Assis - Lopes - Leão - Porto - Barros
26 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando a relação do 

vencimento das rações dos presos que se trataram no Hospital 
Regional.

-  Mandam que o Procurador pague o que a Câmara deve ao 
Carcereiro da Cadeia.

-  Determinam que Manoel Pereira Maciel entregue os recibos que 
tem dos castigos aplicados aos escravos na Cadeia da Justiça, ao 
Procurador, para que seja pago.

-  Resolvem consultar o Presidente da Província se devem ou não 
continuar pagando pelos castigos aplicados nos escravos.

-  Fornecem atestados de efetivo exercício no cargo a um Professor 
da Cadeira de Primeiras Letras.
Ass.: Ferreira - Marques - Porto - Leão - Barros

30 -  Nada foi deliberado.

OUTUBRO

01 -  Dão posse e recebem o juramento do Juiz de Paz suplente da 
Capela de Nossa Senhora da Conceição da Colônia de São 
Leopoldo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando informações 
sobre um cidadão que quer assumir a cadeira de Primeiras Letras 
na Vila de Rio Pardo.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas ruas São José e 
Várzea do Riacho.

-  Mandam pagar despesas com a criação de oito expostos.
Ass.: Assis - Lopes - Porto - Leão - Barros.

03 -  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhado
requerimento de um cidadão que exige que se arrume a servidão 
pública que vai da Estradas do Meio para o Morro Santana.

-  Elegem cinco cidadãos para a Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Mandam pagar ao Hospital Regimental despesas feitas com presos 
medicados.

-  Fornecem atestado de efetivo exercício a um Professor de 
Geometria desta Cidade .

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Nova da Olaria.



-  Mandam pagar despesas com a criação de um exposto.
Ass.: Ferreira - Marques - Lopes - Porto - Assis

04 -  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo informações 
sobre a abertura de uma estrada que vai até a serra.

-  Aprovam o parecer da Comissão nomeada para estudar o uso de 
armas ofensivas.

-  Concedem a demissão do Escrivão do Juízo de Paz da Capela de 
Belém.
Ass.: Assis - Marques - Lopes - Porto - França

06 -  Recebem parecer da Comissão de Visita às Prisões e o remetem
ao Presidente da Província .

-  Escolhem um cidadão para participar da Comissão de Visitas às 
Prisões devido à desistência de um dos eleitos.

- Recebem o pedido de demissão feito pelo Escrivão do 
Juízo de Paz da Capela de Belém.

-  Fornecem atestado de efetivo exercício no cargo a vim professor 
de Gramática Latina.

-  Exigem a apresentação dos documentos necessários do Escrivão do 
Juiz de Paz da Colônia de São Leopoldo.

-  Recebem pedido do Carcereiro da Cadeia para ser desobrigado de 
fornecer velas para a mesma.

-  Promovem o ato de arrematação da confecção de tabuletas para os 
Juizes de Paz.
Ass.: Ferreira - Porto - Lopes - Assis - Barros.

17 -  Recebem ofício do Presidente da Província ordenando à Câmara 
que examine a nacionalidade dos funcionários públicos.

-  Recebem oficio do Presidente da Província transmitindo instruções 
para regular o serviço das Guardas Municipais.

-  Recebem Representação de negociantes desta Cidade solicitando à 
Câmara que não conceda o terreno no litoral da Alfândega 
solicitado por um cidadão, pois o povo sempre teve sua posse.
Ass.: Ferreira - Travassos - Assis - Leão - Moreira

NOVEMBRO
07 -  Nada foi deliberado
10 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando aviso da 

Secretaria de Estado dos Negócios do Império a respeito das 
Escolas de Ensino Mútuo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando parecer 
da Sociedade de Medicina da Corte sobre os cuidados com o 
cólera.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando 
informações sobre as providência tomadas a respeito do 
cumprimento da lei que cria as Guardas Municipais.

-  Recebem ofício do Ouvidor da Comarca comunicando ter 
determinado o dia para dar início às Juntas de Paz desta Cidade. 
Ass.: Teixeira - Travassos - Leão - Assis - Coimbra - Barros

16 -  Acordam em enviar uma representação ao Presidente da



Província esclarecendo o perigo que representam os soldados 
rebelados e solicitam medidas para mantê-los a distância.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando o 
empréstimo da sala da sessões paja formar o Conselho de 
Qualificação.

-  Mandam pagar a importância devida pela feitura das tabuletas 
para os Juizes de Paz.

-  Recebem a folha para pagamento das gratificações dos empregados 
da Câmara.
Ass.: Lopes - Porto - Leão - Barros - Coimbra - França

22 -  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhando o Aviso 
do Ministro de Estado dos Negócios do Império sobre a suspensão 
de licenças para edificar especialmente na Colônia de São 
Leopoldo.

-  Concedem isenção do cargo a um Vereador para que o mesmo 
participe do Conselho Geral da Província.

-  Mandam pagar a gratificação devida aos empregados da Câmara.
-  Aceitam o afastamento do cargo de vários Vereadores que irão 

servir o Conselho Geral da Província e convocam os suplentes. 
Ass.: Lopes - Porto - Leal - Barros - França

DEZEMBRO

05 -  Nada foi deliberado.
06 -  Abrem os prazos para as arrematações dos Contratos da Câmara

para o próximo ano.
-  Recebem a Prestação de Contas do Procurador e a enviam à 

Comissão de Exames.
-  Recebem do Procurador a nova conta de despesas com os presos 

pobres e a remetem ao Presidente da Província.
Ass.: Lopes - Porto - Pereira - Barros - Coimbra

07 -  Chamam vários suplentes para que assumam o cargo de Vereador.
- Recebem ofício do Presidente da Província solicitando cópia das 

matrículas dos expostos com que a Câmara fez despesas.
-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 

Câmara informe sobre a existencia de abusos introduzidos na 
administração.
Ass.: Porto - Abreu - Almeida - Pereira - Barros - Coimbra

09 -  Recebem do Procurador a relação de expostos matriculados e
alguns ainda por matricular.

-  Recebem ofício do Presidente da Província e analisam as 
prioridades de obras para o orçamento, como reparos na Casa da 
Câmara e conserto das calçadas.

-  Respondem a um Vereador que a obra dé um trapiche na margem 
do rio foi solicitada a esta Câmara e pedem ao Procurador que 
verifique se as exigências determinadas foram cumpridas.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Barros.

10 -  Mandam que se informe ao Procurador sobre a idoneidade do
fiador de um cidadão que quer lançar no Contrato de Aferição.



-  Deferem licença parà depositar materiais de construção na Rua do 
Portão.

-  Deferem licença para apresentação de um espetáculo público de 
música.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas ruas da Fonte, 
Bandeira,do Riacho, do Arvoredo e do Cotovelo.

-  Deferem, com a condição de apresentação do titulo de concessão, 
licença para cercar um terreno na Rua de Bragança, com um 
muro.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos no Caminho Novo e 
na Rua da Ponte.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Barros

12 -  Aprovam ás contas do Procurador da Câmara mediante o parecer
da Comissão de Exame das mesmas.

-  Recebem os autos das medições e demarcações judiciais dos 
terrenos doados para a Câmara e decidem remètê-los ao Conselho 
Geral da Província.

-  Deferem mediante apresentação do titulo de concessão a 
demarcáção de um terreno na Rua do Arvoredo.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Barros.

13 -  Recebem ofício do Fiscâl da Câmara sobre os danos que o público
sofre coin a obstrução de váriôs caminhos, a necessidade de 
construção de um cúrrál dentro da Cidade e os danos que causam 
os põrcos que ficam soltos pelas Ruas.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Barros

14 -  Recebem ofício do Fiscal da Cidade participando não poder
cumprir as Posturas por falta de Oficiais do Distrito e o levam ao 
conheciménto do Conselho Gèral da Província.

-  Acordam em solicitar ào Conselho Gèral mais um Fiscal para a 
Cidade.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade informando não ter podido 
contar com o' serviço dõ Secretário.da Câmara já que este se 
nega.

-  Admitem dòis cidadãos para lançar nas arrematações dos 
Contratos da Câmara.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Froés - Almeida - Barros

15 -  Recebem pedido de isenção do serviço das Guardas Municipais
feito pelos cidadão DoIAingos Martins Barbosa (Vice-Consul do 
Estado de Lubech).

-  Admitem três cidãdãòs para lançar nas arrematações dos 
Contratos da Câmara.

-  Deferem licença parà depositar materiais de construção na Rua do 
Ouvidor.
Ass.: Porto - Abreu - Péreira - Almeida - Barros

16 -  Acordam em levar ãò conhecimento do Conselho da Província, que
êstá tratando da Lei do Orçamento, a necessidade que a Câmara 
tem de umà casa nova.

-  Recebem ofídõ do Procurador informando sobre o péssimo estado 
da casa vèlha da Várzea do Portão e remetem aos peritos para



que informem se há possibilidades de reparos.
-  Recebem pedidos de cidadãos que querem se habilitar para 

oferecer lances na arrematação dos Contratos dos Talhos 
Públicos.

-  Deferem provisão de permanência no cargo ao Escrivão de Juízo 
de Paz desta Cidade

-  Aceitam os pregões para as arrematações dos Contratos dos 
Talhos Públicos e Aferição.

* Acordam em dispensar a Guarda Municipal de prestar serviço as 
Vice-Consul de Lubeck.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Froés - Barros

17 -  Dão posse ao Escrivão do Juízo de Paz da Capela de Belém.
-  Admitem um cidadão para oferecer lances nas arrematações de 

Contratos.
-  Recebem representação(abaixo-assinado) de moradores das ruas do 

Arvoredo e Varginha pedindo providências para que se conclua a 
abertura das mesmas.

-  Colocam em Praça a arrematação dos Contratos dos Talhos 
Públicos e Aferição.
Ass.: Porto - Abreu - Leal - Pereira - Almeida - Barros - Froés

19 -  Recebem ofício do Fiscal da Freguesia de Viamão comunicando a
não existência de escolas públicas na Freguesia

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Colônia de São Leopoldo 
informando sobre roubo e matança de gado.

-  Mandam o Fiscal da Cidade tomar as medidas necessarias para 
desimpedir a Rua da Figueira.

-  Colocam em pregão os Contratos dos Talhos Públicos e de 
Aferição.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Froés - Barros

20 -  Resolvem comunicar ao Presidente da Província a negativa do
Pároco da Cidade Antônio Viera da Soledade em enterrar expostos 
sem o pagamento de uma taxa.

-  Determinam que o Procurador continue a tratar das obras do 
Trapiche que está sendo construído por um cidadão.

-  Recebem ofício do antigo Presidente da Câmara colocando à 
disposição da mesma o cofre e a chave que pertencê-la 
Corporação.

-  Elegem os novos membros da Comissão de Visitas às Prisões.
-  Colocam em praça a arrematação de Contratos.

Ass.: Porto - Leal - Pereira - Almeida - Abreu.
22 -  Recebem oficio do Presidente da Província solicitando informações 

sobre as obras determinadas pela Câmara assim como os 
orçamentos e as plantas das mesmas.

-  Concedem licença para construir várias casas solicitadas por um 
cidadão.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno.
-  Promovem os pregões dos Contratos que se acham em Praça. 

Ass.:Porto - Abreu - Leal - Pereira - Froés



23 -  Solicitam ao Presidente da Província que forneça as ferramentas
necessarias para desobstruir a Rua da Figueira, pois como está 
abriga negros fugidos e malfeitores.

-  Deferem pedidos demarcação de terrenos na Rua do Arvoredo.
-  Deferem licença para a abertura de dois açougues um na Rua do 

Cotovelo e outro na Rua Formosa.
-  Mandam enviar ao Juiz de Paz e Fiscal um abaixo-assinado 

pedindo para tapar uma das duas estradas que existem no Rincão 
da Cavalhada.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Froes - Barros.

24 -  Recebem pedido do Carcereiro da Cadeia da Justiça para que a
Câmara determine que o Procurador forneça velas para a mesma.

-  Assinam os contratos arrematados em Praça. 
Ass.:Porto-Abreu-Pereira-Froes-Barros

29 -  Recebem ofício do Procurador contendo os orçamentos solicitados
para as obras da Câmara e os enviam ao Presidente da Província.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo e 
outro na Rua do Rosário.
Ass.: Moreira - Porto - Abreu - Pereira - Froés - Barros

30 -  Determinam que o Procurador forneça velas para a Cadeia.
Ass.: Moreira - Porto - Pereira - Abreu - Barros

1832

JANEIRO
02 -  Nada foi deliberado.
03 -  Respondem ao Presidente da Província esclarecendo e provando

que a quantia repassada para o sustento dos presos não cobre 
nem as despesas já feitas no ano anterior.
Ass.: Leal - Lobato - Abreu - Froés - Barros

-  Recebem ofício do Presidente da Província contendo ordens da 
Regência a respeito das vacinas e solicitando aos médicos da

- Província que preencham as diligências com urgência.
-  Acordam em nomear mais um Fiscal, dois Oficiais de Distrito e 

um Advogado para execução das Posturas.
-  Mandam publicar Editais para a execução das obras determinadas 

pela Câmara
Ass.: Porto - Leal - Lobato - Pereira - Almeida - Barros.

05 -  Recebem ofício do Procurador informando o grave estado de saúde 
dos presos da Presiganga e a dificuldade de serem transferidos 
para o Hospital Regimental.

-  Aceitam oferecimento do Fiscal suplente para, voluntariamente, 
continuar a inspeção da desobstrução da Rua da Figueira.

-  Recebem comunicação de impedimento para continuar no cargo do 
Cobrador do Imposto do Gado.
Ass.: Porto - Leal - Pereira - Almeida - Froés - Barros

07 -  Recebem ofício do Presidente da Província informando sobre a
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situação dos presos doentes.
-  Recebem ofício do Cirurgião-Mor respondendo as indagações feitas 

sobre a vacina.
-  Fornecem atestados de efetivo exercício a um Professor de 

Gramatica Latina.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.

Ass.: Porto - Leal - Pereira - Almeida - Froés - Barros
09 -  Recebem ofício de resposta do Presidente da Província

comunicando que enviara os recursos necessários para o sustento 
dos presos pobres.

-  Mandam matricular expostos.
Ass. : Porto - Abreu - Pereira - Froés - Barros

11 -  Dão posse ao novo Juiz de Fora da Comarca.
-  Recebem ofício do Presidente da Província com a cópia do Vigário 

Geral, dizendo ser insubsistente a acusação feita ao Vigário na 
questão da morte dos expostos.

-  Solicitam ao Procurador, informações sobre a construção de 
meias-águas na Rua da Olaria.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua de Bragança. 
Ass.: Lopes - Porto - Abreu - Pereira - Barros - Almeida - Froés - 
Moreira.

18 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando, em nome 
do Conselho Geral, o orçamento das despesas com a iluminação 
da Cidade.

-  Recebem do Presidente da Província a Carta de Lei que trata da 
criação das Guardas Nacionais.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade falando da necessidade de 
armar os policiais que acompanham os presos que trabalham nas 
obras públicas.

-  Dão posse ao novo Ouvidor da Província 
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Froés - Barros

30 -  Estudam formas de realizar as obras públicas previstas em razão 
de nenhum empreiteiro se apresentar quando da publicação dos 
Editais.

-  Analisam o Parecer do Conselho Geral da Província que possibilita 
a venda de terrenos doados para aplicar o produto na obra da 
nova Cadeia.
Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Almeida - Lobato - Barros - Froés.

31 -  Mandam pagar despesas com a criação de treze expostos.
-  Deferem, mediante apresentação do Titulo de Concessão, o pedido 

de alinhamento e demarcação da altura das soleiras em um 
terreno na Rua da Bandeira.

-  Dispensam um cidadão, a pedido do mesmo, do serviço das 
Guardas Municipais.

-  Mandam que se informe ao Procurador o problema de duas 
estradas no Rincão da Cavalhada.

-  Adotam, para ser incluído no Código de Posturas, um artigo 
proibindo o Entrudo aprovado na Câmara Municipal da Capital do 
Império.
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Ass.: Porto - Abreu - Pereira - Barros - Froés - Lobato

FEVEREIRO

08 -  Recebem ofício do Promotor apresentando a conta das despesas 
com o sustento dos presos e informando a necessidade de serem 
os mesmos transferidos de lugar para inicio das obras de reparo 
na Cadeia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província enviando a despesa que
o Conselho Geral da Província não havia autorizado, para ser 
paga pelos Vereadores.

-  Enviam Editais ao Juiz de Paz da Cidade e Freguesias do Termo 
ordenando que se faça cumprir a nova Postura que proíbe o 
Entrudo.

-  Recebem a planta de um edifício que pode servir para uma futura 
casa de correção.

-  Solicitam informações sobre o cumprimento das tarefas dos 
oficiais empregados da Câmara para liberar o pagamento dos 
mesmos.

-  Determinam que na falta de licitantes para o conserto das 
calçadas o Procurador escolha um bom mestre pedreiro por 
jornada.
Ass.: Porto - Lobato - Abreu - Almeida - Barros

13 -  Recebem do Presidente da Província a devolução das contas gastas 
com os presos para que se determine o número de presos em 
cada presídio.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando estar 
pronta a sala da prisão militar para a transferencia dos presos 
enquanto durar a obra da Cadeia e tomam as medidas 
necessárias.

-  Solicitam ao Presidente da Província uma sala no Palácio do 
Governo para as sessões da Câmara enquanto durarem os reparos 
na Casa da Câmara.

-  Mandam pagar o salário dos oficiais empregados da Câmara.
-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua da 

Bandeira.
Ass.: Porto - Lobato - Abreu - Almeida - Froés - Barros.

20 -  Mandam pagar ao Arruador o trabalho de medições feitas para a 
Câmara.

-  Deferem pedido de demarcações de terrenos nas Ruas da Bandeira 
e da Misericórdia.

-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 
do Arvoredo.
Ass.:Assis - Porto - Lobato - Leal - Barros - Abreu - Moreira. 

MARÇO

08 -  Recebem ofício do Presidente da Província contendo a aprovação 
das despesas feitas com os presos enviada pelo Ministério do 
Estado dos Negócios da Justiça.



-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua do Cotovelo. 
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Pereira - Almeida - Barros - Moreira

12 -  Respondem ao Presidente da Província esclarecendo a intenção da
Câmara de fazer arrematar os terrenos doados a ela e justificando 
legalmente o seu ato.

-  Deferem pedido de alinhamento na Rua da Igreja esquina com a 
Rua do Trem.
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Pereira - Barros - Leal - Moreira

13 -  Recebem ofício de um morador do Distrito da Freguesia de
Viamão solicitando o fechamento da Estrada das Aguas Mortas por 
ser inútil.

-  Recebem a Prestação de Contas da Câmara e nomeiam uma 
Comissão para examiná-la.

-  Recebem a conta das despesas feitas com o sustento dos presos e 
a remetem ao Presidente da Província.
Ass.:Assis - Porto - Lobato - Almeida - Pereira - Barros - Leal - 
Moreira.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos.
-  Nomeiam um ajudante de Porteiro para servir também como 

Oficial de Justiça por ter sido extinto o cargtí de Oficial de 
Distrito.

-  Nomeiam novo Fiscal para a Cidade e suplentes.
Ass.: Assis - Lobato - Barros - Leal - Moreira - Almeida - Pereira

15 -  Recebem a comunicação do estabelecimento de dois tipógrafos
nesta Cidade.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Santa Catarina.
-  São informados, por um Vereador, da negligência do Fiscal da 

Cidade na aplicação das Posturas, acordando em doravante fazer 
cumprir a lei.

-  Determinam que se continue a matança de cães daninhos que 
infestam a Cidade.

-  Elegem novos membros para a Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.
Ass.: Assis - Lobato - Almeida - Pereira - Barros - Leal - Moreira

16 -  Dão posse e recebem o juramento de dois Fiscais suplentes da
Cidade.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos.
-  Aceitam escusas de um Fiscal suplente nomeado por não poder 

assumir o cargo e nomeiam outro.
-  Mandam matricular um exposto
-  Solicitam ao Fiscal que inspecione o estado da Rua da Olaria no 

lado que segue para o Moinhos de Vento por estar praticamente 
intransitável.
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Almeida - Pereira - Barros - Leal - 
Moreira

27 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a
Câmara declare quais terrenos de marinha julga necessários para 
logradouros públicos.

-  Recebem oficio do Juiz de Paz da Cidade contendo as listas dos



indivíduos arrolados para criação das Guardas Nacionais.
-  Dão posse e recebem juramento do Fiscal da Freguesia de Nossa 

Senhora dos Anjos da Aldeia e do Fiscal de dois Distritos da 
Cidade.
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Almeida - Barros - Leal - Moreira

28 -  Iniciam os trabalhos da divisão das Companhias das Guardas 
Nacionais de Infantaria da Paróquia.
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Froes - Barros - Leal - Moreira

ABRIL

03 -  Prosseguem nos trabalhos de divisão das Companhias da Guarda 
Nacional.

-  Respondem ofício do Presidente da Província, enviando 
correspondência recebida de Minas Gerais esclarecendo não ser 
obrigação regimental da Câmara o repasse de semelhantes 
acontecimentos à Presidência.
Ass.: Assis - Porto - Lobato - Froés - Barros

16 -  Prosseguem nos trabalhos da divisão das Companhias da Guarda 
Nacional.
Ass.: Assis - Lobato - Froés - Barros - Pereira.

27 -  Enviam ao Presidente da Província o documento em que 
acertaram a divisão territorial das Companhias da Guarda 
Nacional.

-  Aceitam o pedido de demissão feito pelo Juiz de Paz da Cidade.
-  Recebem do Secretário a prestação de Contas da Câmara 

Municipal.
Ass.: Assis - Lobato - Travassos - Barros - Moreira.

MAIO
02 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o 

Conselho Administrativo entende que para que as concessões de 
terrenos se faz necessaria a ratificação do Poder Legislativo.
Ass.: Assis - Barros - Leal - Pereira - Barros - Moreira.

15 -  Recebem ofício do Presidente da Província contendo informações 
do Ministro dos Negócios do Império sobre o restabelecimento da 
Paz na Província do Rio de Janeiro. .

-  Recebem ofício do Presidente da Província participando a 
aprovação pelo Conselho Administrativo da repartição das 
Companhinhas das Guardas Nacionais que prosseguissem os 
trabalhos.

-  Solicitam ao Procurador que informe sobre a efetividade dos 
oficiais da Câmara para que possam pagar seus ordenados.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua do 
Arvoredo solicitado por um preto forro.
Ass.: Barros - Lobato - Froés - Pereira - Barros - Moreira.



JUNHO
01 -  Recebem relatório da Comissão de Visitas às Prisões e remetem

ao Presidente da Província.
-  Concedem licença para lançar fogos de artifícios durante a Festa 

do Espírito Santo.
-  Mandam pagar os salários dos empregados da Câmara .

Ass.: Barros - Lobato - Leal - Barros - Moreira.
02 -  Nada foi deliberado.
04 -  Nada foi deliberado.
05 -  Mandam matricular expostos.

-  Aprovam as contas das despesas feitas com os presos e as 
remetem ao Presidente da Província.

-  Recebem do Procurador a Prestação de Contas da Câmara e as 
remetem à Comissão encarregada de seu exame.

-  Determinam ao festeiro da solenidade do Espírito Santo que será 
concedida licença para lançar fogos de artifícios desde que pague a 
gratificação exigida nas Posturas.

Ass.: Moreira - Lobato - Leal - Abreu - Barros - Froés
06 -  Nada foi deliberado.
08 -  Deferem pedidos de demarcação nas Ruas do Arvoredo, Margem

do Riacho, Igreja, Formosa ,Principal, da Ponte, do Comercio e 
outros deferidos mediante apresentação do Título Primordial.
Ass.: Barros - Leal - Froes - Abreu - Barros - Moreira

09 -  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Várzea do
Riacho.

-  Deferem licença para construir na Rua da Várzea, na Rua da 
Igreja e na Rua da Praia do Riacho
Ass.: Barros - Abreu - Froés - Leal - Barros - Moreira.

14 -  Analisam a situação de um Vereador e também Juiz de Paz da
Cidade que não comparece alegando enfermidade.
Ass.: Barros - Pereira - Assis - Froés - Barros - Leal - Moreira

15 -  Recebem solicitação de um cidadão para abrir um açougue no
Caminho Novo.

-  Solicitam que se informe ao Juiz de Paz o pedido de um cidadão 
que quer fechar um caminho particular no lugar denominado 
Passo do Feijó.
Ass. : Barros - Abreu - Pereira - Froés - Leal - Barros - Moreira

16 ~ Indeferem o pedido dos moradores do Rincão da Cavalhada que
solicitaram o fechamento de uma estrada.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo. 
Ass.: Moreira - Leal - Abreu - Pereira - Barros

18 -  Solicitam que se encaminhe ao Juiz de Paz da Freguesia de
Triunfo o pedido de um morador de Camaquã para abertura de 
uma estrada.

-  Recebem a participação da mudança na administração da 
Tipografia do Continentino na Rua de Bragança.
Ass.: Barros - Leal - Abreu - Pereira - Lobato - Barros - Froés -



Moreira.
19 -  Acordam em nomear, a pedido, o ajudante do Porteiro e fixam seu

salário.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.

Ass.: Moreira - Lobato - Abreu - Leal - Barros - Pereira
20 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando

comprovação de quantias entregues para o sustento dos presos no 
Trem de Guerra e Hospital Regimental.
Ass.: Moreira - Lobato - Froés - Abreu - Barros - Pereira

23 -  Nada foi deliberado.
25 -  Pedem ao Juiz de Paz da Cidade que continue no cargo até que se

convoque, com aceitação, vim substituto.
-  Analisam uma representação do Fiscal da Cidade sobre aterros em 

terrenos da Câmara, em frente às Ruas da Ponte e Bandeira, 
Praça Paraíso e Rua do Poço.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos.
Ass.: Moreira - Lobato - Froés - Abreu - Pereira - Barros

26 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando normas para
o sustento dos presos pobres.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando informações 
a respeito de um terreno e comunicam ao Presidente que o 
mesmo pertence à Câmara

-  Respondem ofício do Presidente da Província sobre um pedido de 
demarcação de terreno que não foi deferido por falta de 
apresentação do Título Primordial.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando as verbas 
que o Conselho Administrativo reservou no Orçamento para casas 
de correção e para vacinas e que a Câmara declare o que fez com 
as quantias colocadas a sua disposição no ano anterior.
Ass.: Moreira - Abreu - Froes - Barros - Pereira

27 -  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo e
para construção na Rua da Ponte.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Barbosa e 
outro na Rua do Arvoredo.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos.
-  Recebem documento contendo reclamações feitas pelos presos da 

Cadeia da Justiça.
-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminha Decreto 

sobre o tráfico de escravos.
-  Recebem oficio do Presidente da Província solicitando informações 

sobre a legitimidade para exercer o cargo do Juiz de Paz suplente 
da Capela de Belém.
Ass.: Moreira - Froés - Barros - Pereira - Assis

28 -  Nada foi deliberado.
30 -  Nada foi deliberado.

JULHO

02 -  Dão posse e recebem o juramento de novos ajudantes de Porteiro
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da Cidade.
-  Nomeiam o Juiz de Paz da Capela de Belém.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Portão.
-  Deferem, com a condição de apresentar o Titulo Primordial, 

pedido de demarcação de terreno na Rua da Misericórdia.
-  Recebem representação de vários cidadãos solicitando à Câmara, 

com urgência que finalizassem a abertura da Rua da Varginha.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.

Ass. : Moreira - Lobato - Leal - Barros - Froés
-  Mandam matricular expostos.
-  Recebem pedido de um cidadão para ocupar o cargo de Ajudante 

de Porteiro.
-  Mandam que o Procurador informe sobre o estado da casa que 

serviu de açougue na Várzea.
-  Respondem ao Fiscal da Cidade que ele deve vigiar o 

cumprimento de todos os itens das Posturas.
Ass.: Moreira - Lobato - Froés - Barros - Assis

04 -  Recebem do Procurador da Câmara, a relação de todos os presos 
pobres e acordam em remetê-la para o Presidente da Província.

-  Mandam pagar despesas feitas com a criação de expostos .
-  Concedem licença para abertura de um açougue no Caminho 

Novo.
-  Recebem do Fiscal da Câmara pedido de requisição de carrocas 

para a limpeza da Cidade e o enviam ao Conselho Geral para ver 
se há possibilidade de atender .

-  Elegem membros da Comissão de Visitas às Prisões.
Ass.: Moreira - Lobato - Leal - Barros - Assis

10 -  Dão posse e recebem o juramento do novo Juiz de Paz da Capela 
de Belém.
Ass.: Barros - Lobato - Abreu - Pereira - Froés

30 -  Nada foi deliberado.
31 -  Ponderam sobre as ausências repetidas de vereadores.

Ass.: Barros - Lobato - Assis - Froés - Moreira

AGOSTO

02 -  Nada foi deliberado.
21 -  Recebem ofício do Presidente da Província com a resolução do 

Conselho Administrativo sobre o pagamento do salário de um 
exposto.

-  Recebem ofício do Presidente da Província expondo as dificuldades 
de cobrança do subsidio literário por falta de matadouro comum e 
público.

-  Recebem oficio do Presidente da Província informando que o 
Conselho Administrativo resolveu construir duas pontes na Cidade 
e solicita que a Câmara providencie as plantas e o orçamento das 
obras.

-  Solicitam a comprovação de efetividade para que sejam pagos os 
salários dos empregados da Câmara.



-  Mandam publicar Editais na Cidade e nas Freguesias do Termo 
com instruções e data para se proceder às eleições de Vereadores. 
Ass.: Travassos - Lopes - Barros - Abreu - Froés - Barros.

25 -  Recebem ofício do Presidente da Província contendo á. ordem do 
Ministro dos Negócios do Império para que se cumpra a lei que 
determina a assinatura dos Diários das Câmaras Legislativas e 
dos Conselhos Gerais das Províncias.

-  Determinam que o Procurador faça as despesas necessárias com à 
impressão dos Editais convocando para as eleições dos Vereadores 
e Juizes de Paz.

-  Mandam pagar os salários dos empregados da Câmara.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno no Beco de Inácio 

Manuel Vieira e outro na Rua do Póço.
Ass.: Travassos - Lobato - Lopes - Froés - Barros - Abreu

SETEMBRO

14 — Recebem ofício da Mesa Paroquial da Freguesia desta Cidade
contendo as atas das eleições para Juiz de Paz e mandam oficiar 
os mesmos para tomar posse. . .

-  Recebem ofícios do Presidente da Província remetendo um 
requerimento de cidadãos reclamando da não abertura da Rua da 
Varginha e outro dos presos queixando-se da má administração do 
Procurador da Câmara.
Ass.: Travassos - Barros - Assis - Pereira - Froés - Barros

19 -  Acordam em marcar por Editais o dia da apuração dos votos das 
eleições realizadas para vereadores

-  Encaminham ao Presidente da Província a ata da eleição da 
Freguesia de Triunfo, por não conter a assinatura da Mesa 
Paroquial, pedindo orientação de procedimento.
Ass. : Travassos - Lobato - Lopes - Leal - Pereira - Barros.

OUTUBRO
01 -  Recebem ofício do Presidente da Província mandando que retorne

para a Freguesia de Triunfo a ata de eleições de Juiz de Paz para 
que seja corrigida.

-  Mandam publicar Editais com o dia da apuração dos votos das 
eleições realizadas.
Ass.: Barros - Lobato - Abreu - Pereira - Froés - Leal - Barros

02 -  Elegem uma Comissão para arbitrar o preço das aguardentes
fabricadas no país a pedido da Junta da Fazenda Nacional.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Formosa.
-  Mandam pagar despesas com à criação de expostos 

Ass.: Barros - Leal - Abreu - Pereira - Barros - Froés
03 -  Elegem e nomeiam Promotor e Secretario para servirem no

Batalhão das Guardas Nacionais.
-  Recebem ofício do Padre Francisco Aurélio Martins Pinheiro 

solicitando licença para acionar o Procurador por danos causados



em sua propriedade.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas da Graça e 

da Misericórdia.
-  Aceitam o pedido de demissão do Fiscal da Cidade e nomeiam um 

substituto.
Ass.: Barros - Leal - Abreu - Pereira - Froés - Barros

04 -  Recebem ofício do Presidente da Província participando o pedido
do Comandante das Guardas Nacionais para que se providencie 
um Promotor para o Batalhão.

-  Recebem a Prestação de Contas feita pelo Procurador e a 
remetem para a Comissão de Exame das mesmas.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua dos Ferreiros.
-  Nomeiam um ajudante de Porteiro.

Ass.: Barros - Leal - Abreu - Pereira - Barros - Froés
05 -  Recebem, novamente pedido de um morador de Camaquã

insistindo na abertura de uma estrada pública que foi mandada 
tapar e acordam em enviar ao Juiz de Paz da Freguesia de 
Triunfo para que defira o pedido.

-  Recebem o relatório da Comissão encarregada do arbitramento do 
preço da aguardente.

-  Mandam pagar ao Juiz de Paz da Cidade as despesas feitas com a 
impressão das listas de eleitores.

-  Mandam abrir matrícula para expostos.
-  Dão posse e recebem o juramento de novo ajudante de Porteiro. 

Ass.: Barros - Lobato - Abreu - Froés - Barros - Pereira
06 -  Nada foi deliberado.
08 -  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado do

comunicado da Regência que determina a prorrogação da 
Assembléia Geral Legislativa.

-  Dão início a apuração dos votos da eleição realizada para a escolha 
dos novos vereadores.
Ass.: Barros-Leal-Froés-Abreu-Barros

09 -  Aceitam a recusa do Promotor eleito para as Guardas Nacionais e
elegem outro.

-  Continuam os trabalhos de apuração dos votos para escolha dos 
vereadores.

10 -  Nada foi deliberado.
11 -  Continuam os trabalhos de apuração de votos para escolha dos

vereadores.
Ass.: Barros - Leal - Abreu - Barros - Froés

12 -  Comunicam ao Presidente da Província a nomeação de um
Promotor para as Guardas Nacionais.

-  Continuam os trabalhos de apuração de votos para escolha dos 
vereadores.
Ass.: Barros - Leal - Abreu - Barros - Froés

13 -  Continuam os trabalhos de apuração dos votos.
Ass.: Leal - Lobato - Assis - Barros - Froés

15 -  Recebem a aceitação, para o cargo de Secretário do Batalhão das 
Guardas Nacionais, do cidadão eleito.



-  Continuam os trabalhos de apuração dos votos para a escolha dos 
novos vereadores.
Ass.: Bárros - Lobato - Abreu - Leal - Barros - Froés.

16 -  Prosseguem nos trabalhos de apuração dos votos para escolha dos
novos vereadores.
Ass.: Barros-Lobato-Abreu-FroésLeal

17 -  Continuam nos trabalhos de apuração dos votos para a escolha dos
novos vereadores.
Ass.: Barros - Lobato - Froes - Leal - Abreu

18 -  Recebem ofício do Presidente da Província incluindo uma
representação dos presos da Cadeia dà Justiça reclamando da 
pouca alimentação que recebem do Procurador.

-  Recebem pedido dè licença de um médico para exercer a profissão 
na Cidade e encaminham os documentos para exame da Comissão 
de Facultativos em Medicina.

-  Prosseguem os trabalhos de apuração de votos.
Ass.: Barros - Lobato - Froés - Leal - Abreu - Barros

19 -  Nada foi deliberado.
20 -  Nada fòi deliberado.
22 -  Nada foi deliberado.
23 -  Nada foi deliberado.
24 -  Nada foi deliberado.
25 -  Nada foi deliberado.
26 -  Nada foi deliberado
27 -  Continuam a apuração de votos para eleição de vereadores.

Ass. Barros - Lobato - Leal - Pereira - Froes.
29 -  Continuam os trabalhos de apuração de votos.

Ass.: Barros - Lobato - Leal - Abreu - Pereira - Froes
30 -  Prosseguem nos trabalhos de apuração dos votos para éleger os

novos vereadores.
Ass.: Leal - Lobato - Pèreira - Abreu - Froés

31 -  Prosseguem nos trabalhos de apuração dos votos da eleição para
novos vereadores.
Ass.: Leal - Abreu - Froés - Pereira 

NOVEMBRO

03 -  Continuam nos trabalhos de apuração de votos para novos 
vereadores.
Ass.: Barros - Abreu - Leal - Pereira - Froes

05 -  Continuam nos trabalhos de apuração dos votòs para eleger os
novos vereadores.
Ass.: Barros - Leal - Pereira - Abreu - Froés

06 -  Prosseguem nos trabalhos de apuração de votos.
Ass.: Barros - Leal - Abreu - Pereira - Froes

07 -  Nada foi deliberado.
08 -  Colocãm em ata os nomes dos novos vereadores eleitos e mandam

comunicar-lhes a nomeação.



Ass.: Barros - Lobato - Leal - Pereira - Abreu - Froes
09 -  Nada foi deliberado.
10 -  Nada foi deliberado.
12 -  Recebem a' Prestação de Contas, feita pelo Procurador, do

sustento dos presos da Cadeia da Justiça e a remetem ao 
Presidente da Província juntamente com a resposta do Procurador 
à reclamação feita pelos presos.

-  Solicitam a efetividade dos empregados da Câmara para que se 
pague seus salários .

-  Recebem ofício da Câmara da Vila Nova de Triunfo comunicando 
sua instalação.
Ass. : Leal - Abreu - Froés - Pereira - Moreira

13 -  Aprovam a Prestação de Contas apresentada pelo Procurador e
enviam ao Conselho Geral da Província.

-  Mandam pagar os salários dos empregados da Câmara.
-  Recebem ofício do Presidente da Província com os esclarecimentos 

pedidos sobre a extensão dos terrenos de marinha.
-  Recebem o relatório da Comissão encarregada de examinar os 

documentos de um médico estrangeiro que pede licença para 
exercer a profissão e solicitam que o mesmo médico èncaminhe o 
pedido à Academia Medico Cirúrgica do Rio de Janeiro.

-  Elegem novos membros para a Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Graça.
Ass.: Moreira - Lobato - Abreu - Pereira - Leal

DEZEMBRO
03 -  Enviam as contas da Câmara para o Conselho Geral da Província.

-  Nomeiam novo Promotor para o Juízo do Júri da Cidade devido ao 
falecimento do anterior.
Ass. : Barros - Abreu - Pereira - Froes - Moreira - Leal

04 -  Remetem comunicação e Diplomas aos novos vereadores eleitos.
-  Aceitam escusas de dois novos vereadores por não assumirem os 

cargos.
-  Acordam em publicar Editais para as arrematações dos Contratos 

de Talhos Públicos e Aferição.
-  Recebem relatório da Comissão de Visita às Prisões e o 

encaminham ao Presidente da Província.
Ass.: Lopes - Barros - Abreu - Pereira - Froés - Moreira.

05 -  Recebem ofício do Procurador comunicando ter recebido da Junta
da Fazenda Nacional quantia destinada à Casa de Correção e 
vacina e por não ter cofre a Câmara, solicitam ao Presidente da 
Província que o guarde até que se mande confeccionar um 
adequado.

-  Acordam em publicar Editais para a confecção de um cofre para a 
Câmara.
Ass.: Lopes - Barros -Abreu - Pereira - Moreira

06 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o



Conselho Geral exige a expedição de Diplomas a Conselheiros 
suplentes.

-  Recebem ofício do Promotor do Júri nomeado comunicando estar 
impedido de assumir o cargo pois faz parte do Conselho Geral da 
Província.

-  Mandam abrir matricula para expostos
Ass.: Lopes - Abreu - Froés - Pereira - Barros - Moreira

07 -  Nada foi deliberado.
10 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a

Câmara o informe quais as Ruas da Cidade devem ser iluminadas 
e quais os locais para colocação dos lampiões.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que a 
Casa da Junta da Fazenda receberá a quantia que a Câmara 
quiser ali depositar.

-  Listam os cidadãos a quem foram expedidos Diplomas de membros 
suplentes do Conselho Geral.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na travessa do moinho 
de Antonio Martins Barbosa.

-  Recebem do Procurador a comunicação de que já se acha 
recolhida à Junta da Fazenda Publica à quantia pertencente a 
Câmara.
Ass.: Travassos - Lopes - Froés - Pereira - Moreira - Barros

11 -  Nada foi deliberado.
12 -  Nada foi deliberado.
13 -  Recebem ofício do Presidente da Província com requisição do

Conselho Geral para que se explique o porquê não estão sendo 
executadas as Posturas Policiais.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas da 
Misericórdia, do Poço, da Olaria e no Beco Quebra-costas.

-  Recebem solicitação dos moradores da Rua da Varzinha para que a 
mesma seja totalmente aberta para o público.
Ass.: Travassos - Barros - Lopes - Pereira - Froés - Moreira.

Livro I I (1832 a 1835)

DEZEMBRO

14 -  Analisam a Receita e a Despesa da Câmara.
-  Analisam a opção de um vereador continuar no exercício do cargo.
-  Analisam abertura da Rua da Varginha.

Ass.:Freitas - Travassos - Barros - Froés - Pereira - Moreira
15 -  Mandam arrematar a fatura do cofre da Câmara.

-  Analisam problemas de iluminação da Cidade
-  Solicitam ao Procurador que ateste a efetividade no cargo de 

Fiscal da Cidade.
-  Autorizam demarcações de terrenos na Rua que vem dos Quartéis 

e na do Riacho.
-  Autorizam reformas em propriedades.



Ass.: Freitas - Travassos - Barros - Souza Leal - Pereira - 
Moreira.

17 -  Recebem do Conselho Geral da Província pedido de informações
sobre a saúde pública e os cemitérios.

-  Recebem negativa de posse de um Vereador eleito.
-  Oficiam outro cidadão para tomar posse do cargo de Vereador.
-  Mandam correr os pregões para arrecadações dos Contratos dos 

Talhos Públicos e do Aferição.
Ass. Freitas - Travassos - Barros - Souza Leal-Pereira-Moreira

18 -  Nada foi deliberado.
19 -  Recebem aviso do Presidente da Província para encerrarem a

sessão e irem assistir à reunião da Junta da Justiça.
Ass.: Assis - Freitas - Travassos - Souza Leal - Pereira - Moreira

20 -  Respondem as exigências do Conselho Geral da Província, dando
explicações sobre a saúde pública e cemitérios.

-  Recebem ofício do Presidente da Província informando a posse de 
um suplente no Conselho Geral da Província.

-  Autorizam demarcação de terréno na Rua da Bandeira.
-  Admitem licitante no Contrato de Aferição da Cidade.
-  Recebem lance para arrematação do Contrato de Aferição.
-  Nomeiam médicos para a Comissão de Exame dos documentos 

apresentados por Facultativos de Medicina e Cirurgia.
Ass.: Assis - Freitas - Pereira - Barros - Moreira - Souza Leal.

22 - Autorizam pagamentos dos salários de criação de expostos.
-  Autorizam abertura de matrícula de exposta da Freguesia de 

Viamão.
-  Comunicam não terem recebido licitante para os Contratos dos 

Talhos Públicos da Cidade.
Ass.:Pereira - Moreira - Assis - Freitas - Travassos - Souza - Leal.

24 -  Nada foi deliberado.
29 -  Negam escusas a um Vereador eleito que não quer tomar posse 

no cargo.
-  Recebem ofício de suplente do Conselho Geral da Província 

justificando não poder tomar posse no mesmo Conselho.
-  Autorizam o pagamento da fatura do cofre da Câmara.
-  Autorizam os pagamentos de salários de criação de expostos.
-  Autorizam construção na Rua Nova.
-  Autorizam licença para cercar terrenos na Várzea.

Ass.: Assis - Barros - Souza - Leal - Pereira - Moreira.

1833

JANEIRO
02 -  Recebem dez exemplares de um Compêndio de Aritmética para 

serem distribuídos nas escolas públicas e particulares.
-  Autorizam, provisoriamente, o Procurador da Câmara a fazer a 

arrecadação dos Donativos dos Talhos Públicos da Cidade e fora 
dela.



-  Mandam continuarem em pregões os Contratos dos Talhos 
Públicos e de Aferição da Cidade.

-  Analisam a abertura da Rua da Varginha.
Ass. Assis - Freitas Travassos - Barros - Lopes - Pereira - Souza 
Leal - Moreira.

03 -  Ratificam a decisão de não aceitarem as escusas de um Vereador
que não quer tomar posse do cargo.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia dos Anjos e do seu 
suplente imediato afirmando não poderem aceitar os referidos 
cargos.

-  Recebem ofícios dos Fiscais das Freguesias da Aldeia, de Viamão e 
do Triunfo comunicando haverem remetido ao Procurador da 
Câmara as quantias referentes aos rendimentos dos açougues das 
mesmas.

-  Devolvem ao Juiz de Paz da Freguesia de Santana o ofício e a 
lista de cidadãos destinados a servir na Guarda Nacional e de 
Reserva por falta de amparo legal.

-  Nomeiam Fiscal e um suplente para o Curato da Conceição na 
Colônia de São Leopoldo.

-  Mandam continuar em pregões os Contratos dos Talhos Públicos e 
Aferição.“
Ass.: Assis - Freitas - Travassos - Souza Leal - Lopes - Pereira - 
Moreira

04 -  Recebem ofício de Vereador eleito afirmando não poder
comparecer ao ato de posse por estar enfermo.

-  Não aceitam as escusas do Juiz de Paz da Freguesia de Santana 
para não continuar no referido cargo.

-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz da Freguesia Nossa Senhora 
dos Anjos .

-  Indeferem pedido de demarcação de terrenos na antiga Rua 
Direita.

-  Autorizam licença para construção na Rua do Arroio.
-  Autorizam demarcação de terreno na Rua Formosa e Alto da 

Bronze. S
-  Analisam construção, fora de alinhamento, na travessa abaixo do 

Hospital Militar.
Ass.: Assis - Barros - Souza Leal - Lopes - Pereira - Moreira.

05 -  Recebem ofício do Presidente da Província tratando da falta de
licitante para os Contratos dos Talhos Públicos e da questão da 
abertura da Rua da Varginha.

-  Não aceitam escusas do Juiz de Paz da Freguesia de Nossa 
Senhora dos Anjos para não continuar no referido cargo.

-  Aceitam licitantes nos Contratos dos Talhos Públicos da Cidade.
-  Aceitam a arrematação do Contrato de Aferição da Cidade.
-  Marcam a posse dos novos vereadores eleitos.

Ass.: Assis - Barros - Lopes - Pereira - Moreira.
07 -  Dão posse e recebem o juramento dos novos vereadores .

-  Fazem o repasse do dinheiro contido no cofre da Câmara para o 
novo Presidente da mesma.
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Ass.: Assis - Travassos - Barros - Lopes - Pereira - Leal - Froes - 
Almeida - Moreira - Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Porto 
Filho - Paiva - Rosa.

-  Comunicam ao Presidente da Província que a nova Câmara tomou 
posse.

-  Dão posse e recebem o juramento dos Juizes de Paz e suplentes 
da Cidade, da Freguesia de Viamão, do Curato de Belém,do 
Curato da Conceição e Freguesia de Santana e ainda do Escrivão 
do Juizo de Paz do Curato da Conceição.

-  Solicitam ao Presidente da Província que tome as medida 
necessárias para a guarda do cofre da Câmara.

-  Acordam que o Procurador deve prestar fiança para continuar no 
cargo.
Ass. : Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Rosa - Paiva - Porto 
Filho.

08 -  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando
determinações do Conselho Administrativo sobre as eleições para 
Deputados.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo Lei,, 
Decretos e Instruções para demarcação de terrenos de marinha.

-  Deferem pedido para que o Arruador determine a direção e 
largura da estrada que vai do Moinhos de Vento para a Olaria.

-  Mandam publicar Editais comunicando que após oito dias da 
publicação do mesmo, se mandaria matar todos os cães que 
estivessem perambulando pela Cidade.

-  Admitem um cidadão para lançar nos Contratos dos Talhos 
Públicos.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho - 
Rosa.

09 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que deu
ordens ao Inspetor da Tesouraria da Província para guardar o 
cofre da Câmara.

-  Mandam publicar Editais para que o povo em geral, conheça as 
determinações sobre as eleições para deputados.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Colocam em pregão a arrematação do Contrato dos Talhos 

Públicos.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho - 
Rosa

10 -  Acordam em oficiar às várias Câmaras que tomem o máximo
cuidado com as eleições para deputado e enviem as diligências em 
tempo hábil.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho - 
Rosa.

12 -  Recebem ofício do Presidente da Província participando à Câmara 
que é necessário preencher o número de vogais da Junta da 
Justiça com dois vereadores.

-  Recebem oficio do Presidente da Província relativo à organização 
das Guardas Nacionais e enviam cópias para os Juizes de Paz de



todas as Freguesias e Curatos.
-  Deliberam que o Procurador da Câmara faça cumprir as Posturas 

no que diz respeito a uma cerca construída na Rua que vai do 
Beco da Opera para a Praça Paraíso, fechando a servidão pública.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Concedem ao Fiscal da Cidade, demissão do cargo.
-  Chamam para conciliação dois cidadãos que, com a construção de 

muros, estão obstruindo as Ruas da Bandeira e a Clara.
-  Mandam que se prossigam os pregões para a arrematação dos 

Contratos dos Talhos Públicos.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Rosa.

14 -  Aceitam lance oferecido e consideram arrematado o Contrato dos
Talhos Públicos.

-  Continuam com os pregões para a arrematação do Contrato de 
Aferição.

-  Comunicam a um Vereador eleito que deve vir tomar posse.
-  Continuam com os pregões do Contrato de Aferição.

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho - 
Rosa.

15 -  Recebem do Fiscal da Freguesia da Aldeia, quantia arrecadada
com o abate de gado e mandam que devolva o que já foi cobrado e 
não arrecade mais.

-  Recebem comunicado do Procurador sobre sobras de terrenos na 
Rua Nova e que de acordo com a lei devem pertencer à Câmara.

-  Mandam aplicar as penas das Posturas a um cidadão por alinhar 
terreno e ao Fiscal por permitir sem verificar os documentos.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Continuam os pregões para arrematação do Contrato de Aferição.

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho
16 -  Nada foi deliberado.
17 -  Nada foi deliberado.
18 -  Aceitam escusas de um Vereador eleito para não assumir o cargo

e convocam outro.
-  Admitem um cidadão para lançar na arrematação do Contrato de 

Aferição.
-  Deferem licença para depositar materiais na Rua do Cotovelo.
-  Nomeiam um novo Fiscal da Cidade.
-  Concedem pedido de demarcação de terreno na Rua da Graça.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Mandam matricular expostos.
-  Continuam os pregões para arrematação do Contrato de Aferição.

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Porto Filho - 
Rosa

19 -  Deferem pedido para construir na Rua que segue da Rua Nova.
-  Aceitam o lance oferecido pelo Contrato de Aferição e o 

consideram arrematado.
-  Aceitam as escusas apresentadas por um Vereador eleito para não 

assumir o cargo e convocam outro.
-  Recebem pedido de um morador da Capela de Belém para tapar
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uma estrada que atravessa seu campo. ,
-  Recebem pedido, do Coletor Especial do Imposto de carne verde, 

para que a Câmara estabeleça um matadouro no Arroio da 
Pintada.

-  Recebem a comunicação da mudança de endereço de uma 
tipografia da Rua da Igreja para a da Ponte.

-  Recebem a comunicação do Procurador de que o cofre da Câmara 
está recolhido no Palácio do Governo.
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Salgado - Bastos - Paiva.

21 -  Nada foi deliberado.
22 -  Recebem ofício do Presidente da Província participando que o

Conselho Geral exige que se escolham mais três suplentes para 
atuarem no mesmo.

-  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda solicitando informações 
sobre o Escrivão do Imposto de carnes verdes, que foi escolhido.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Pedem ao Secretário que informe se à Câmara vendeu, aforouor 

ou permitiu construir em terrenos de sua propriedade.
-  Nomeiam um Fiscal suplente para a Cidade.
-  Embargam uma obra que está fora do alinhamento.

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Porto Filho - Rosa - 
Paiva.

-  Dão posse e recebem o juramento do novo Fiscal suplente da 
Cidade.

-  Nomeiam outro Fiscal suplente da Cidade.
-  Elegem uma Comissão para estudar o preço do aguardente afim 

de fixar o imposto.
-  Elegem os novos membros da Comissão de Visitas às Prisões. 

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Porto Filho - Rosa
25 -  Dão posse e recebem o juramento de um Fiscal suplente da

Cidade.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Riacho.
-  Acordam em desimpedir as Ruas Olaria e do Cotovelo e para isso 

solicitam ao Presidente da Província auxílio dos presos para 
acabar com a pedreira ali existente.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Rosa - Porto 
Filho.

26 -  Aceitam o pedido de demissão do Arruador da Cidade e nomeiam
outro.

-  Acordam em nomear uma Comissão para apresentar um modelo 
de acordo com a lei, para a apresentação das Contas da Câmara.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Paiva - Rosa - Porto Filho.

28 -  Dão posse e recebem o juramento de um Vereador suplente.
-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz da Freguesia de Santana.
-  Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Santana a lista das 

Guardas Nacionais Ordinárias e de Reserva e o local para a 
Companhia.

-  Acordam em publicar Editais com os nomes de todos os Juizes,



Fiscais e Arruador do Município para conhecimento do público.
-  Solicitam ao Conselho Geral esclarecimento sobre o pagamento da 

criação de expostos.
-  Recebem um comunicado do Procurador informando o acordo com

o Vigário Geral para desimpedir a Rua Clara.
-  Chamam o Cirurgião Mor para decidir sobre a aplicação de 

vacinas.
Ass.: Magalhães Calvet - Paiva - Bastos - Rosa - Passos.

29 -  Dão posse e recebem o juramento do novo Arruador da Cidade.
-  Concedem licença para construção na Rua do Caminho Novo.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Solicitam a Manuel Ignácio Xavier, que com as dimensões 

determinadas para a nova Cadeia, levante o Plano que deve 
regular a obra.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Rosa - Passos - Paiva.

30 -  Recebem a aceitação do Cirurgião-Mor, para encarregar-se da
aplicação das vacinas.

-  Acordam em solicitar às outras Províncias do Império o envio de 
víveres que estão faltando devido à grande seca que assola a 
Província.

-  Acordam em enviar ao Conselho Geral, pedido de aprovação sobre 
as providências tomadas para agilizar o trabalho da Câmara.

-  Acordam em oficiar ao Presidente da Província sobre a situação 
irregular que se estabelece no momento de substituir o Juiz de 
Fora, para que este leve ao Conselho Administrativo.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos - Rosa.

31 -  Recebem ofício do cidadão escolhido para fazer a Planta da Cadeia
comunicando não poder assumir a tarefa.

-  Concedem licença para construção na Rua Nova.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos - Rosa

FEVEREIRO
01 -  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda solicitando informações 

sobre alguns cidadãos.
-  Acordam em publicar Editais convidando empreiteiras interessadas 

na confecção das Plantas da Cadeia e da Casa de Correção.
-  Mandam publicar Editais para arrematações de terrenos 

pertencentes à Câmara.
-  Tomam providências sobre a aquisição e aplicação das vacinas. 

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos - Rosa
04 -  Acordam sobre a gratificação que deve ser recebida pelo 

Secretário da Câmara.
-  Recebem a Prestação de Contas do sustento dos presos pobres, 

apresentada pelo Procurador e a remetem ao Presidente da 
Província.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos 

'05 -  Publicam Editais solicitando que todos os médicos, boticários, etc, 
apresentem seus diplomas para serem examinados.



-  Solicitam aos Juizes de Paz que enviem as listas com o novo 
alistamento das Guardas Nacionais.
Ass.rMagalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos.

07 -  Recebem Parecer da Comissão encarregada de arbitrar o preço do 
aguardente vendido no Pais e transmitem o mesmo à Inspeção da 
Fazenda Pública da Província,

-  Publicam Editais com os preços do aguardente regulado dentro 
dos municípios da Província.
Ass.:Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Paiva - Passos.

09 -  Nada foi deliberado.
11 -  Nada foi deliberado.
12 -  Dão posse e recebem juramento do Escrivão do Juízo de Paz da

Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
-  Solicitam ao Procurador que informe a efetividade dos empregados 

da Câmara.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Formosa.
-  Encarregam o Tenente Angelo Felix Pamphili da confecção das 

Plantas da Cadeia, Casa de Correção e Ponte do Riacho.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Passos - Paiva - Rosa

14 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que
determinara ao Inspetor do Trem que colocasse alguns presos à 
disposição da Câmara para obras públicas.

-  Mandam pagar as gratificações dos funcionários da Câmara.
-  Recebem do Juiz de Paz do Curato de Belém os novos 

alistamentos das Guardas Nacionais.
-  Nomeiam o Fiscal suplente do Curato da Conceição na Colônia de 

São Leopoldo.
-  Comunicam ao Juiz de Paz reeleito da Freguesia de Santana para 

vir tomar posse.
-  Recebem ofício do Cura da Colônia de São Leopoldo pedindo 

providências acerca do Cemitério para católicos e reclamando do 
mau estado da Estrada de Sapucaia.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Paiva - Passos - Rosa.

15 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando o
falecimento da Princesa Paula Mariana e decidem publicar Editais 
a todas as Freguesias determinando o devido luto.

-  Deferem licença para construção na Rua Formosa e na Rua Nova.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Aumentam a gratificação do Carcereiro da Cadeia.
-  Concedem, com a condição de apresentação de documentos, 

demarcação de terreno na Rua Formosa.
-  Deferem pedido de demarcação e direção da Rua que desce do 

Moinhos de Vento para a Olaria.
-  Autorizam a demolição da pedreira da Rua do Cotovelo na direção 

da Rua Clara.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Passos - Paiva - Rosa.

MARÇO



20 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a
nomeação de Juizes de Direito nas áreas Cível e Criminal e 
estabelecem as regras no caso de substituição dos mesmos.
Ass.: Magalhães Calvet - Bastos - Paiva - Salgado - Rosa.

21 -  Colocam em andamento as instruções para a execução do Código
de Processo Criminal informando as Freguesias e Curatos da 
necessidade de se organizarem em Distritos.

-  Dividem a Cidade em quatro Distritos
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Salgado - Bastos - Paiva - Passos.

ABRIL
15 -  Recebem ofícios os Juizes de Paz das Freguesias de Viamão e dos

Anjos da Aldeia comunicando a divisão das mesmas em Distritos.
-  Relacionam todos os distritos do Município e enviam ao 

Presidente da Província.
-  Promovem as eleições de Juiz de Órfãos, Juizes Municipais e 

Promotor Público.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Paiva - Bastos - Passos.

16 -  Encaminham ao Presidente da Província a conclusão de todas as
providências tomadas a respeito da execução do Código de 
Processo Criminal.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Paiva - Bastos - Passos.

17 -  Recebem da Regência do Império a Carta de Naturalização de
Joaquim Francisco.

-  Concedem atestado de idoneidade solicitado por um Professor da 
Cadeira de Primeiras Letras da Vila de Cachoeira.

-  Mandam fazer vistoria em umas soleiras na Rua que comunica as 
praças do Paraíso e Ferreiros
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Paiva - Bastos - Passos.

18 -  Dão posse e recebem o juramento do novo Fiscal do Curato da
Conceição da Colônia de São Leopoldo.

-  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua do 
Cotovelo.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo.
-  Aceitam o pedido de demissão do Fiscal suplente da Cidade.
-  Nomeiam um Fiscal suplente da Cidade.
-  Recebem ofício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

anunciando o envio das vacinas solicitadas.
-  Examinam dois diplomas de Facultativos de Medicina e nomeiam 

uma comissão para o exame dos diplomas de todos os médicos. 
Ass.: Salgado - Bastos - Passos - Paiva - Rosa

19 -  Nada foi deliberado.
20 -  Nada foi deliberado.
22 -  Nada foi deliberado.
23 -  Recebem ofício do Presidente da Província aprovando a divisão do

Município em distritos e estabelecendo as regras para as eleições 
dos diversos Juizes.

-  Recebem ofício do Presidente da Província aprovando as escolhas



do Juiz dos Orfãos, do Juiz Municipal e do Promotor Público.
-  Recebem, do Procurador, a Prestação de contas do sustento dos 
presos da Cidade e enviam cópias ao Presidente da Província.

-  Decidem solicitar ao Juiz de Paz da Cidade e ao Pároco que façam 
as listas dos eleitores a fim de marcar data para as eleições dos 
Juizes de Paz dos novos Distritos.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Passos - Bastos - Paiva.

24 -  Decidem iniciar as obras da Cadeia por jornada e determinam que
se usem as pedras retiradas da pedreira da Rua do Cotovelo.

-  Comunicam ao Presidente da Província a decisão da Câmara em 
iniciar as obras da Cadeia e a necessidade de transferir o 
Pelourinho.

-  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda pedindo à Câmara que 
remeta a declaração dos limites da Cidade para o lançamento da 
Décima.

-  Dão posse e recebem o juramento do novo Fiscal suplente da 
Cidade.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Passos - Bastos - Paiva.

25 -  Nada foi deliberado.
26 -  Nada foi deliberado.
27 -  Nada foi deliberado.
29 -  Nada foi deliberado.
30 -  Aceitam escusas apresentadas pelo Juiz Municipal e Promotor

Público escolhido por não assumirem os cargos.
-  Consultam vários cidadãos sobre a possibilidade de assumirem os 
. cargos de Juiz Municipal e Promotor Público.

-  Convocam vereadores suplentes.
-  Recebem ofício da Câmara da Vila de Triunfo solicitando vacinas 

contra a bexiga.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua 'Clara.
-  Solicitam ao cidadão que reclama do alinhamento as Rua do 

Cotovelo que comunique o Arruador.
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Paiva - Passos.

MAIO

02 -  Indeferem o pedido de uma suplicante para ser dispensada de
compor a calçada em frente a um terreno que possui na Rua da 
Praia.

-  Recebem oficio de um morador da Freguesia de Viamão 
comunicando à Câmara que está oferecendo uma nova estrada.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Formosa.
-  Fornecem atestado de bom desempenho das funções ao Juiz da 

Paz do Curato de Belém.
-  Indeferem pedido do Cirurgião-Mor para ser aceito no cargo de 

Professor de Partido.
-  Aceitam a proposta feita pelo Inspetor da vacina e nomeiam um 

Agente auxiliar dos trabalhos de aplicação da mesma.
-  Nomeiam um Juiz de Paz suplente para acompanhar um processo



e examinar os livros do ex-escrivão da Câmara da Vila de Rio 
Grande.
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Paiva - Passos.

04 -  Recebem as atas das eleições para Deputados e Conselheiros
enviados pelo Secretário do Colégio Eleitoral da Vila de Piratini.

-  Nomeiam uma Comissão com dois comerciantes e um Inspetor da 
Fazenda Pública para analisar o aparecimento de moedas de cobre 
falsas.

-  Organizam a nova proposta para Juiz Municipal e Promotor 
público elegendo vários cidadãos para a apreciação do Presidente 
da Província.

-  Autorizam o Procurador da Câmara a retirar todas as pedras 
extraídas da pedreira da Rua Clara para os alicerces da nova 
Cadeia.

-  Dão posse e recebem o juramento do novo Juiz de Paz suplente 
desta Cidade.
AsS.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Bastos - Passos.

06 -  Organizam nova proposta para o cargo de Juiz Municipal
acrescentando à lista o nome de um bacharel morador na Cidade.

-  Recebem ofício do Presidente da Província marcando a data para a 
apuração do voto da eleição dos Deputados à Assembléia Geral.

-  Recebem parecer da Comissão de Visita às Prisões constatando a 
desigualdade de tratamento entre as prisões e o enviam ao 
Presidente da Província.
Ass.: Magalhães Calvet-Salgado-Paiva-Rosa-Bastos.

07 -  Nada foi deliberado.
08 -  Dão posse a um Vereador suplente.

-  Indeferem pedido de escusas, por não assumir o cargo um 
Vereador suplente.

-  Recebem requerimento dos moradores das praças Paraíso e dos 
Ferreiros pedindo providências para remover para as mesmas o 
mercado de hortaliças e peixes.

-  Deferem licença para edificar num terreno que segue da Rua São 
José que vai para o Portão.

-  Deferem licença para murar uns terrenos no Riacho.
-  Fornecem atestado de demarcação feita em um terreno na Rua 

Clara, solicitado pelo proprietário.
Ass.:Salgado - Rosa - Bastos - Passos - Medeiros - Paiva.

09 -  Solicitam atestados de efetividade para liberar o pagamento dos
salários dos empregados da Câmara.

-  Recebem o relatório da Comissão encarregada de examinar as 
moedas de cobre e o enviam ao Presidente da Província.

-  Deferem pedido de alinhamento em um terreno na Rua da Igreja.
-  Enviam à Comissão de Exame dos Diplomas, documentos 

encaminhados por um Boticário.
Ass.:Salgado - Rosa - Bastos - Passos - Medeiros.

10 -  Recebem ofício do Presidente da Província participando que o
Conselho Administrativo aceitou os primeiros nomes apresentados 
para servirem como Juiz Municipal e Promotor Público.



-  Mandam pagar os salários dos funcionários da Câmara.
-  Determinam a aplicação de multa, por negligência no 

cumprimento de suas tarefas, ao Fiscal da Cidade.
Ass.:Salgado - Rosa - Bastos - Passos - Medeiros.

11 -  Dão posse e recebem o juramento do Promotor Público escolhido. 
Ass.:Salgado -.Rosa - Bastos - Passos - Medeiros.

13 -  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando a
distribuição das rendas orçamentárias, que compete à Câmara.

-  Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
solicitando demarcação de um terreno para edificar .

-  Respondem aos moradores das praças Paraíso e Ferreiros quais os 
locais determinados como praças de mercado.

-  Recebem oficio do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara informe a situação dos terrenos considerados devolutos. 
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Salgado - Bastos - Medeiros - 
Passos

14 -  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão enviando
as listas de eleitores e decidem publicar Editais marcando a data 
das eleições para Juiz de Paz.

-  Solicitam a um proprietário de terrenos da Rua do Cotovelo que 
prove sua propriedade, pois os mesmos foram arrolados como 
devolutos.

-  Nomeiam membros da Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Bastos - Passos - 
Medeiros

15 -  Nada foi deliberado.
17 -  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando pedidos

de aforamento terrenos devolutos para que a Câmara informe 
sobre os mesmos.

-  Recebem oficio do Juiz de Paz da Cidade informando sobre a 
situação dos alistamentos nos Distritos e respondem aos 
Delegados das Pedras Brancas que deviam fazer o alistamento 
rapidamente.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Bastos - Medeiros - 
Passos

18 -  Nada foi deliberado.
21 -  Recebem ofício do Provedor da Santa Casa solicitando que a

Câmara continue com o alinhamento da Várzea para poder 
concluir seus edifícios.

-  Determinam a demolição de uma casa em ruínas.
Ass.:Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Passos - Medeiros.

22 -  Respondem ao Presidente da Província que os terrenos solicitados
por várias pessoas pertencem à Câmara.

-  Escolhem uma Comissão para examinar os papéis e documentos 
relativos aos terrenos pertencentes à Câmara.

-  Respondem a cidadãos que querem licitar terrenos na Rua Santa 
Catarina, que o Edital só se refere aos terrenos de beira-rio.

-  Solicitam ao Procurador e ao Fiscal que verifiquem à situação de 
uma propriedade na Várzea que é tomada pelas águas das chuvas.



Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Medeiros - Passos
23 -  Deferem requerimento de um morador da Rua do Arvoredo que

solicita a altura exata das calçadas.
-  Deferem licença para depositar materiais na Rua de Bragança.
-  Aceitam pedido de demissão do Arruador da Cidade.
-  Solicitam ao Presidente da Província uma casa para guardar 

materiais e ferramentas usadas na construção da nova Cadeia. 
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Medeiros - Passos.

24 -  Nada foi deliberado.
25 -  Nada foi deliberado.
29 -  Nada foi deliberado.
30 -  Nada foi deliberado.
31 -  Nada foi deliberado.

JUNHO
03 -  Nomeiam um novo Arruador para a Cidade.

-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando pedidos 
de concessão de terrenos na Praia da Forca e outras na Ponta do 
Arsenal.

-  Solicitam vistoria do Procurador e Fiscal da Câmara no 
alinhamento da Rua do Cotovelo.

-  Respondem ao Presidente da Província que a Câmara não pode 
decidir sobre o pedido do Provedor da Santa Casa que quer ocupar 
terreno nos fundos da mesma, pois lhe falta o conhecimento de 
alguns documentos.
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Passos - Medeiros.

04 -  Dão posse a um Vereador.
-  Recebem ofício do Procurador acusando o abandono dos presos 

pelo Carcereiro e mandam chamar este e mais dois porteiros da 
Cadeia para esclarecerem as denúncias .

-  Decidem colocar em licitação pública o sustento dos presos da 
cadeia.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Medeiros - Souza.

05 -  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo à Câmara que
lhe informe quais os terrenos que ela vendeu e como empregou o 
dinheiro.

-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando pedido 
para construir um trapiche no terreno que fica entre o Caminho 
Novo, Praça Paraíso e Rua da Bragança.
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Medeiros - Souza

07 -  Nada foi deliberado.
08 -  Nada foi deliberado.
10 -  Nada Joi deliberado.
11 -  Recebem as atas da eleição do Colégio Eleitoral do Departamento

de São Borja nas Missões.
-  Recebem a lista dos cidadãos moradores na Cidade para o Serviço 

Ordinário e de Reserva das Guardas Nacionais enviada pelo Juiz 
de Paz.



-  Comunicam já haver fixado na porta da Igreja das em Dores a 
lista dos eleitores com direito a votar para Juiz de Paz e que logo 
serão publicadas em outros Distritos.

-  Marcam dias para realização das eleições nos vários Distritos e 
mandam publicar Editais.

-  Ouvem as justificativas do ajudante do Porteiro da Cadeia sobre a 
alimentação dos presos.

-  Convocam vereadores suplentes para virem tomar posse.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosas - Souza - Passos.

12 -  Nada foi deliberado.
15 -  Nada foi deliberado.
16 -  Nada foi deliberado.
20 -  Recebem as atas e demais documentos da eleição dos deputados

da Assembléia Geral, Conselheiros da Província etc. enviados pelo 
Secretário do Colégio Eleitoral de Alegrete.

-  Acordam em encaminhar ao Conselho Geral proposta feita por vim 
Vereador para criar um Jardim Botânico na Várzea da Cidade.

-  Concedem alinhamento pedido pela Santa Casa de Misericórdia.
-  Mandam pagar ao Cirurgião-Mor e ao Escrivão, encarregados da 

inspeção da vacina, o que lhes é devido.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Souza - Rosa - Passos

21 -  Nada foi deliberado.
22 -  Recebem determinação do Presidente da Província para que

mandem medir e alinhar os terrenos reclamados pela Santa Casa.
-  Recebem solicitação de um cidadão português que quer 

naturalizar-se brasileiro.
-  Deferem pedidos de demarcações de terrenos nas Ruas Santa 

Catarina, da Graça, da Misericórdia do Arvoredo e do Cotovelo. 
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Passos.

24 -  Fazem a apuração dos votos da eleição para deputados à
Assembléia Geral do Império e do Conselho Geral e 
Administrativo da Província.
Ass.: Salgado - Porto - Passos - Rosa - Bastos - Souza.

25 -  Prosseguem nos trabalhos de apuração de votar para a escolha
dos Membros do Conselho Geral da Província.
Ass.: Rosa - Souza - Bastos

26 -  Prosseguem a apuração de votos da eleição.
Ass.: Rosa - Souza - Bastos

27 -  Continuam a apuração de votos da eleição dos membros do
Conselho Geral.
Ass.: Rosa - Souza - Bastos

28 -  Continuam a apuração dos votos da eleição dos membros do
Conselho Administrativo.
Ass.: Rosa - Souza - Bastos

JULHO

01 -  Nada foi deliberado.
02 -  Nada foi deliberado.



03 -  Nada foi deliberado.
04 -  Esclarecem ao Juiz de Paz como foi feita a divisão do município e

a quem compete alterar ou modificar os limites, para que o 
mesmo comunique ao Delegado do Distrito de Pedras Brancas que 
não aceita a divisão.

-  Recebem parecer da Comissão encarregada dos diplomas dos 
profissionais da área de saúde e publicam os nomes de todos os 
que têm permissão para trabalhar.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Passos - Souza.

05 -  Nada foi deliberado.
06 -  Recebem ofício do arrematante dos Talhos Públicos expondo

problemas no recebimento das quantias que lhe devem os 
cidadãos que matam o gado.
Ass.: Porto - Salgado - Rosa - Passos - Souza

08 -  Enviam ao Presidente do Conselho o resultado da arrematação da
sustentação dos presos para que o Conselho decida qual licitante é 
melhor.

-  Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão as atas da 
eleição para Juiz de Paz dos Distritos da Freguesia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo as listas dos 
cidadãos qualificados para os serviços das Guardas Nacionais.

-  Nomeiam uma Comissão para fazer a divisão dos Guardas em 
Companhias.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas Nova da 
Várzea, do Riacho e na esquina da Rua da Graça com a Rua Nova 
da Olaria.
Ass.:Porto - Salgado Rosa - Souza - Passos.

09 -  Nada foi deliberado.
10 -  Recebem do Procurador a prestação de contas do sustento dos

presos.
-  Aceitam o pedido de dispensa do vereador suplente Antônio 

Alvares Pereira Coruja.
-  Recebem ofício do Secretário da Mesa Paroquial da Eleição dos 

Juizes de Paz do. Distrito das Dores encaminhando as atas da 
eleição e lista de eleitores.

-  Pagam quantia devida a um agente de vacina.
-  Recebem dos moradores das praças Paraíso e Ferreiros, 

reclamações sobre a limpeza das mesmas.
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Souza - Passos

11 -  Marcam dia para a posse dos Juizes de Paz do Distrito das Dores.
-  Enviam ao Presidente da Província a Planta da Cidade e da 

várzea para qúe possa regularizar a medição da mesma Várzea.
-  Recebem a planta da Ponte do Riacho e o custo da obra.

Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Souza
12 -  Mandam que se comunique ao Procurador a proposta de compra

de um terreno, pertencente à Câmara.
-  Recebem requerimento dos moradores do Distrito da Freguesia de 

Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, reclamando da destruição de 
uma ponte feita por um morador do local.



-  Informam ao Inspetor da Fazenda sobre a doneidade de um 
cidadão que reqúer o emprego de Coletor.
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Passos - Souza

13 -  Sessão suspensa.
15 -  Recebem do Procurador, a prestação de Contas do sustento dos

presos pobres.
-  Recebem oficio do Presidente da Província comunicando que o 

Conselho Administrativo aprovara o Contrato de Arrematação do 
sustento dos presos e que a Câmara podia ultimá-lo.

-  Fornecem atestado de efetividade a um Juiz de Distrito para que 
possa receber seu ordenado.

-  Dão posse e recebem o juramento dos Juizes de Paz eleitos dos 
Distritos da Freguesia de Viamão.
Ass.: Salgado - Rosa - Souza - Bastos - Passos

16 -  Mandam despejar do matadouro desta Cidade José Thomas
Almeida devendo o mesmo entregar todas as ferramentas que 
utiliza.

-  Mandam publicar Editais determinando que só podem abater o 
gado no Matadouro da Câmara e, os que alegam licença para 
abater em matadouros particulares devem apresentar a dita 
licença.

-  Finalizam o Contrato de arrematação para o sustento dos presos 
. pobres.

Ass.: Magalhães Calvet - Bastos - Salgado - Rosa - Souza - Passos
17 -  Analisam a abertura ou não da Rua da Varginha.

-  Recebem pedido de demarcação de terrenos nas Ruas Direita e da 
Igreja.

-  Indeferem pedidos de escusas por não assumirem o cargo a dois 
Juizes de Paz da Freguesia de Viamão.

-  Nomeiam Juiz de Paz para a Freguesia de Santana 
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Souza - Passos.

18 -  Recebem o relatório da Comissão encarregada da divisão do
Batalhão das Guardas Nacionais e aceitam a divisão proposta.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua Principal 
entre a Rua Formosa e do Arvoredo.

-  Recebem pedido de pagamento de ordenados vencidos feito pelo 
Carcereiro da Cadeia.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade solicitando que se observe o 
desencontro no alinhamento antigo e novo da Rua Clara.
Ass.: Porto - Salgado - Rosa - Souza - Passos.

19 -  Sessão suspensa.
20 -  Sessão suspensa.
22 -  Sessão suspensa.
23 -  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Riacho.

-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara 
equipe o Matadouro Público e que o isente de pagar o imposto até 
que isto aconteça.
Ass.: Porto - Salgado - Rosa - Passos - Medeiros - Souza.

24 -  Recebem ofício do Presidente da Província informando sobre as



competências dos Inspetores de Quarteirões.
-  Recebem ofício do Presidente da Província colocando algumas 

casas à disposição da Câmara para depósito de materiais de 
construção da nova Cadeia e autorizando reparo nas mesmas.

-  Protestam por falta de pagamento a letra passada pelo 
arrematante dos Contratos de Donativos.

-  Indeferem pedido de uns terrenos devolutos na Rua do Portão que 
desce para a Várzea feito pelo Provedor da Mesa da Santa Casa. 
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Souza - Passos - Medeiros.

26 -  Recebem a lista dos cidadãos multados pelas Mesas Paroquiais em
várias Freguesias e determinam que se execute a cobrança 
rapidamente.

-  Recebem os alistamentos das Guardas Nacionais das Freguesias 
do Termo e dos Curatos.
Ass.: Salgado - Bastos - Souza - Medeiros - Rosa - Passos.

27 -  Decidem marcar data para a posse dos Juizes de Paz eleitos.
-  Acordam em comunicar ao Presidente da Província as dúvidas que 

encontram sobre a eleição de Juiz de Paz no Distrito da Pedras 
Brancas.

-  Continuam os trabalhos de divisão das Companhias de Cavalaria 
das Guardas Nacionais nas Freguesias e Curatos.
Ass. Salgado - Rosa - Bastos - Souzá.

29 -  Remetem ao Presidente da Província cópia da arrematação do
Contrato de sustentação dos presos.

-  Deferem pedido de alinhamento em um terreno na Rua do Riacho.
-  Mandam pagar o ordenado do Carcereiro da Cadeia 

Ass. Salgado - Rosa - Bastos - Souza - Medeiros.
30 -  Analisam a situação do pedido feito pelo Provedor da Santa Casa

sobre alguns terrenos devolutos.
-  Aceitam o pedido de escusas do Juiz de Paz da Freguesia dos 

Anjos e nomeiam outro .
Ass. Salgado - Rosa - Bastos - Medeiros - Souza

31 -  Dão posse a um Vereador suplente.
-  Recebem ofício do Presidente da Província determinando que se 

espere a eleição de Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas 
para dar posse a todos de vima só vez.

-  Recebem abaixo-assinado de vários cidadãos pedindo para sustar a 
arrematação dos terrenos doados por Paulo José da Silva Gama 
pois a doação contém a claúsula de aproveitamento apenas para 
logradouro público.
Ass. Salgado - Bastos - Souza - Pereira - Rosa - Medeiros.

AGOSTO
01 -  Recebem ofício do Delegado do Distrito das Pedras Brancas

questionando o número de eleitores dos Distritos para as eleições 
de Juiz de Paz.

-  Mandam publicar Editais no Distrito das Pedras Brancas 
determinando o dia para as Eleições.



-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo. 
Ass.: Magalhães Calvet - Bastos - Souza - Rosa - Pereira - 
Medeiros.

02 -  Sessão suspensa.
03 -  Sessão suspensa.
05 -  Sessão suspensa.
06 -  Recebem ofício do Fiscal da Cidade expondo o problema das

calçadas nas Ruas Clara e da Praia.
-  Dão posse e recebem juramento do Juiz de Paz da Freguesia de 

Santana.
-  Concedem dispensa do cargo ao Juiz de Paz suplente de um dos 

Distritos da Freguesia de Viamão e nomeiam outro ;do mesmo 
modo dispensam o Juiz de Paz da Freguesia dos Anjos da Aldeia.

-  Recebem do Carcereiro da Cadeia a relação dos presos existentes 
na Cadeia Pública para ordenar o pagamento de seu sustento. 
Ass.: Porto - Salgado - Souza - Medeiros - Pereira.

07 -  Sessão suspensa.
08 -  Solicitam a efetividade dos funcionários da Câmara para poder

liberar o pagamento de seus salários.
-  Recebem a comunicação da mudança de endereço uma Tipografia 

da Rua de Bragança para a Praça da Quitanda.
-  Dão posse e recebem o juramento do Juiz de Paz da Freguesia de 

Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos na Rua do Cotovelo.
-  Deferem pedido de alinhamento de terreno na Rua de Bragança.
-  Concedem licença para abater gado fora do matadouro da Várzea.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na praia em frente a 

Rua dos Ferreiros.
Ass.: Salgado - Pereira - Souza - Bastos - Rosa - Medeiros

12 -  Mandam pagar os ordenados dos empregados da Câmara.
-  Aceitam o pedido de demissão do Fiscal da Cidade.
-  Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua 

da Ponte.
-  Determinam que se entregue à Comissão os Diplomas de 

Medicina e Cirurgia que têm sido enviados à Câmara para serem 
examinados.

-  Determinam que se avise ao ajudante do Porteiro que se 
apresente na casa da Câmara para tocar o sino.

-  Solicitam informações do Presidente da Província sobre como agir 
no sustento dos presos que esperam julgamento definitivo e dos 
presos escravos.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Graça.
Ass.: Salgado - Rosa - Souza - Pereira - Medeiros

13 -  Recebem ofício do Presidente da Província, com a determinação
do Conselho Administrativo para que a Câmara faça vistoria na 
Rua da Varginha e apresente sua opinião sobre o pedido de 
abertura da mesma.

-  Deferem pedido de demarcação de um terreno na Rua São José. 
Ass.: Salgado - Pereira - Rosa - Bastos - Medeiros.



14 -  Aceitam o oferecimento de um cidadão que pede para ífesumir o 
cargo de Fiscal da Cidade gratuitamente.

-  Recebem do Presidente da Província a relação das despesas com o 
tratamento dos presos no Hospital Regimental determinando seu 
pagamento.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua dos Moinhos de 
Vento.

-  Concedem licença para depositar materiais dè construção na Rua 
da Ponte.
Ass.: Salgado - Bastos - Rosa - Pereira - Souza - Medeiros.

16 -  Recebem do Capitão-do-Mato da Colônia de São Leopoldo pedido 
de pagamento de diligências feitas contra negros fugidos na Serra 
do Pinhal.

-  Mandam que se comunique ao Procurador um pedido de 
demarcação de terreno na Praça Paraíso.
Ass.: Salgado - Rosa - Souza - Medeiros - Pereira.

20 -  Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua da Praia pedindo à 
Câmara que suste a venda dos terrenos doados a ela em frente à 
Igreja das Dores, pois a doação estabelece que sejam conservados 
para logradouros públicos.
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Souza - Pereira - Medeiros

22 -  Recebem requerimento de um médico estrangeiro solicitando que,
uma vez reconhecido seu diploma médico, seja o fato divulgado na 
imprensa.

-  Mandam publicar Editais contendo o Decreto de 1827 que regula o 
uso dos Matadouros Públicos.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Ponte.
-  Recebem oficio do Presidente da Província solicitando informações 

sobre as providências tomadas para prevenir estragos causados 
pela água nos prédios da Várzea.

-  Recebem ofício do Presidente da Província orientando sobre o 
sustento dos presos escravos.

-  Enviam ofício ao Presidente da Província solicitando reparos na 
Ponte do Riacho

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando uma análise 
a respeito da abertura da Estrada do Passo do Carioca na 
Freguesia de Santana e Colônia de São Leopoldo.

-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara 
declare a quem pertencem as margens dos rios navegáveis.
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Salgado - Souza - Pereira - 
Medeiros

23 -  Sessão suspensa.
26 -  Sessão suspensa.
27 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a

Câmara determine, com exatidão, a parada da Primeira 
Companhia de Cavalaria das Guardas Nacionais da Freguesia de 
Viamão.

-  Aceitam o pedido de demissão do Fiscal da Freguesia de Viamão.
-  Recebem ofício do Secretário da Mesa Paroquial das eleições dos



UH

io

Juizes de Paz do Distrito das Pedras Brancas smmvpmmThiiiMftn» daws 
cédulas da eleição.

— Marcam, data para posse de todos'os Juizes de Paz.
— Recebem pedido de demarcação de. ™nrn terreo® para ©nmffittrmçái® dte 

um teatro..
Ass.: .Magalhães .Galvet -,Salgado.--Bastes - Jtosa - Medeiras - 
Pereira , . , -i-■ •' : ■ i,-: . ,

28 — Remetem a  decisão de aJbertwa de urna, estrada na FiregmEsim dte
Santana e Curato de São L®opoIdo aovRn^idtete da Ptewndm.

— Nomeiam1 um Juiz Municipal̂  substituto »»mm vista d® impediinmramto 
do e l e i t o . , • ■>, ■ • :  ■ - :■

— Dão posse e,-recebem o juramento dos Juizes de Paz de wáuri®s 
distritos-das Freguesias.
Ass.: Magalhães Calvejb -■ Salgado - Souza -.R®sa.-;Medeiin!KB'- 
Pereira - Bastos. .. r .' f- , . . .  .

29 ~ Indeferem pedido de escusas do Juiz de Paz d® Distrito daiss Dmsnes-
— Momeiam o Esacivão do Juiz® de- Paz d® Distrato dass Dcsre®.
— Nomeiam os vereadores para que oiganizem a fformmaçã® da listo 

dos jurados, e composição das juntas nos diwers®s Disttrâtos.
Ass.: [Salgado T-So»usa> Rosa -Medeiros— Perneira. , i: ,

30 — Mandam publicar Editaiis dbamand® ®s empreiteiros que tiMearam
interesse em assumir as obras das calçadas d® CanÉÉe Moto.

— Recebem oficio do Fiscal da Câmara deramoaiíd® a wmidai de 
gêneros- alimentícios estragados e nomeiam mm teamíc® paira f s r w s w  

os exames necessários.
— Convocam os: ajudantes de Ptarteira da Câmara para aTacõlmramji © 

Fiscal da Cidade na fiscalização d® ommptrimemto diais Ftetara®

Ass.: Magalhães Calvet - Salgad® - Rosa - Ftereira - Sasuzai ■
' 1 ' ’.I" • - ' ' ■ 1 ■ ' i;l i'i i ,tli In I

SEfEMBEO

Sip

[  m



Hospital Regimental do 82 Batalhão de Caçadores.
-  Solicitam ao engenheiro encarregado das calçadas das Ruas da 

Praia e Clara que encontre uma forma mais barata de fazer a 
obra.

-  Recebem ofício do Presidente da Província com o parecer do 
Conselho Administrativo determinando que a Câmara realize uma 
vistoria na Rua da Varginha e a assista pessoalmente.
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Souza - Pereira - Bastos - 
Medeiros.

05 -  Indeferem pedidos de escusas, por não assumirem o cargo, de dois
Juizes de Paz.

-  Dão posse a alguns Inspetores dos Distritos da Cidade.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Porto - Rosa - Pereira - Souza
- Medeiros.

06 -  Aprovam alguns nomes apresentados pelos Juizes de Paz do
Distrito do Rosário e da Madre de Deus, para servirem como 
Inspetores de Quarteirão.

-  Solicitam aos Juizes de Paz das Freguesias e Curatos que 
promovam, o quanto antes, a divisão de seus Distritos em 
Quarteirões.

-  Recebem ofício do arrematante da fatura de 200 lampiões 
solicitando à Câmara que determine os locais onde devem ser 
colocados.

-  Dão posse e recebem o juramento de alguns inspetores nomeados. 
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Porto - Rosa - Souza - Pereira
- Medeiros

10 -  Recebem a comunicação do Presidente da Província nomeado José 
Mariani, que logo compareceria para tomar posse.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara lhe envie, com urgência, a relação dos terrenos 
devolutos.

-  Recebem a solicitação de tinas novas para a Cadeia.
-  Recebem o orçamento das despesas com os reparos da Ponte do 

Riacho.
-  Elegem um novo Juiz Municipal.

Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Porto - Rosa - Souza - Pereira
- Bastos - Medeiros

12 — Dão posse e recebem o juramento de vários inspetores nomeados
nos Distritos da Cidade e Freguesia do Termo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província contendo a 
determinação do Conselho Administrativo para que a Câmara faça 
vistoria definitiva na Rua da Varginha que se acha impedida e 
mande um relato da situação.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Medeiros

13 -  Determinam que se façam as obras da calçada do Caminho Novo
por “jornal” uma vez que não se apresentaram interessados na 
licitação pública.

-  Dão posse ao Escrivão do Juiz de Paz do Distrito de Nossa 
Senhora da Madre de Deus.



-  Aceitam a indicação de Inspetores de Quarteirão das Ilhas feita 
pelo Juiz de Paz.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz do Curato da Conceição na Colônia 
de São Leopoldo participando a divisão do seu Distrito em 
Quarteirões e indicando os Inspetores.

-  Recebem instruções do Conselho Administrativo sobre o sustento 
dos presos escravos.
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Souza - Pereira - Medeiros

16 -  Recebem ofício do Conselho Administrativo indeferindo o pedido 
de reparos na Ponte do Riacho.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando o nome 
escolhido pelo Conselho Administrativo para servir como Juiz 
Municipal e marcam o dia para a sua posse.

-  Dão posse a vários Inspetores de Quarteirão da Cidade.
-  Concedem licença de construção de um telheiro para as obras do 

Teatro.
-  Indeferem pedido feito por cidadãos multados para que seja 

verificada a entrega das cédulas eleitorais.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Porto - Souza - Medeiros

24 -  Nomeiam os profissionais da área médica cujos diplomas foram 
aceitos e mandam publicar na imprensa.

-  Remetem ao Presidente da Província as atas da apuração das 
eleições de Deputados para a Assembléia Geral do Império e 
Membros dos Conselhos Geral e Administrativo da Província.

-  Dão posse e recebem o juramento do Juiz de Paz nomeado para o 
Distrito do Rosário .

-  Mandam publicar Editais contendo os nomes de todos os Juizes de 
Paz e Inspetores de Quarteirão empossados.

-  Recebem pedido do Fiscal da Cidade para dar nova direção a parte 
da Rua do Arvoredo que segue do Alto da Bronze para a Rua 
Principal.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Porto - Bastos - Rosa

30 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que está 
mandando fazer reparos no Potreiro Nacional para o uso dos 
animais das Guardas Municipais Permanentes.

-  Mandam que o morador da Freguesia de Viamão que reclama da 
ordem de interromper um tapume , resolva com o Juiz de Paz. 
Ass.: Porto - Salgado - Rosa - Pereira - Souza - Medeiros

OUTUBRO

01 -  Recebem o requerimento de um cidadão solicitando que o Fiscal 
promova a desobstrução da Rua do Arvoredo.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo.
-  Deferem pedido de construção na Rua do Cotovelo.
-  Dão posse a um Inspetor de Quarteirão do Distrito das Dores 

desta Cidade.
-  Recebem requerimento dos moradores da Capela de São Leopoldo 

solicitando determinações escritas a respeito da abertura das



janelas.
Ass.: Porto - Salgado - Rosa - Souza - Medeiros

03 -  Recebem ofício do Fiscal da Cidade solicitando auxílio dos 
ajudantes de Porteiro para as diligências.

-  Decidem suprimir o cargo de ajudante de Porteiro.
-  Indeferem pedido de escusas por não assumir o cargo, do Juiz de 

Paz de Viamão.
-  Acordam em comunicar ao Presidente da Província que visto a 

Junta de Paz não ter ainda se reunido por ignorar-se quem tem 
competência para convocá-la, esta Câmara estabeleceu regras 
para que isso ocorra, e espera a concordância do Presidente da 
Província.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Santana 
comunicando haver dividido seu Distrito em Quarteirões e 
nomeado os Inspetores.

-  Recebem a participação da divisão feita no Distrito de Viamão e a 
a nominata dos Inspetores dos Quarteirões.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Porto

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando 
determinações do Conselho Administrativo no que diz respeito à 
reunião das Companhias de Infantaria e Cavalaria e a colocação 
dos cavalos pertencentes as Guardas Municipais no Potreiro 
Nacional da Várzea.

• -  Mandam pagar as despesas com o internamento dos presos no 
Hospital Regimental , ordenado pelo Presidente da Província .

-  Recebem a Prestação de Contas feita pelo Procurador e nomeiam 
uma Comissão para examiná-la.

-  Recebem a relação das despesas feitas com o sustento dos presos, 
enviada pelo arrematante, para o devido pagamento.

-  Enviam a Planta da Cadeia ao Presidente da Província, com os 
cálculos feitos para a construção da mesma e argumentando sobre 
a necessidade de ser construída em outro lugar.

-  Abrem matrícula para vários expostos.
Ass.: Os mesmos vereadores.

08 -  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua Formosa.
-  Recebem ofício do Presidente exigindo que a Câmara lhe envie 

tabelas dos Aferidores das Igrejas Matrizes e dos Curatos.
-  Recebem oficio do Inspetor da Fazenda determinando que a 

Câmara lhe envie o número de reses mortas e o nome das 
pessoas a quem pertencem.

-  Deferem licença para construção na Rua da Varginha .
-  Deliberam que se comunique ao Presidente da Província a pouca 

luminosidade produzida pelos lampiões colocados na cidade e 
solicitando portanto mais cem.
Ass.: Magalhães Calvet - Rosa - Salgado - Pereira - Porto - Souza - 
Medeiros.

10 -  Recebem a proposta de divisão dos Distritos da Freguesia de 
Viamão e a nominata dos Inspetores.

-  Mandam matricular expostos.



Ass.: Magalhães Calvet - Porto - Salgado - Rosa - Souza - 
Medeiros

11 -  Dão posse e recebem o juramento de um Inspetor de Quarteirão 
do Curato da Conceição e do Escrivão do Juízo de Paz do Distrito 
das Pedras Brancas.

-  Acordam em publicar Editais chamando os Juizes de Paz e 
Párocos de todos os Distritos do Município para se proceda à 
formação da lista geral dos jurados do Termo.

-  Resolvem enviar ao Presidente da Província uma proposta sobre a 
edificação de um cais e a concessão de terrenos na margem do rio 
desde a Ponta do Arsenal até o Caminho Novo.
Ass.: Magalhães Calvet - Porto - Salgado - Rosa - Medeiros - 
Souza.

15 -  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo rapidez na 
escolha da lista dos jurados para solucionar os problemas dos 
presos da Cadeia Civil.

-  Dão posse e recebem o juramento de um Inspetor do distrito do 
centro da Cidade.

-  Recebem ofício do Conselho Administrativo esclarecendo à Câmara 
que a Rua da Varginha já é servidão pública, e portanto, cabe à 
mesma reivindicá-la.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter o 
Conselho Administrativo aprovado o local escolhido para a 
construção da Cadeia (o Largo da Forca entre as Ruas Bela e a 
Formosa) e as despesas com as obras devem ser estudadas e 
enviadas ao Conselho.

-  Recebem a nominata dos Inspetores do Distrito de Pedras Brancas 
enviada pelo Juiz de Paz.
Ass.: Salgado - Rosa - Bastos - Pereira - Souza - Medeiros.

18 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a
nomeação do Coronel Chefe da Legião das Guardas Nacionais da 
Cidade.

-  Recebem oficio do Presidente da Província comunicando ter 
nomeado um novo Arruador para a Colônia de São Leopoldo.

-  Recebem vim modelo para a apresentação da Prestação de Contas 
encaminhado pela Comissão encarregada de seu exame e 
estabelecem as regras para seu uso.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas da Graça, 
Santa Catarina e Rosário.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Bastos - Porto - Rosa - Souza - 
Medeiros.

22 -  Recebem uma relação do Presidente da Província contendo os
nomes dos presos da Cadeia Civil e sua situação de seu sustento.

-  Enviam ofício ao Presidente da Província solicitando que seja 
passado para esta Câmara o título do terreno no Largo da Forca 
para ser construída a Nova Cadeia.

-  Mandam que se informe ao Procurador o pedido de pagamento dos 
salarios de um ajudante de Porteiro.

-  Enviam ao Presidente da Província os orçamentos levantados para



ã construção da Nova Cadeia.
-  Deferem pedido de demarcação de uma chácara na Várzea.

Ass.: Porto - Bastos - Salgado - Rosa - Souza.
24 -  Recebem ofício dò Presidente da Província comunicando a

presença do novò Presidente da Província José Mariani e pedindo 
à Câmara que tome as providências pára sua posse.

-  Dão possé ao novo Presidente da Província e mandam comunicar 
a todas as outras Câmaras da Províncià.

“  Reunem-se com todos Os Juizes de Paz dos Distritos, Curatos e os 
Párocos para elaborarem a Lista de Jurados.

-  Analisam a situação do Município frente à instalação de uma 
Sociedade Militar.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgàdo - Rosa - Souza - Medeiros - 
Bastos

25 -  Acordam em comunicar ao Presidentè da Província a intenção, de
alguns militares, de instálar uma Sociedade Militar na Cidade 
causando preocupação na população.

-  Dão posse è recebem o Juramento de um Inspetor de Quarteirão.
-  Promovem a apuração dos votos para a escolha dos Jurados.
-  Enviam representação ao Presidente da Província solicitando que 

se obste a criação da Sociedade Militar.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Medeiros.

26 — Concluem os trabalhos de apuração de votos para compor a lista
de Jurados.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Medeiros.

29 -  Dão posse e recebem o juramento de um Inspetor de Quarteirão.
-  Respondem ao Presidente da Província justificando a 

représentação que foi enviada pela Câmara e não foi aceita pelo 
mesmo Presidente.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Rosa - Souza - Medeiros. 

NOVEMBRO
05 -  Recebem è mandam publicar em Édital o Prospecto da Biblioteca

Popular (França) e estudos da Socièdade de Mèdicina do Rio de 
Janeiro sobre o cólera.

-  Mandam o Procurador pagar ao arrematante do sustento dos 
presos, os gastos feitos com os mesmos.

-  Recebem o pedido de uma cidadã para que a Câmara pare de 
retirar pedra, a fogo, da pedreira próxima a sua residência.
Ass.: Magalhães Calvet - Salgado - Pereira - Bastos - Rosa - Souza
- Medeiros.

06 -  Recebem pedido do Arruador da Capela da Conceição na Colônia
de São Leopoldo para que a Câmara declare qual é sua situação 
funcional.
Mandam convocar o Promotor Público para comparecer em sessão 
e entrar em contato com os jurados eleitos.
Ass.: Salgado - Pereira - Souza - Rosa -Medeiros.

12 -  Recebem do Presidente da Província a reláçâo dos presos tratados



no Hospital Regimental determinando à Câmara que efetue o 
pagamento das despesas.

-  Mandam pagar o ordenado dos funcionários da Câmara.
-  Mandam publicar Editais para a arrematação do Contrato dos 

Talhos Públicos.
-  Elegem a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 

Públicos.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Bastos -  Medeiros -  Souza

14 -  Fornecem ao Promotor Público o nome dos Jurados escolhidos e 
entregam ao mesmo uma das chaves da urna e a outra ao 
Presidente da Câmara.

-  Recebem do Presidente da Província um exemplar da Lei que 
substitui a moeda de cobre e a tornam pública.

-  Convocam um Juiz de Paz eleito para que venha tomar posse.
-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando as 

melhoras do Imperador D. Pedro II e determinando que se festeje 
tal acontecimento.

-  Recebem parecer da Comissão de exame das contas do Procurador 
e as aprovam.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Bastos -  Souza

22 -  Recebem ofício do Desembargador Juiz de Direito comunicando a 
data para a sessão Judiciária do Conselho de Jurados e mandam 
publicar Editais em todo o Município.

-  Discordam de um ofício enviado pelo Presidente da Província e 
resolvem pedir esclarecimentos ao Ministro do Império.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Passos -  Medeiros -  Bastos

25 -  Reúnem-se para assinatura da representação que será enviada ao 
Ministro do Império.
Os mesmos vereadores

29 -  Remetem a Prestação de Contas da Câmara ao Conselho Geral da 
Província.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Passos -  Medeiros 

DEZEMBRO

05 -  Recebem ofício do Presidente da Província convidando a Câmara 
para as comemorações do Aniversário do Imperador.

- Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a posse do 
novo Juiz de Direito da Comarca.

-  Recebem ofício do Presidente da Província respondendo ao que lhe 
fora enviado pela Câmara sobre o defeito dos lampiões colocados 
na Cidade.

-  Mandam pagar ao arrematante do sustento dos presos as despesas 
feitas com os mesmos.

-  Recebem ofício da Diretoria da Sociedade do Teatro solicitando a 
troca das pedras usadas na construção do seu prédio com as 
destinadas à construção da Cadeia Civil e a abertura de um poço 
no Beco do Fanha.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos na Rua Bella e Rua



Santa Catarina.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Souza -  Passos -  Medeiros

JANEIRO
08 -  Justificam a não - realização das quatro sessões ordinárias como

determina a lei.-
-  Notificam um vereador suplente para que assuma no impedimento 

de outro.
-  Comunicam aos Juizes de Paz das Freguesias da Aldeia e de 

Viamão e dos Curatos de São Leopoldo e Belém para enviarem as 
listas parciais dos Jurados de seus Distritos.

-  Solicitam ao Procurador que verifique se todos os presos da lista 
apresentada pelo contratante de seu sustento, são realmente 
pobres, para que a Câmara mande pagar ao mesmo.
Ass.: Magalhães Calvet -  Pereira -  Salgado -  Rosa -  Medeiros -  
Passos

09 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando lista das
despesas feitas com os presos no Hospital Regimental e pedindo à 
Câmara o pronto pagamento.

-  Recebem ofício contendo pedido de informações do Conselho Geral 
sobre o número de lampiões necessários e em quanto montam as 
despesas.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara chame o imediato em votos para substituir o Juiz de Paz 
da Freguesia dos Anjos da Aldeia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo aviso da 
Secretária de Estado dos Negócios do Império exigindo 
informações sobre a Instrução Pública.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo à Câmara que 
coloque à disposição do encarregado da Estatística da Província 
todos os dados que possui.

-  Recebem exemplar do Decreto de criação das Guardas Policiais 
para publicação.

-  Deferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua da Graça. 
Ass.: Magalhães Calvet -  Medeiros -  Rosa -  Pereira -  Passos -  
Porto

10 -  Acordam em autorizar o Procurador para proceder ao
arbitramento, por peritos do foro que a Câmara deve receber por 
cada terreno e para usar o produto na a criação de expostos.

-  Mandam publicar Editais para as arrematações dos terrenos à 
margem do rio de propriedade da Câmara.

-  Determinam que se passem Editais convidando os empreiteiros 
para concorrerem nas obras da Cadeia Civil e Casa de Correção.

-  Determinam ao Procurador que proceda à vistoria e avaliação das 
obras necessárias na Ponte da Azenha.

-  Recebem ofício do cidadão encarregado da colocação dos lampiões
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pedindo à Câmara que assista ao ato.
-  Mandam publicar Editais sobre a vacinação convocando os Juizes 

de Paz para mandarem ao Paço da Câmara todos os que ainda 
não foram vacinados.
Ass.: Os mesmos Vereadores

11 -  Recebem ofício do Juiz de Paz eleito da Freguesia de Viamão 
comunicando sua impossibilidade momentânea de assumir o 
cargo.

-  Pedem a um Arrematante dos Contratos da Câmara que reforce a 
fiança.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas, Ruas dos 
Ferreiros, de Bragança, Formosa, do Arvoredo, de Bellas,
Principal e do Arroio.

-  Pedem a um interessado na arrematação do Contrato de Aferição 
que reforce a fiança.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas do Arvoredo 
e Igreja.

-  Admitem várias pessoas para licitarem nas arrematações dos 
Contratos de Donativos e Aferição.
Ass.: Magalhães Calvet -  Rosa -  Medeiros -  Porto -  Passos

13 -  Sessão Suspensa
14 -  Admitem a fiança apresentada por um cidadão que quer participar

da licitação nos Contratos da Câmara.
-  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda da Província pedindo à 

Câmara que limite a arrematação a apenas dois matadouros, um 
em cada lado do rio.

-  Colocam em praça os Contratos dos Talhos Públicos.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Passos -  Rosa -  Medeiros

15 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o
Conselho Geral resolveu criar uma Companhia de Guardas 
Nacionais de Cavalaria, nesta Cidade, pedindo que os Juizes de 
Paz façam a devida qualificação dos cidadãos. >

-  Mandam pagar o sustento dos presos pobres, exigido pelo 
contratante, retirando os escravos da relação.

-  Aceitam o lance apresentado e promovem a arrematação dos 
Contratos dos Talhos Públicos.

-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas em frente à 
Praça da Igreja, da Praia e do Arvoredo.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Passos -  Medeiros -  Rosa

16 -  Admitem a fiança de um cidadão que deseja licitar nos Contratos
de Aferição.

-  Analisam a situação dos fiscais que não podem realizar diligências 
por falta de ajudantes e decidem nomear Oficiais de Justiça para 
acompanharem os mesmos.

-  Mandam que se coloque, a pedido do Juiz de Direito da Comarca, 
mais uma fechadura na porta da cadeia.

-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara 
lhe permita realizar uma obra na Rua da Ponte.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Rosa -  Medeiros -  Passos



17 -  Nomeiam novo Juiz de Paz da Cidade no impedimento do 
a.nterior.

-  Recebem requerimento de um cidadão reclamando de um terreno 
aberto que serve de depósito de lixo na quadra entre as Ruas de 
Bragança, do Rosário e da Ponte, pedindo que o mesmo seja 
fechado.

-  Concedem licença para abertura de açougues nas Ruas do Rosário 
e do Paraíso.

-  Mandam informar o fiscal sobre o pedido feito por um cidadão que 
quer construir um muro e precisa da altura e largura da Rua do 
Riacho.

-  Acordam sobre a arrematação do Contrato de Aferição.
Ass.:Salgado -  Rosa -  Medeiros -  Pereira -  Passos

21 -  Dão posse a um Vereador suplente.
-  Decidem enviar ao Conselho Geral o Edital de 1832 contendo as 

razões da proibição do Entrudo no município para que o mesmo o 
aprove.

-  Deliberam que se envie ao Conselho Geral o cálculo aproximado 
das despesas da Câmara.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando informações 
sobre a não - divisão da Freguesia dos Anjos em Distritos.

-  Analisam o parecer do Juiz de Paz da Freguesia dos Anjos, 
concordam com a divisão da mesma em três Distritos, e pedem ao 
Pároco que faça as listas dos cidadãos com direito a voto.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Rodrigues -  Rosa -  Pereira -  
Medeiros

22 -  Dão posse e recebem o juramento de um Juiz de Paz.
-  Acordam em solicitar ao Presidente da Província o maior número 

possível de presos para auxiliar nos trabalhos de Asseio Público.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos na Rua São José, na 

Praça Paraíso e no Caminho Novo.
-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz do Distrito das Dores.
-  Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito do Rosário comunicando 

haver dividido o mesmo em mais três Quarteirões.
-  Recebem ofício do Juiz de Paz do Curato de Belém comunicando 

haver dividido o mesmo em quatro Quarteirões, propondo nomes 
para servirem como Inspetores.

-  Recebem do Juiz de Paz do Curato de Belém a lista dos Jurados e 
a divisão do Distrito em Quarteirões.

-  Recebem o relatório da Comissão encarregada de arbitrar o preço 
do aguardente.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Rosa -  Rodrigues -  Pereira -  
Medeiros

23 -  Deferem licença para construção de casas na Rua da Praia.
-  Elegem nova Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 

Públicos.
-  Convidam o Pároco da Matriz para comparecer à próxima sessão 

da Câmara a fim de tratar da mudança do Cemitério.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Rodrigues -  Rosa -  Pereira -
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Passos -  Medeiros 
24' -  Recebem ofício do Arruador comunicando medições feitas na Rua 

da Alegria e a existência de um terreno devoluto.
-  Solicitam que o Procurador comunique quais são as sobras de 

terrenos encontradas nas medições.
-  Começam os estudos das Posturas Policiais para decidirem o que 

deve ser reformulado.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Passos -  Rodrigues -  Medeiros
-  Rosa

27 -  Concedem licença gratificada ao Porteiro da Câmara que se 
encontra doente.

-  Analisam, juntamente com o Pároco da Matriz, a transferência do 
Cemitério e a melhor maneira de fazê-lo, nomeando para isto 
uma Comissão de Facultativos de Medicina.

-  Esclarecem ao Juiz de Paz do Distrito do Rosário as condições dos 
matadouros e quais são os utensílios usados nos mesmos.

-  Recebem as listas dos Distritos da cidade, Freguesias do Termo e 
Curatos e mandam publicar Editais com data e local.
Ass.: Os mesmos vereadores

29 -  Nomeiam novo cidadão para fazer parte da Comissão de Visita às 
Prisões.

-  Dão posse e recebem o juramento do Juiz de Paz suplente do 
Distrito Norte da Freguesia de Viamão e de um Inspetor de 
Quarteirão.

-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz do Distrito Norte da 
Freguesia de Viamão.

-  Chamam um vereador suplente para tomar posse.
Ass.:Salgado -  Passos -  Rodrigues -  Medeiros -  Rosa

FEVEREIRO

03 -  Recebem ofício do Presidente da Província contendo o parecer do
Conselho Geral sobre o artigo das Posturas Policiais que proíbe o 
Entrudo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando o 
afastamento,do Deputado da Província José de Araújo Ribeiro e 
pedindo que se convoque o suplente.

-  Contratam a obra da cadeia por jornal, uma vez que não 
apareceram interessados na licitação.

-  Recebem do Contratante do sustento dos presos uma relação do 
número de detentos e a quantia gasta com cada um para que a 
Câmara mande pagar.

-  Nomeiam novo Inspetor para o Distrito das Dores.
Ass.: Magalhães Calvet -  Pereira -  Rosa -  Salgado -  Passos

04 -  Mandam pagar o sustento dos presos da Cadeia Civil e as despesas
feitas com os mesmos no Hospital Regimental.

-  Deliberam sobre a obra da nova Cadeia no que diz respeito ao 
pagamento dos operários e compra de materiais.

-  Convocam um Vereador suplente para assumir o cargo.



Ass.: Magalhães Calvet -  Pereira -  Rosa -  Salgado -  Passos
13 -  Dão posse ao Vereador suplente convocado.

-  Dão posse a vários Inspetores de Quarteirão.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Rosa -  Passos -  Ourique -  
Rodrigues

14 -  Decidem continuar a apuração dos votos da eleição para a Lista
Geral dos Jurados.
Ass.:Magalhães Calvet -  Salgado -  Rosa -  Passos -  Ourique -  
Rodrigues

15 -  Convocam um Vereador suplente para assumir o cargo.
-  Dão posse e recebem o juramento de um Inspetor de Quarteirão.
-  Dão posse a um vereador suplente.
-  Continuam os trabalhos de apuração de votos para a composição 

da Lista Geral dos Jurados.
Ass.: Magalhaes Calvet -  Salgado -  Rosa -  Passos -  Ourique -  
Rodrigues

17 -  Continuam os Trabalhos de apuração de votos para a escolha da 
Lista Geral dos Jurados.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que 
encarregou o Sargento - Mor de Engenheiros para inspecionar as 
obras da Nova Cadeia e Casa de Correção.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando à Câmara 
que deve registrar, nos livros, as reuniões do Conselho 
Qualitativo que examina a idoneidade dos cidadãos que entram 
para as Guardas Nacionais.

, -  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda da Província solicitando 
informações sobré a utilidade pública ou não de um terreno que 
fica entre as Ruas da Igreja, Cotovelo e Beco do Ignácio Manoel 
Vieira.

-  Recebem ofício do Conselheiro Secretário do Conselho Geral da 
Província, comunicando a resolução que determinava o envio de 
cópias das sessões a todas as outras Câmaras.
Ass.:Magalhães Calvet -  Salgado -  Ourique -  Rosa

MARÇO

01 -  Decidem nomear uma Comissão para deliberar acerca da compra 
de materiais para a nova Cadeia a fim de que a obra não pare.

-  Autorizam o Procurador a comprar a cal que se acha no Iate 
Bomfim para ser utilizada nas obras da Cadeia.

-  Estabelecem os dias que devem ocorrer as eleições de Juizes de 
Paz nas diversas Freguesias.

-  Comunicam a nomeação do novo Presidente da Província, Antonio 
Rodrigues Fernandes Braga.
Ass.:Magalhães Calvet -  Salgado -  Ourique -  Rosa -  Bastos

10 -  Comunicam, pessoalmente, ao Presidente da Província o nome de 
todos os jurados.

-  Mandam pagar o arrematante do Contrato do Sustento dos presos 
pobres.
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-  Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando licença para 
colocar árvores com bonecos e fogos de artifício para serem 
queimados no dia de Aleluia.

-  Aceitam o pedido de demissão do Fiscal da Freguesia de Nossa 
Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Dão posse e recebem o juramento do Juiz de Paz suplente da 
Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a 
demissão do Comandante Superior das Guardas Nacionais, desta 
Província, e a nomeação de outro.

-  Recebem ofício da Presidência da Província comunicando ter 
escolhido o encarregado de inspecionar as obras da Cadeia Civil e 
Casa de Correção.
Ass.: Magalhães Calvet -  Medeiros -  Rosa 

ABRIL

02 -  Recebem informações do Procurador e do Fiscal sobre as dúvidas
surgidas durante as medições no Caminho Novo.

-  Mandam pagar o arrematante do sustento dos presos pobres.
-  Mandam pagar despesas feitas com a hospitalização de presos no 

Hospital Regimental.
-  Deferem licença para construção em um terreno em frente ao 

Hospital Militar.
-  Nomeiam uma Comissão para levantar dados sobre a situação de 

todos os terrenos da Várzea.
Ass.: Magalhães Calvet -  Salgado -  Ourique -  Medeiros -  Rosá

03 -  Deferem pedido de demarcação do terreno na Travessa da
Caridade.

-  Recebem, de dois engenheiros, o resultado do exame da Planta da 
Cadeia considerando-a imperfeita para o fim a que se propõe.

-  Resolvem chamar outro arquiteto para levantar uma nova planta. 
Ass.: Os mesmos vereadores

04 -  Sessão suspensa.
05 -  Recebem ofício do Desembargador Juiz de Direito, marcando o dia

para a primeira sessão judiciária com o Conselho de Jurados e à 
Câmara junto com o Promotor.
Ata sem assinaturas.

08 -  Sessão suspensa.
09 -  Sessão suspensa.
10 -  Sessão suspensa.
11 -  Sessão suspensa.
14 -  Sessão suspensa.
15 -  Sessão suspensa.
16 -  Sessão suspensa.
17 -  Sessão suspensa.
18 -  Sessão suspensa.
19 -  Sessão suspensa.



MAIO

02 -  Dão posse ao novo Presidente da Província, Antonio Rodrigues 
Fernandes Braga e mandam publicar Editais em todas as 
Freguesias.

-  Mandam pagar o sustento dos presos pobres da Cadeia da Justiça. 
Ass.: Salgado -  Porto -  Pereira -  Bastos -  Medeiros -  Rosa

12 -  Enviam ofício ao Presidente da Província encaminhando cópias
das arrematações dos Contratos de Aferição e Talhos Públicos.

-  Recebem pedido de um cidadão para que á Câmara ateste a 
colocação de ferragens em duzentos lampiões de iluminação 
pública.

-  Mandam pagar o salário dos funcionários da Câmara.
-  Deferem pedidos de demarcação de terrenos nas Ruas dos 

Ferreiros, Riacho, Nova, Arvoredo, Caridade, Várzea do Riacho, 
de Bragança, Cotovelo e nos becos do Barbosa e Quebra-Costas 
(Fanha).

-  Concedem dispensa ao Presidente da Câmara e chamam outro 
vereador para substituí-lo.
Ass.: Porto -  Pereira -  Bastos -  Medeiros -  Rosa -  Salgado

13 -  Recebem as Autênticas das Eleições de Juizes de Paz dos Distritos
da Freguesia dos Anjos da Aldeia e convocam os eleitos para 
tomarem posse.

-  Mandam pagar despesas com a internação de presos no Hospital 
Regimental.

-  Concedem atestados de efetivo exercício ao Juiz de Direito e ao 
Cônego da Cidade.

• -  Informam ao Presidente da Província sobre as razões de ainda 
não terem dado posse ao quarto Juiz de Paz do Primeiro Distrito 
desta Cidade.

-  Recebem ofício do Procurador comunicando que a quantia 
designada para o pagamento do sustento dos presos está em 
moeda ilegal e solicita sua troca.
Ass.: Porto -  Bastos -  Salgado -  Pereira -  Rosa -  Medeiros

14 -  Deferem licença para depositar materiais de construção na Rua da 
Misericórdia.

-  Informam ao novo Presidente da Província sobre as obras da 
Nova Cadeia e as dificuldades encontradas.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Bastos -  Rosa -  Medeiros

15 -  Pedem orientação ao Presidente da Província sobre o
prosseguimento do Contrato de Sustento dos presos pobres.

-  Determinam que se continue a matança de cães inúteis que 
infestam a Cidade.

-  Elegem uma comissão para estudar o oferecimento feito por 
Carrol Forbs e Cia. para exploração do serviço de barcos em toda 
a Província.

-  Concedem licença para queima de fogos na Praça da Matriz 
durante as festividades do Espírito Santo.
Ass.: Os mesmos Vereadores



16 -  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Pereira -  Rosa -  Medeiros

21 -  Dão posse e recebem o juramento dos Juizes de Paz dos Distritos
da Freguesia dos Anjos da Aldeia.

-  Apresentam relatórios da Comissão encarregada de examinar a 
reivindicação de um cidadão que pede terrenos da Várzea e 
comunicam ao Presidente da Província.
Ass.: Porto -  Rosa -  Bastos -  Salgado -  Souza -  Passos -  Pereira -  
Rodrigues -  Medeiros

22 -  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua da Alegria.
-  Recebem o Parecer da Comissão encarregada de examinar a 

proposta da Americana Carrol Forbs e Cia. para exploração 
exclusiva de barcos a vapor e o aprovam.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Bastos -  Passos -  Medeiros -  
Rosa

23 -  Deferem pedido de demarcação de terrenos no Caminho Novo.
-  Deferem pedido de alinhamento de uma chácara na Rua São 

Rafael e abertura de uma Rua dentro da mesma.
-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua do Arvoredo. 

Ass.: Salgado -  Pereira -  Rosa -  Souza -  Passos -  Medeiros -  
Bastos

26 -  Acordam em mandar oficiar ao Presidente do Conselho sobre a 
necessidade de calçar a Praça da Alfândega.

-  Enviam ofício ao Presidente da Província sobre a dificuldade de 
substituir a moeda de cobre no pagamento do sustento dos presos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província determinando que a 
Câmara proceda à arrematação do Contrato de Sustento dos 
presos pobres.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o 
Conselho Geral aprovou os Contratos dos Talhos Públicos e de 
Aferição.

-  Recebem abaixo-assinado dos moradores do Morro de São Pedro 
no Distrito da Capela de Belém reclamando sobre o fechamento 
de uma estrada.

-  Elegem uma nova Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Rosa -  Souza -  Passos -  Medeiros 

JUNHO

23 -  Comunicam ao Presidente da Província a situação da arrematação 
do Contrato de Sustento dos presos.

-  Mandam pagar despesas de hospitalização dos presos no Hospital 
Regimental.

-  Atestam a efetividade dos Juizes de Direito desta Cidade.
-  Mandam pagar ao Cirurgião-Mor a quantia devida com a aplicação 

de vacinas.
-  Mandam pagar o Arrematante do Sustento dos presos.
-  Recebem ofício do Presidente da Província enviando a



representação do Juiz de Paz da Freguesia de Santana e 
solicitando a divisão da mesma em dois Distritos.
Ass.:Salgado -  Bastos -  Rosa -  Souza -  Rodrigues -  Medeiros

25 -  Recebem relatório da Comissão de Visita às Prisões e o enviam ao
Presidente da Província.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade comunicando a necessidade de 
obras em várias Ruas, solicitando um número maior de presos 
para executá-las.
Ass.: Porto -  Salgado -  Bastos -  Rosa -  Souza -  Rodrigues -  
Medeiros

26 -  Recebem ofício do Procurador participando o início das medições
dos terrenos de marinha começando no Caminho Novo.

-  Acordam em solicitar ao Presidente da Província que se reserve 
toda a borda do Rio como logradouro público e para embarque e 
desembarque de mercadorias.
Ass.: Porto -  Salgado -  Rosa -  Medeiros -  Pereira

JULHO
02 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a 

aceitação, pelo ConselhoAdministrativo, do arrematante do 
Contrato de Sustento dos presos pobres.

-  Mandam pagar despesas com a internação de presos no Hospital 
Regimental.

-  Mandam pagar as despesas com o sustento dos presos.
-  Determinam ao Fiscal e ao Procurador que tomem as 

providências necessárias para desentulhar o valo entre o Caminho 
Novo e o Beco do Mota evitando inundações.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter 
nomeado o Arruador e o Piloto encarregado do Plano de Povoação 
da Colônia de São Leopoldo.
Ass.: Salgado -  Souza -  Passos -  Pereira -  Medeiros -  Rodrigues

19 -  Escolhem sessenta jurados para a segunda sessão judiciária.
Ass.: Salgado -  Rosa -  Passos -  Souza

28 -  Recebem ofício do Presidente da Província informando que o Juiz 
de Paz de Viamão fez os alistamentos para as Guardas Nacionais 
e não pode dar andamento na organização das mesmas, pois a 
Câmara não cumpriu o disposto em lei.

-  Informam ao Presidente da Província todas as medidas que foram 
tomadas a respeito das Guardas Nacionais.

-  Recebem ofício do Juiz de Direito da Cidade, comunicando ter 
penalizado alguns réus com multas e que estas devem ser 
cobradas pelo Procurador.

-  Mandam pagar despesas com a hospitalização de presos na Santa 
Casa de Misericórdia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando à Câmara 
a quantia que lhe cabe na distribuição orçamentária para vacinas 
e sustento dos presos pobres.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o



Conselho Administrativo concederá à Câmara os terrenos de 
marinha solicitados para logradouro público.

-  Recebem do Juiz de Paz do centro da Cidade a relação dos 
alistamentos para as Guardas Nacionais.

-  Mandam publicar Editais com os preços da aguardente 
estabelecido pela Câmara.
Ass.: Salgado -  Rosa -  Bastos -  Passos -  Medeiros -  Rodrigues 

AGOSTO
04 -  Recebem do Procurador a Prestação de Contas do sustento dos 

presos, do ano financeiro que se encerrou.
-  Comunicam ao Presidente da Província ser impossível manter o 

sustento dos presos com a quantia que lhes foi destinada no 
orçamento.

-  Mandam pagar o sustento dos presos pobres.
-  Enviam ofício ao Presidente da Província para que o mesmo 

ordene à Diretoria do Trem de Guerra que forneça a esta 
Câmara, mensalmente, a relação de presos .
Ass.: Salgado -  Rosa -  Medeiros -  Souza -  Passos

06 -  Avisam o Juiz de Paz eleito do Distrito das Dores para vir tomar 
posse.

-  Mandam pagar os salários dos empregados da Câmara.
-  Organizam a repartição das Companhias da Guardas Nacionais na 

Cidade com o número de praças no serviço ordinário e na 
Reserva.

-  Solicitam informações sobre a idoneidade de um candidato ao 
cargo de Arruador na Colônia de São Leopoldo.

-  Solicitam ao Presidente da Província que ordene ao engenheiro 
encarregado das obras da Cadeia que termine as novas plantas 
com a maior brevidade possível.

-  Solicitam aos membros da comissão encarregada de estudar o 
local mais apropriado para a mudança do cemitério que enviem 
com urgência um parecer.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Rosa -  Souza -  Passos -  Pereira

25 -  Seguem a atitude tomada pela Câmara do Rio de Janeiro e
acrescentam um artigo nas Posturas regularizando o recebimento 
das moedas de cobre e mandam ao Presidente da Província para 
sua aprovação e publicação.

-  Mandam ofício ao Presidente da Província comunicando a divisão 
das Companhias das Guardas Nacionais na Cidade.

- Recebem ofício do Presidente da Província solicitando informações 
sobre o arbitramento do preço da aguardente e respondem 
esclarecendo como se chegou a tal preço.

-  Mandam pagar despesas com a hospitalização de presos na Santa 
Casa.

-  Recebem ofício do Procurador participando haver concluído o 
conserto da Cadeia da Justiça que havia sido arrombada.

-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade informando sobre a dificuldade



de aceitação da moeda de cobre nos mercados da cidade.
Ass.: Salgado -  Souza -  Bastos -  Rosa -  Passos

SETEMBRO

01 -  Sessão Suspensa
02 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que o

Conselho Administrativo aprovou a Postura relativa ao 
recebimento da moeda de cobre.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo a Planta da 
Gadeia para que a Câmara ordene o devido andamento da obra.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo a Planta da 
Várzea, dividida em quadras para serem distribuídas a quem 
quiser edificar.

-  Respondem ao Presidente da Província que os terrenos da Várzea 
foram doados à Câmara para logradouro público.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Bastos -  Rodrigues -  Rosa -  
Passos -  Medeiros

03 -  Analisam o ofício enviado pelo Presidente da Província para
inspecionar as aulas de Latim e Francês e respondem ao mesmo, 
que cabe â Câmara apenas o controle das Primeiras Letras.

-  Nomeiam Inspetores para as Escolas de Ensino Mútuo na Cidade, 
Colônia de São Leopoldo e Freguesia de Viamão.

-  Recebem ofício do Procurador da Câmara, prestando contas do 
recolhimento das moedas de cobre aos cofres municipais.

-  Enviam ofício aos proprietários das chácaras na Rua que segue do 
Caminho Novo para a frente da olaria de José Inácio Lourenço, 
solicitando alguns palmos de terreno para o alargamento da dita 
Rua.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rosa -  Medeiros -  Bastos

04 -  Solicitam ao Procurador que retire na Tesouraria Provincial a
quantia destinada ao sustento dos presos.

-  Mandam pagar despesas com o sustento dos presos pobres.
-  Analisam a situação do Juiz de Órfãos da Cidade a pedido de um 

cidadão que o declara suspeito.
-  Recebem ofício do Procurador solicitando que o Fiscal ateste se o 

terreno entre as Ruas de Bragança e Bandeira é ou não 
continuação da Rua Nova.

-  Determinam que o Fiscal aplique o que mandam as Posturas a 
respeito da sujeira em dois terrenos na Rua Clara.
Ass.:Salgado -  Pereira -  Souza -  Passos -  Rosa- Medeiros

05 -  Recebem resposta do engenheiro encarregado das obras públicas
da cidade comprometendo-se a aprontar, com a maior brevidade,
o orçamento das obras da Cadeia.

-  Recebem ofício do chefe de Polícia participando a necessidade de 
separar os presos das diversas categorias.

-  Aceitam a proposta apresentada por um Vereador, de colocar em 
empreitada pública, através de Editais, o serviço de limpeza da 
cidade.



-  Deferem pedidos de demarcação dos terrenos nas Ruas do 
Arvoredo e Ladeira.

-  Deferem licenças para depositar materiais de construção para 
reedificação de casas, nas Ruas da Igreja e do Arvoredo.

-  Nomeiam um Fiscal para a Freguesia de Viamão.
-  Nomeiam o Fiscal e o suplente do Primeiro Distrito da Freguesia 

de Nossa Senhora dos Anjos.
-  Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz e o Inspetor do Sexto 

Quarteirão da Freguesia de Santana.
Ass.: Salgado -  Passos -  Souza -  Rosa -  Pereira

-  Respondem ao Juiz de Direito e Chefe de Polícia dizendo que a 
Câmara tem tomado todas as providências possíveis quanto à 
limpeza da cidade.

-  Recebem ofício do Juiz de Direito determinando os cuidados que 
se deve ter nos enterros cujos doentes faleceram de doença 
contagiosa.

-  Mandam pagar despesas feitas com curativos em presos, na Santa 
Casa.

-  Deferem pedido para depositar materiais de construção na Rua da 
Olaria.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Passos -  Souza -  Rosa -  Rodrigues -  
Medeiros -  Pereira

-  Nomeiam um novo Juiz de Órfãos para apurar um Inventário 
solicitado por José Pereira Tavares.

-  Recebem ofício do Arrematante dos Talhos Públicos solicitando 
que a Câmara aceite o pagamento de seu contrato em moeda de 
cobre.

-  Recebem um abaixo-assinado dos moradores da Freguesia de 
Viamão informando sobre o mau estado do Passo do Feijó, 
principalmente na Lomba da Pedreira, pedindo imediatas 
providências para solucionar o problema.

-  Nomeiam uma comissão para estudar uma forma de reparar o 
Passo do Feijó.

-  Recebem ofício do Escrivão que serviu na última sessão do Júri 
enviando a Relação dos Jurados multados por falta.

-  Recebem ofício do Desembargador Chefe de Polícia, determinando 
que a Câmara providencie a numeração das casas da cidade.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Souza -  Rosa -  Passos -  Rodrigues -  
Bastos

-  Nomeiam o Juiz de Direito Cível desta cidade, para substituir o 
Juiz de Órfãos declarado suspeito, no caso do Inventário de José 
Pereira da Fonseca.

-  Deferem licenças para construções nas Ruas da Praia e Caminho 
Novo.

-  Encaminham ao Presidente da Província a prestação de contas, 
reformulada, do sustento e curativos dos presos pobres.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Souza -  Rosa -  Passos

-  Mandam pagar a compra de cadeiras para as sessões do Juri.
-  Indeferem pedido de um cidadão francês que quer exercer a



profissão de Farmacêutico e abrir uma Botica.
-  Recebem requerimento de José Pereira Tavares solicitando que a 

Câmara comunique ao Juiz de Órfãos, que já foi nomeado outro 
Juiz para o Inventário.

-  Determinam ao Fiscal da Cidade que se regule pelo Código 
Criminal de Processo sempre que tiver de aplicar Posturas 
recentemente publicadas.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Souza -  Rodrigues -  Rosa -  Medeiros -  
Passos

24 -  Mandam matricular vários expostos.
-  Recebem representação do fiscal ponderando as reclamações do 

público sobre o mau estado da carne verde e do leite vendidos na 
cidade.

-  Nomeiam uma Comissão de Facultativos de Medicina para exame 
de todos os gêneros alimentícios vendidos na cidade.
Ass.: Salgado -  Rosa -  Medeiros -  Rodrigues -  Bastos

26 -  Elegem os membros da Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos.

-  Deferem pedido de demarcação de terreno na Rua da Misericórdia.
-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Mandam abrir matrícula para expostos.

Ass.: Salgado -  Rosa -  Medeiros -  Rodrigues

OUTUBRO
08 -  Mandam que se encaminhe ao Fiscal da Câmara os pedidos de

pagamento pela criação de expostos.
-  Mandam pagar o sustento dos presos pobres.
-  Oficiam a üm Mestre - Pedreiro e a um Carpinteiro para que se 

apresentem ao Sargento- Mor encarregado das obras da cadeia a 
fim de auxiliarem na confecção do orçamento da referida obra.

-  Indeferem pedido de demarcação de terreno na Várzea por ser 
esta considerada logradouro público.
Ass.: Salgado -  Rosa -  Ourique -  Rodrigues -  Medeiros

09 -  Analisam o Parecer recebido da Comissão encarregada do exame
de gêneros alimentícios vendidos na cidade.

-  Estudam providências que devem ser tomadas a respeito do papel 
moeda falsificado.

-  Nomeiam novo Juiz para atuar no inventário de José Pereira 
Tavares por declarar-se suspeito, o anteriormente nomeado.

-  Determinam aos Fiscais das Freguesias e Curatos do Município 
que examinem o tratamento dado aos expostos.

-  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Recebem proposta de um cidadão para fazer a limpeza da cidade e 

conserto da Ponte da Azenha.
-  Encarregam os Fiscais de procurarem pessoas que tenham 

interesse em contratar com a Câmara o serviço de limpeza da 
cidade e ver os consertos que necessita a Ponte da Azenha.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rodrigues -  Ourique -  Rosa -



Medeiros
21 -  Marcam sessão especial para tornar públicas as mudanças 

efetuadas na Constituição do Império.
-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a sua ida 

a Jaguarão para um encontro com o Presidente de Estado 
Oriental, garantindo a paz entre os Estados.

-  Mandam pagar despesas feitas com os presos, na Santa Casa de 
Misericórdia.

-  Nomeiam novo Juiz para a causa de José Pereira Tavares.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Bastos -  Ourique -  Rodrigues

24 -  Reúnem-se para ler, a todas as autoridades presentes, as
modificações ocorridas na Constituição do Império e a seguir 
assistem um T e  D e u m .

-  Decidem enviar ofício ao Presidente da Província solicitando o seu 
retorno para resolver o problema das cédulas falsas e acalmar 
agitações que existem na capital.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Rosa -  Medeiros -  Ourique -  Franco 

NOVEMBRO
20 -  Recebem ofício de um cidadão pedindo à Câmara que nomeie um 

Juiz para seu inventário, pois considera suspeito o Juiz de Órfãos 
atual.

-  Mandam pagar despesas com o sustento dos presos pobres.
-  Mandam pagar despesas com a hospitalização de presos na Santa 

Casa de Misericórdia.
Ass.: Salgado -  Souza -  Rodrigues -  Rosa -  Ourique

26 -  Sorteiam sessenta nomes para servirem de jurados na sessão de 
Júri que se marcou.
Ass.: Salgado -  Rosa -  Rodrigues -  Ourique -  Souza 

DEZEMBRO
01 -  Concedem licença a um Vereador e convocam outro.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara anote o dia marcado para as eleições das Assembléias 
Provinciais e Deputados à Assembléia Geral Legislativa, 
determinando que a mesma tome as devidas providências.

-  Nomeiam o Arruador do Curato da Conceição na Colônia de São 
Leopoldo.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rodrigues -  Rosa -  Medeiros

02 -  Mandam pagar despesas com a criação de expostos.
-  Recebem convite para participar do Te D e u m  em homenagem ao 

aniversário de D. Pedro II.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rodrigues -  Rosa -  Medeiros

03 -  Aceitam pedido de escusas, por não poder assumir o cargo do
cidadão nomeado para inspecionar as Aulas Públicas da Colônia de 
São Leopoldo e nomeiam outro.

-  Determinam aos Juizes de Paz das Freguesias para instalarem as 
Juntas que nomearão os Jurados.



-  Recebem pedido de indenização, por danos feitos, com a demolição 
de vima pedreira em uma casa na Rua Clara.

-  Aceitam o pedido de demissão do Escrivão do Juízo do Distrito do 
Rosário e nomeiam outro.

-  Aprovam a nomeação do Escrivão do Juízo de Paz da Freguesia 
dos Anjos.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rodrigues -  Rosa

04 -  Recebem um ofício de um morador do Rincão da Cavalhada
reclamando do fechamento de uma estrada que conduz à Vila de 
Santo Antônio da Patrulha.

-  Indeferem pedido feito, por um cidadão, de acrescer ao seu 
terreno sobras de outro devoluto, na Rua da Alegria.

-  Aprovam a indicação feita, pelo Juiz de Paz da Freguesia de 
Viamão, de um Escrivão para o mesmo Juízo e de Inspetores de 
Quarteirão.

-  Pagam despesas com a criação de expostos.
Ass.: Salgado -  Pereira -  Souza -  Rodrigues -  Medeiros -  Rosa

05 -  Mandam pagar despesas feitas com o tratamento de presos na
Santa Casa de Misericórdia.

-  Mandam pagar despesas feitas com o sustento dos presos.
-  Mandam ofício ao Presidente da Província informando não terem 

sido pagas as mensalidades dos presos que trabalham no serviço 
do Trem de Guerra.

-  Determinam a publicação de Editais para a arrematação dos 
Contratos dos Talhos Públicos.

-  Recebem ofício do Juiz Municipal comunicando terem que 
executar a pena de morte no preto Luiz e como a Cidade não tem 
forca, pede orientação de como agir.

-  Encaminham ofício ao Presidente da Província solicitando 
informações sobre a competência da Câmara na feitura de forcas.

-  Recebem a Prestação de Contas do Procurador e nomeiam uma 
comissão para seu exame.

-  Mandam abrir matrícula para vários expostos.
-  Examinam o pedido de pagamento feito pelo Promotor da Cidade. 

Ass.: Salgado -  Bastos -  Souza -  Rosa -  Medeiros -  Rodrigues
06 -  Recebem ofício do Presidente da Província, dando instruções sobre

as eleições à Assembléia Geral e, a Câmara as coloca em 
execução.

-  Elegem a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 
Públicos.

-  Informam ao Presidente da Província que não há possibilidades, 
dentro da lei, de dividir a Freguesia de Santana em mais 
Distritos.

-  Dão posse ao Juiz de Paz eleito do Segundo Distrito da Freguesia 
de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Nomeiam um Escrivão para o Juízo de Paz da Cidade.
-  Recebem pedido de aumento de salário feito pelo carcereiro e o 

remetem ao Presidente da Província.
-  Solicitam ao Presidente da Província que libere presos para o



trabalho de arrumação das Ruas da cidade.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Souza -  Medeiros -  Rosa

29 -  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo que a Câmara
determine o lugar da parada da Companhia de Cavalaria das 
Guardas Nacionais.

-  Recebem ofício do Presidente da Província determinando que a 
Câmara erga imediatamente uma forca.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que 
determinou ao Diretor do Arsenal de Guerra que colocasse presos 
â disposição da Câmara para os trabalhos públicos.

-  Nomeiam um Juiz para causas em que o Juiz de Órfãos não pode 
atuar por ser suspeito.

-  Recebem pedido para que o Arruador marque a altura das soleiras 
para construir na Rua da Bandeira.

-  Transferem os pregões para a arrematação dos Contratos dos 
Talhos Públicos e Aferição por absoluta falta de licitante.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Rosa -  Medeiros -  Franco

30 -  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando à Câmara
que informe porque ainda não determinou o local da parada das 
Guardas Nacionais no Segundo Distrito da Freguesia de Nossa 
Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Respondem ao Juiz de Paz da Freguesia de Nossa Senhora dos 
Anjos da Aldeia sobre onde devem ficar as Guardas Nacionais, 
solicitando que os Juizes de Paz enviem as relações de 
alistamentos.

-  Continuam os pregões para a arrematação dos Contratos.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Medeiros -  Rosa -  Franco

835

JANEIRO
05 -  Recebem ofício do Presidente da Província enviando cópia da 

Ordem do Tesouro na qual consideram improcedente a 
representação dos coletores contra o imposto por pipa de água.

-  Mandam pagar despesas com o sustento dos presos pobres.
-  Recebem o orçamento das obras da Cadeia e Casa de Correção e 

mandam publicar Editais convidando empreiteiros para assumirem 
as mesmas.

-  Concedem atestado de efetividade aos diversos Juizes da Cidade.
-  Avisam ao Presidente da Província que o Diretor do Trem de 

Guerra não pode liberar os presos para as obras públicas por falta 
de correntes para os mesmos.

-  Dão posse e recebem o juramento do Escrivão para o Juízo de Paz 
do Distrito do Rosário.

-  Admitem dois cidadãos que querem lançar nos Contratos de 
Aferição e Talhos Públicos.

-  Aceitam os valores oferecidos para os Contratos dos Talhos 
Públicos e Aferição e os consideram arrematados.



Ass.: Salgado -  Pereira -  Rosa -  Souza -  Medeiros -  Franco
26 -  Recebem, em sessão, os Juizes de Paz de todas as Freguesias e

Curatos e os Párocos de várias Freguesias dando início aos 
trabalhos de apuração para a formação da Lista Geral dos 
Jurados.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Bastos -  Souza -  Pereira

27 -  Prosseguem com os trabalhos de apuração eleitoral para escolha
dos Jurados.

-  Recebem reclamações de cidadãos por não terem sido incluídos 
nas listas de candidatos a jurados.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Bastos -  Rodrigues -  Souza -  Pereira

28 -  Continuam os trabalhos de apuração para a escolha dos jurados.
-  Recebem reclamações de cidadãos por não terem sido incluídos na 

Lista Geral dos Jurados.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Bastos -  Rodrigues -  Souza 

FEVEREIRO
09 -  Arbitram o preço da aguardente vendida no Município.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que não 
fornecerá presos para os trabalhos da Câmara enquanto não 
estiver concluída a obra do Quartel para o Piquete da Cavalaria.

-  Respondem ao Presidente da Província que a Câmara fará todo o 
esforço para enviar, até fins de março, o orçamento de suas obras.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que se 
providenciem substitutos para os eleitores impossibilitados de 
votar na eleição dos membros da Assembléia Provincial.

-  Respondem ao Presidente da Província que vários motivos 
levaram a Câmara a deixar de fornecer dados ao encarregado da 
Estatística.

-  Deferem licença para construção no Caminho Novo.
-  Mandam pagar despesas com o sustento dos presos pobres.

Ass.: Salgado -  Bastos -  Medeiros -  Rodrigues -  Pereira
10 -  Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito das Dores desta Cidade,

solicitando um livro para registrar o nome dos cidadãos que têm 
condições de serem Guardas Nacionais.

-  Aceitam escusas do Juiz de Paz eleito da Freguesia de Viamão e 
nomeiam outro.

-  Recebem ofício do engenheiro encarregado das obras públicas, 
enviando o orçamento da nova Cadeia e Casa de Correção.

-  Aceitam indicações feitas, pelos Juizes de Paz, de Inspetores de 
Quarteirão.

-  Deferem pedido de demarcação de terrenos na Rua Santa 
Catarina.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo à Câmara que 
mande embargar as obras que estão sendo feitas no Caminho 
Novo.

-  Mandam abrir matrícula para um exposto.
-  Recebem ofício solicitando um Juiz para administrar os bens do



Padre Manoel José da Costa, uma vez que os Juizes de Direito 
Civil e Municipal foram declarados suspeitos.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Medeiros -  Rodrigues -  Souza -  Pereira

19 -  Nomeiam um Juiz de Paz substituto para o Segundo Distrito da 
Cidade.

-  Informam ao Presidente da Província as razões que levaram a 
Câmara a conservar no Arquivo, os títulos de terrenos de Antonio 
José Telles.

-  Recebem ofício do Presidente da Província encaminhando abaixo- 
assinado de moradores do Distrito da Aldeia no qual solicitam que 
a Câmara fiscalize a construção da ponte no Passo da Cachoeira, 
para que a mesma não obstRua o trânsito das canoas.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando à Câmara 
os livros para registro de Sisa e meias Sisas.

-  Recebem ofício do Engenheiro das obras públicas informando 
sobre um terreno em litígio.

-  Esclarecem ao Presidente da Província por que foi negado o 
domínio de um terreno à Joaquina Cândida de Amorim e a sua 
irmã.
Ass.: Lopo Gonçalves Bastos

Livro 12 (1835 a 1839)

FEVEREIRO
25 -  Nomeiam uma Comissão para exame das condições apresentadas 

para construção da nova Cadeia Civil.
-  Dão posse ao novo Inspetor do Sétimo Quarteirão do Primeiro 

Distrito da Cidade.
-  Autorizam o levantamento dos embargos efetuados nos terrenos 

do Caminho Novo.
-  Autorizam o Procurador da Câmara a contratar advogado para 

analisar os aforamentos de terrenos da Câmara.
-  Mandam oficiar, para tomar posse, o indicado no cargo de Juiz de 

Paz suplente da Cidade.
-  Nomeiam um Juiz para encaminhamento dos processos dos 

Barrosos
-  Nomeiam um Juiz para o Juízo Cível.
-  Autorizam o pagamento de quantia referente a custas processuais 

ao Escrivão do Juízo Cível da Cidade e do Segundo Distrito.
-  Tomam providências para proibir o jogo do Entrudo na Cidade.
-  Autorizam o Procurador da Câmara a comprar livros para a 

mesma.
Ass.: Francisco Pinto de Souza.

MARÇO

03 -  Registram o início dos trabalhos de apuração dos membros eleitos 
para Assembléia Provincial.



Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza -  Silva Pereira
10 -  Autorizam pagamento das despesas com a sustentação dos presos

pobres da Cadeia Civil.
-  Negam pedido do Presidente da Província para mandar cessar o 

título de concessão de um terreno.
-  Aceitam o pedido de recusa de cidadãos escolhidos para os cargos 

de Inspetor do Primeiro e Quarto Quarteirões do Distrito das 
Dores.

-  Mandam publicar Editais sobre aforamentos de terrenos.
Ass.: Pinto de Souza -  Silva Pereira

11 -  Discutem a validade dos votos dados ao Presidente da Província e
ao Comandante das Armas da mesma, nas eleições para a 
Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza

20 -  Recebem ofício de um Vereador justificando sua ausência.
-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de 

representações de proprietários de embarcações que querem 
alterar a circulação na Barra.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando o 
pagamento das despesas efetuadas no Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia com presos da Presiganga e Cadeia Civil.

-  Recebem ofício do Escrivão solicitando a nomeação de Juizes 
Árbitros.

-  Recebem ofício do Presidente da Província, solicitando 
providências no recolhimento do material didático do Professor de 
Primeiras Letras da Colônia de São Leopoldo.

-  Escolhem e nomeiam Juiz do Cível da Cidade.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza -  Silva Pereira

ABRIL
13 -  Recebem ofício do Presidente da Província tratando dos terrenos 

de marinha no Caminho Novo.
Ass.: Pinto de Souza -  Silva Pereira

27 -  Enviam ofício à Assembléia Provincial felicitando-a por motivo de
sua instalação.

-  Enviam ofício à Assembléia Provincial acompanhado de 
documentação referente a um membro eleito para a mesma.

-  Enviam ofício à Assembléia Provincial acompanhado de 
representação que haviam dirigido ao extinto Conselho Geral.

-  Escolhem e nomeiam Juiz para o Juízo de Órfãos.
Ass.: Salgado -  Silva Pereira -  Lopo Gonçalves -  Roza -  Franco

28 -  Concedem licenças de saúde para vereadores.
-  Chamam um Vereador suplente para exercer o cargo.
-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de 

representação dos moradores da Capela Curada de São Leopoldo, 
pedindo a divisão do Distrito em dois.

-  Recebem requerimento reclamando o fechamento da Estrada do 
Passo da Carioca no Rio dos Sinos.



-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de 
requerimento do Carcereiro da Cadeia Civil reclamando seu 
ordenado.

-  Concedem licença de saúde para vereador.
Ass.: Salgado -  Silva Pereira -  Roza -  Rodrigues -  Passos

29 -  Autorizam pagamento de custas no Juízo de Paz do Terceiro
Distrito da Cidade.

-  Autorizam pagamento de quantia ao agente da vacina.
-  Recebem requerimento solicitando vistoria em terreno na Rua do 

Arvoredo.
-  Recebem ofício do Fiscal do Curato da Conceição na Colônia de 

São Leopoldo tratando do material pertencente à Escola Pública 
do mesmo Curato.
Ass.: Salgado -  Roza -  Passos -  Rodrigues -  Franco

30 -  Concedem licença a um Vereador envolvido com a questão dos
expostos. -

-  Chamam Vereador suplente para tomar posse.
-  Negam aumento de salários aos ajudantes de Porteiro.
-  Autorizam licenças para edificações na várzea entre a quadra das 

praças do Paraíso e dos Ferreiros.
-  Autorizam o pagamento das despesas com o sustento dos presos 

pobres.
-  Analisam as despesas ocorridas com curativos em presos pobres.
-  Analisam ofício do Procurador da Câmara tratando de aforamento 

de terrenos.
Ass.: Salgado -  Roza -  Rodrigues -  Passos -  Franco

MAIO
02 -  Sessão Suspensa.
04 -  Sessão Suspensa.
05 -  Sessão Suspensa.
06 -  Enviam correspondência à Assembléia Legislativa Provincial,

solicitando esclarecimentos sobre o Balanço de Contas da Câmara 
e Títulos de Aforamento Perpétuo dos terrenos de marinha.

-  Tratam da questão de uma estrada na Freguesia de Santana.
-  Autorizam o pagamento das despesas com o sustento dos presos 

pobres.
-  Autorizam os pagamentos de custas processuais nos Juízos de Paz 

da Cidade.
-  Analisam ofício do Procurador, relativo à receita e despesas com 

presos pobres.
-  Recebem ofício do Presidente da Província tratando do material da 

Escola de São Leopoldo.
-  Ordenam ao Procurador que cobre as multas impostas aos 

Jurados.
-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando informações 

sobre a ordem de colocação de deputados eleitos.
-  Autorizam pagamentos de expostos.



Ass.: Salgado -  Roza -  Rodrigues -  Passos -  Franco
07 -  Sessão Suspensa.
08 -  Decidem multar um Vereador por não comparecer à sessão.

-  Recebem parecer da Comissão que fez estudos sobre a divisão em 
dois distritos, da Povoação de São Leopoldo.

-  Recebem ofício do Secretário do Colégio Eleitoral da Cidade 
acompanhado da Ata de Eleição do Regente do Império.

-  Nomeiam um Juiz especial para a causa de Manoel Fernandes 
Chaves.

-  Propõem levar ao conhecimento da Assembléia Provincial as 
nomeações dos Juizes.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que enviem 
à Assembléia Provincial uma relação nominal das pessoas que 
exercem as profissões de médico, cirurgião e boticário.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo explicações 
acerca da navegação no Rio Jacuí.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando 
documentação do ano de 1825.

-  Recebem requerimento solicitando a demolição do poço localizado 
na Rua do mesmo nome.

-  Autorizam demarcações de terrenos na Rua Direita e no lugar de 
saída do antigo Portão da Cidade.

-  Dispensam um vereador de assistir a sessão.
Ass.: Salgado -  Passos -  Rodrigues -  Roza

11 -  Insistem para que um Vereador suplente preste juramento como
substituto.

-  Autorizam pagamento dos empregados da Câmara.
-  Autorizam pagamento de várias custas processuais.

Ass.: Salgado -  Silva Pereira -  Franco -  Bastos -  Roza -  Passos
12 -  Analisam cinco diplomas de Medicina, Cirurgia e Farmácia para,

posteriormente, serem autorizados e publicados em Editais.
-  Autorizam pagamentos de várias custas processuais.
-  Indeferem pedido de instalação de toldo para a venda de café na 

Praça da Quitanda.
Ass.: Salgado -  Bastos -  Passos -  Rodrigues -  Roza

13 -  Dão posse a um Juiz .
-  Discutem as condições apresentadas para administração das obras 

da nova Cadeia da Justiça.
-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando uma relação 

contendo as Freguesias e Curatos do Município, sua extensão e 
população.

-  Autorizam os pagamentos pela criação de expostos.
-  Autorizam a demolição da antiga Cadeia da Jüstiça.
-  Autorizam licença para edificação na Rua da Ponte.
-  Autorizam a nomeação de Inspetores de Quarteirões para o 

Curato da Conceição na Colônia de São Leopoldo e Freguesia de 
Santana.

-  Decidem solicitar à Assembléia Legislativa Provincial alterações 
nos períodos de suas sessões ordinárias e extraordinárias devido
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ao acúmulo de trabalho.
Ass.: Salgado -  Roza -  Bastos -  Rodrigues -  Passos -  Franco

15 -  Autorizam o pagamento dos salários de criação expostos.
-  Nomeiam Comissão para auxiliar os trabalhos dos Fiscais da 

Câmara.
-  Tomam conhecimento do Relatório da Comissão de Visitas às 

Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
-  Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 

Públicos da Cidade.
-  Nomeiam Comissão para discutir o fechamento do Passo de 

Patrício Cidade, no Rio dos Sinos, Freguesia de Santana.
Ass.: Salgado -  Roza -  Passos -  Bastos -  Rodrigues -  Franco

JUNHO
01 -  Enviam ofício ao Presidente da Província, solicitando explicações 

sobre a continuidade da sustentação de presos pobres, por parte 
da Câmara.

-  Enviam ofício ao Presidente da Província encaminhando cópia do 
Relatório da última Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos da Cidade exigindo providências com a 
Presiganga e com o edifício em que se encontra a Aula do Ensino 
Mútuo.

-  Enviam ofício à Assembléia Legislativa Provincial tratando dos 
terrenos que a Câmara pode aforar e vender na Cidade.

-  Recebem ofício da Assembléia Legislativa Provincial aprovando a 
demolição da antiga Cadeia Civil.

-  Respondem ofício da Assembléia Legislativa Provincial nomeando 
dois deputados suplentes.

-  Recebem ofício do Presidente da Província tratando da construção 
da nova Cadeia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província tratando da isenção de 
documentos de um cirurgião.

-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de quatro 
exemplares da Proclamação da Regência do Império para serem 
divulgados.

-  Comunicam ao Presidente da Província não ser possível pagar as 
despesas com curativos dos presos pobres na Santa Casa de 
Misericórdia por falta de verbas.

-  Decidem enviar à Assembléia Provincial o Balanço das Contas da 
Câmara.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo explicações 
sobre vereadores escusos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província com cópia da Resolução 
da Assembléia Provincial sobre casas de correção.

-  Autorizam o pagamento das diárias de sustento dos presos pobres 
da Cadeia Civil e Presiganga.
Ass.: Salgado -  Roza -  Franco -  Passos -  Pinto de Souza -  Silva 
Pereira



16 -  Recebem ofício do Presidente da Província relativo às despesas
feitas com curativos dos presos pobres no Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província autorizando a 
continuidade da arrematação do Contrato de Sustentação dos 
presos pobres da Cadeia da Justiça e Presiganga.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo informações 
sobre a necessidade da Capela Curada de Belém ser elevada a 
Freguesia.

-  Nomeiam substituto para o Juiz Municipal da Cidade.
-  Recebem requerimento do Fiscal da Freguesia dos Anjos 

reclamando aumento de salário.
-  Enviam ofício ao Presidente da Província pedindo esclarecimentos 

sobre como proceder na posse do novo Juiz Municipal.
Ass.: Salgado -  Roza -  Bastos -  Passos -  Rodrigues -  Franco

17 -  Nomeiam dois substitutos para membros da Comissão de Visitas
às Prisões e Estabelecimentos Públicos.

-  Estabelecem o preço do imposto da aguardente.
-  Autorizam o pedido de fechamento de um caminho estreito no 

Distrito do Curato de Belém.
-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo providências 

para desafogar a rampa de embarque e desembarque do Beco João 
Ignácio.

-  Recebem um exemplar impresso do regulamento para a 
praticagem e administração da Barra da Província.
Autorizam o pagamento do salário de criação de um exposto na 
Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

-  Recebem requerimento dos moradores do Morro de São Pedro 
reclamando o fechamento de estrada no Distrito do Belém.

-  Dão posse ao Juiz Municipal interino.
Ass.: Salgado -  Lopo Gonçalves -  Roza -  Passos -  Bastos -  
Rodrigues -  Franco

19 -  Sessão Suspensa.
22 -  Sessão Suspensa.
23 - Sessão Supensa.
25 -  Sessão Suspensa.
30 -  Autorizam demarcação de terrenos em frente ao edifício da 

Assembléia Provincial.
-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que a 

Câmara, em determinadas decisões exorbita das suas atribuições e 
exerce funções do Poder Legislativo.

-  Determinam fazer o chamamento de um Vereador ausente e 
cancelam a posse do suplente.

-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado do 
parecer da Comissão da Assembléia Provincial sobre a nomeação 
e posse de Magistrados nos casos de suspeição.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz do Primeiro Distrito da Cidade 
comunicando não haver suplentes que o substitua em sua 
enfermidade.
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-  Autorizam licença para construir embarcação na Ponta do Arsenal 
sob condição de não prejudicar as obras da nova Cadeia.

-  Autorizam registro de matrícula de exposto da Freguesia dos 
Anjos.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Passos -  Franco -  Roza -  Bastos 

JULHO
01 -  Sessão Suspensa
02 -  Recebem requerimento do Coletor de Imposto de Carne Verde da

Cidade solicitando a cassação da licença do fornecedor de carne 
devido à falta de pagamento de impostos.

-  Aceitam licitante para a arrematação do Contrato de Sustentação 
dos presos pobres.

-  Mandam manter em hasta pública o referido Contrato.
-  Recebem ofício do Fiscal da Cidade comunicando o estado de 

sujeira em que se encontram as Ruas e praças da mesma, 
reclamando a falta de presos para estes trabalhos públicos.

-  Autorizam o pagamento dos salários de criação de vários expostos.
-  Autorizam demarcação de terreno e licença para construir na Rua 

da Varginha.
-  Recebem requerimento reclamando do alinhamento da calçada na 

Rua da Ponte.
-  Mandam expedir Edital proibindo a venda de pólvora e o fabrico 

de fogos de artifício dentro dos limites da Cidade.
Ass.: Salgado -  Lopo Gonçalves -  Roza -  Pinto de Souza -  Bastos

03 -  Sessão Suspensa
06 -  Nomeiam e dão posse ao novo Inspetor do Segundo Quarteirão.

-  Recebem ofício do Presidente da Província tratando das 
nomeações e juramentos dos Juizes Municipais em casos de 
suspeição.

-  Recebem ofício do Presidente da Província remetendo a 
representação de vários moradores da Colônia de São Leopoldo 
insistindo na divisão dos Distritos.

-  Recebem ofício do Inspetor da Fazenda Pública da Província 
solicitando informações de quais terrenos de marinha foram 
concedidos à Câmara pelo Visconde de São Leopoldo, para serem 
vendidos, e com o seu produto edificar a nova Cadeia.

-  Recebem informações do Procurador da Câmara sobre construção 
de uma embarcação nas proximidades do edifício da nova Cadeia.

-  Autorizam licença para edificar na Rua da Bandeira e murar os 
fundos da Rua da Misericórdia.

-  Autorizam o pagamento dos salários de criação de vários expostos.
-  Colocam em hasta pública a arrematação do Contrato de 

Sustentação dos presos pobres da Cadeia da Justiça e Presiganga. 
Ass.: Salgado -  Lopo Gonçalves -  Roza -  Bastos -  Passos

07 -  Autorizam o pagamento dos salários atrasados do Carcereiro da
Cadeia Civil.

-  Autorizam o nivelamento da Rua Bella no lugar da Margem do



Riacho.
-  Admitem licitante na arrematação do Contrato de Sustentação dos 

presos pobres.
-  Aceitam a arrematação do Contrato de Sustentação dos presos 

pobres. ^
-  Autorizam o pagamento do salário de criação de exposto.
-  Tratam do fechamento de uma estrada na Freguesia de Santana.
-  Dão posse a um Juiz do Juízo Cível.

Ass.: Salgado -  Roza -  Bastos -  Passos -  Pinto de Souza
13 -  Recebem ofício do Juiz de Direito da Comarca comunicando que

pretende abrir o Júri da Cidade.
-  Discutem os problemas encontrados na administração do sustento 

dos presos pobres da Cadeia de Justiça e Presiganga.
-  Autorizam alinhamento de terreno na Rua da Várzea do Riacho.
-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter 

mandado colocar à disposição da Câmara presos para trabalhos 
públicos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando uma casa 
para proceder à inspeção das Guardas Nacionais do Município.

-  Autorizam o pagamento das despesas com curativos de presos 
pobres no Hospital da Santa Casa de Misericórdia.
Ass.: Salgado -  Roza -  Bastos -  Passos -  Pinto de Souza

14 -  Autorizam o pagamento das diárias de sustento dos presos pobres.
-  Indeferem pedido de ocupação de terreno na Rua da Bandeira com 

fundos para a Rua da Misericórdia.
-  Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 

Públicos da Cidade.
Ass.: Salgado -  Roza -  Bastos -  Passos -  Franco 

AGOSTO
06 -  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando a

suspensão dos vereadores que votaram contra a expedição de 
Diplomas, como membros da Assembléia Provincial, ao mesmo 
Presidente e ao Comandante das Armas.

-  Recebem requerimento do Carcereiro da Cadeia da Justiça 
solicitando aumento de salário.

-  Oficiam ao Presidente da Província a falta de verbas para 
continuar o pagamento das diárias de sustento dos presos pobres.

-  Recebem ofício do arrematante da sustentação dos presos pobres 
solicitando vários utensílios de cozinha para fornecer alimentação 
aos referidos presos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara conceda licença ao Juiz de Paz.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Silva Pereira -  Pinto de Souza -  Passos 
Roza

07 -  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de quatro
exemplares da Proclamação da Assembléia Legislativa Provincial 
aos cidadãos da Província, para divulgação.



-  Recebem ofício do Presidente da Província tratando da 
organização de um Corpo de Guardas para fazer serviço policial na 
Província.

-  Decidem publicar Editais para a formação do Corpo de Guardas.
-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de cópia 

da Resolução da Assembléia Provincial declarando que a Câmara 
não tinha nenhuma ingerência na obra da Casa de Correção.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando o 
recolhimento do dinheiro enviado à Câmara para as obras da Casa 
de Correção.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando haver 
colocado à disposição da Câmara a quantia relativa às vacinas.

-  Recebem requerimento do Carcereiro reclamando pagamento de 
salários.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza -  Silva Pereira -  Roza -  
Passos

14 -  Dão posse a um Vereador substituto.
-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando haver 

colocado à disposição da Câmara quantia relativa ao sustento e 
curativos dos presos pobres.

-  Recebem ofício do Presidente da Província pedindo providências 
para reparar a calçada do edifício da Tesouraria.

-  Autorizam o pagamento de quantias aos empregados que 
trabalham na vacinação.
Ass.: Roza -  Pinto de Souza -  Silva Pereira -  Alvim -  Passos -  
Lopo Gonçalves

27 -  Enviam ofício ao Presidente da Província tratando de
irregularidades praticadas contra o Juiz de Paz do Distrito de 
Belém.

-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de 
Decreto que trata da isenção dos direitos de importação de gado 
dos estados vizinhos.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando o envio da 
planta da Casa de Correção.

-  Recebem ofício do Presidente da Província solicitando que a 
Câmara remeta à Vila de Santo Antônio algumas lâminas de 
vacina.

-  Tratam da substituição do Juiz de Paz do Primeiro Distrito da 
Cidade.

-  Aceitam escusas de vereadores por não assumirem o cargo.
-  Decidem chamar outros vereadores substitutos.

Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza -  Passos -  Roza -  Alvim
28 -  Expedem Editais divulgando a abertura de subscrições para a Casa

de Correção.
-  Analisam a execução da recente Lei de Orçamento Municipal.
-  Enviam ofício ao Inspetor da Tesouraria Provincial acompanhado 

da cota restante designada ao edifício da Casa de Correção.
Ass.: Lopo Gonçalves -  Pinto de Souza -  Passos -  Roza -  Alvim



SETEMBRO
21 -  Recebem ofício do Coronel Bento Gonçalves da Silva comunicando 

que o Presidente da Província havia sido forçado a abandonar o 
cargo, sendo necessária a nomeação do Vice-Presidente.

-  Decidem escolher o quarto substituto da Vice-Presidência para 
tomar posse devido à ausência dos demais.

-  Dão posse ao Vice-Presidente da Província.
Ass.: Roza -  Alvim -  Passos -  Rodrigues -  Franco

25 -  Decidem comunicar ao Governo Central a posse do Vice- 
Presidente da Província.

-  Oficiam ao Vice-Presidente da Província, solicitando maiores 
esclarecimentos para o comprimento da Lei do Orçamento 
Municipal.
Ass.: Roza -  Pinto de Souza -  Alvim -  Bastos -  Passos 

OUTUBRO
07 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando que 

deve ser substituído por outro Vice-Presidente obedecendo a 
ordem numérica rigorosa.

-  Recebem ofícios do arrematante da sustentação de presos da 
cidade, solicitando pagamentos das diárias de alimentação.

-  Tratam da arrematação do Potreiro Nacional.
-  Recebem ofício da Presidência da Província acompanhado de cópia 

do Decreto que determina a ordem numérica das pessoas 
nomeadas pela Assembléia Legislativa para exercerem o cargo de 
Vice-Presidente da Província.

-  Recebem ofício da Presidência da Província solicitando a entrega
- de verbas que a Câmara ainda tivesse para a construção da Casa
de Correção.

-  Enviam ofício ao Vice-Presidente da Província solicitando que seja 
sustada a arrematação do Potreiro Nacional.
Ass.: Roza -  Pinto de Souza -  Bastos -  Alvim -  Passos

12 -  Enviam ofício ao Vice-Presidente comunicando que o seu
imediato, na ordem de posse, não pode assumir o cargo.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente solicitando que a Câmara 
esclareça as dificuldades que encontrou na execução da Lei dó 
Orçamento Municipal.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz suplente do Primeiro Distrito 
pedindo licença temporária do cargo.

-  Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de 
requerimento de vários moradores dos distritos de São Leopoldo, 
Aldeia e Santana, pedindo a abertura de uma estrada que ligue a 
Freguesia de Santana até São Leopoldo atravessando o Rio dos 
Sinos no lugar determinado Carioca.
Ass.: Roza -  Silva Pereira -  Pinto de Souza -  Bastos -  Alvim -  
Passos

13 -  Encaminham ofício ao Vice-Presidente pedindo esclarecimentos
sobre o retorno dos quatro vereadores suspensos em razão de



terem sido julgados e considerados inocentes.
-  Indeferem requerimento solicitando abertura de uma estrada em 

direção ao Passo denominado Patrício Cidade.
-  Mandam reabrir a estrada bloqueada no Morro do São Pedro, 

Curato de Belém.
-  Concedem licença ao Fiscal suplente da Cidade.

Ass.: Roza -  Pinto de Souza -  Alvim -  Bastos -  Passos
14 -  Encaminham ofício ao Vice-Presidente expondo os problemas que 

enfrentaram na execução da Lei do Orçamento Municipal devido à 
Crise na Província.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente comunicando a substituição do 
Comandante das Armas da Província.

-  Autorizam os pagamentos de várias custas processuais.
Ass.: Roza -  Passos -  Alvim -  Pinto de Souza -  Silva Pereira -  
Bastos

NOVEMBRO
03 -  Recebem participação de um vereador dizendo-se enfermo para

assistir às sessões.
-  Concedem licença para vereadores.
-  Autorizam a demarcação de dois terrenos na Praça da Igreja 

Matriz da Cidade.
-  Recebem ofício do Juiz de Direito interino comunicando abertura 

da terceira sessão judiciária.
-  Recebem ofício do Vice-Presidente revogando a suspensão imposta 

a quatro vereadores.
-  Concedem escusa ao Fiscal do lado Oriental da Cidade.
-  Autorizam o pagamento das diárias de sustento dos presos pobres.
-  Decidem enviar ofício ao Vice-Presidente pedindo solução para o 

problema do Potreiro Nacional, onde se acha o Matadouro 
Público.
Ass.: Salgado -  Passos -  Roza -  Alvim -  Medeiros -  Rodrigues

04 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província pedindo
providências contra o boato de que os colonos alemães de São 
Leopoldo estariam participando dos movimentos que têm 
ocorrido.(Revolução Farroupilha)

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando 
haver convocado extraordinariamente a Assembléia Provincial por 
assim exigir o bem da Província.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando o 
afastamento do Juiz Proprietário do Curato de Belém e pedindo a 
posse imediata do suplente.

-  Recebem ofício do indicado para Juiz de Paz do Primeiro Distrito 
da Cidade comunicando estar doente e não poder assumir o cargo.

-  Recebem requerimento de candidatos ao cargo de Porteiro da 
Câmara.

-  Recebem requerimento de morador do Distrito da Colônia de São 
Leopoldo pedindo licença para tapar um caminho em suas terras.



-  Autorizam licença para construção e depósito de materiais na Rua 
do Poço.
Ass.: Salgado -  Passos -  Roza -  Medeiros -  Rodrigues -  Alvim

05 -  Recebem requerimento solicitando a substituição de um Juiz 
considerado suspeito.

-  Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 
Públicos da Cidade.

-  Recebem requerimento solicitando nomeação de Juiz, para 
inventariação de bens, devido à suspeita do atual Juiz de Órfãos.

-  Recebem ofícios do Juiz de Paz do Segundo Distrito da Cidade 
indicando cidadãos para os cargos de Inspetores do Segundo e do 
Quinto Quarteirões.

-  Recebem ofício de um Vereador comunicando seu impedimento 
para assistir às sessões.
Ass.: Salgado -  Roza -  Medeiros -  Passos -  Alvim -  Rodrigues

09 -  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província comunicando a 
chegada do cidadão que o precede na ordem numérica de Vice- 
Presidente e pedindo que a Câmara convide-o a tomar posse do 
cargo.

-  Organizam os processos de nomeações de Juiz Municipal, Juiz de 
Órfãos e Promotor Público da Cidade para serem encaminhados 
ao Vice-Presidente.

-  Nomeiam um Juiz para inventariação de bens.
-  Autorizam o pagamento dos salários dos empregados da Câmara.
-  Nomeiam interinamente o Porteiro da Câmara.

Ass.: Salgado -  Passos -  Franco -  Roza -  Alvim -  Medeiros

DEZEMBRO
01 -  Enviam ofício de felicitações à Assembléia Legislativa Provincial 

por motivo de sua instalação.
-  Aprovam o envio de uma representação à Assembléia Legislativa 

Provincial sobre o Potreiro Nacional situado na Várzea onde se 
encontra o Matadouro Público.

-  Aprovam o envio de uma representação à Assembléia Legislativa 
sobre impostos estabelecidos pela Lei Provincial.

-  Dão posse ao Juiz Inventariante.
Ass.: Salgado -  Medeiros -  Rodrigues -  Franco -  Alvim 
(Continuação da sessão)

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província pedindo que a 
Câmara mande chamar dez deputados suplentes para tomarem 
posse na Assembléia Legislativa Provincial.

-  Autorizam o pagamento da sustentação dos presos pobres.
Ass.: Salgado - Rodrigues

09 -  Recebem Carta Imperial comunicando a nomeação do novo 
Presidente da Província. ■

-  Recebem ofício do novo Vice-Presidente da Província comunicando 
não poder tomar posse do cargo por motivos de saúde.
Ass.: Salgado -  PassosR odrigues -  Pinto de Souza
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14 - Recebem ofício de Vereador ausente justificando sua falta.
-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província pedindo que a 

Câmara mande chamar mais oito deputados suplentes para 
tomarem posse na Assembléia Legislativa Provincial.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província tratando da 
remoção dos presos da Justiça, do Quartel do Oitavo Batalhão 
para a antiga cadeia.

-  Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter 
nomeado, provisoriamente, o Comandante Geral da Guarda 
Nacional, Coronel Bento Gonçalves da Silva.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz do Segundo Distrito da Cidade 
indicando um cidadão para o cargo de Escrivão do mesmo Juízo.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província aprovando os 
indicados para os cargos de Juiz Municipal, Juiz dos Órfãos e 
Promotor Público.
Ass.: Salgado -  Pinto de Souza -  Roza -  Passos -  Rodrigues

15 -  Recebem do Vice-Presidente da Província a Carta Imperial de 
nomeação do novo Presidente da mesma.

-  Decidem publicar os Editais de costume para arrematações dos 
Contratos dos Talhos Públicos e Aferição da Cidade, Freguesias e 
Curatos do Município.

-  Autorizam licença para edificar e murar um terreno na Rua da 
Misericórdia.

-  Recebem requerimento de moradores da Freguesia de Nossa 
Senhora dos Anjos da Aldeia pedindo providências contra o 
fechamento de um logradouro público na mesma.

-  Suspendem a abertura de uma estrada.
-  Dão posse ao Juiz de Paz eleito do Primeiro Distrito da Cidade. 

Ass.: Salgado -  Franco -  Pinto de Souza -  Roza -  Medeiros -  
Rodrigues -  Passos

16 -  Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito da Freguesia de 
Santana, comunicando sua mudança para o Distrito de São 
Leopoldo e pedindo sua substituição.

-  Recebem ofício do Juiz de Paz suplente da Freguesia de Santana 
comunicando sua ida a Rio Pardo, pedindo substituto.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província tratando da 
chamada dos deputados suplentes à Assembléia Legislativa 
Provincial.

-  Autorizam a abertura de matrículas de expostos.
-  Organizam juntas para a escolha de Jurados conforme o disposto 

no Código de Processo Criminal.
Ass.: Salgado -  Roza -  Al vim -  Passos -  Bastos -  Rodrigues

17 -  Convocam novo Juiz de Paz do Primeiro Distrito a tomar posse.
-  Recebem requerimento de morador do Primeiro Distrito da 

Freguesia dos Anjos reclamando da abertura de um caminho 
público em suas terras.

-  Recebem ofício do Juiz de Direito e Chefe da Polícia solicitando a 
elaboração de uma Postura sobre o recolhimento de escravos à 
noite.
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Ass.: Salgado -  Medeiros -  Bastos -  Passos -  Alvim -  Roza
-  Autorizam abertura de matrícula de exposto na Freguesia de 

Viamão.
-  Indeferem pagamento de custas processuais ao Promotor Público 

interino.
-  Indeferem medição de um terreno de herança na Rua Formosa.
-  Recebem requerimento de um cidadão solicitando o emprego de 

Carcereiro da Cadeia da Justiça.
-  Recebem ofício do Fiscal do lado Ocidental da Cidade dando parte 

do estado de sua administração e pedindo presos para os trabalhos 
públicos.

-  Decidem enviar ofícios aos Comandantes interinos das Armas da 
Província e das Guardas Nacionais cumprimentando-os pelas 
posses nos referidos cargos.
Ass.: Salgado -  Franco -  Medeiros -  Bastos -  Passos -  Roza -  
Alvim

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província tratando do 
chamamento dos Deputados suplentes.
-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província solicitando que 
retardem a demolição da antiga Cadeia de Justiça, até que seja 
possível providenciar outra casa para o mesmo fim.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província solicitando 
informações sobre a formação das Guardas Nacionais nas 
Freguesias de Viamão e Aldeia dos Anjos.

-  Recebem ofício do Vice-Presidente da Província acompanhado de 
Representação dos presos da Presiganga e Cadeia Civil da Cidade 
reclamando da má alimentação que lhes é servida pelo 
arrematante.

-  Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e demais 
Estabelecimentos Públicos da Cidade.
Ass.: Salgado -  Roza -  Alvim -  Medeiros -  Bastos -  Passos
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Indice Toponímico
ALEGRETE

20 jun. 1833.

ALTO  DA  BRONZE
04 jan. e 24 set. 1833.

ARRO IO DA  PINTA D A
19 jan. 1833.

ARRO IO DOS RATOS
08 mar. 1830.

BECOS
da Casa da Opera (Uruguai)
04 fev. 1826 -  11 jun. e 20 set. 1830 -  12 jan. 1833. 
da Rua Nova
05 jun. 1829
de Inácio Manuel Vieira 
25 ago. 1832 -  17 fev. 1834. 
do Barbosa (Barros Cassai)
27 jun. 1832 -  12 maio 1834. 
do Bexiga
16 mar. 1830.
do Fanha -  Quebra Costas (Caldas Júnior)
21 jul. 1829 -  05 dez. 1833. 
do Mota
02 jul. 1834
do João Inácio (Parte da Rua Gen. Câmara)
17 jun. 1835
Quebra Costas (Fanha)
05 jun. e 12 ago. 1829 -  13 nov. 1832 -  12 maio 1834.

BEIRA D O  RIO
31 abr. 1826

C A M A Q U Ã
18 jun. 1832



C A M IN H O  DE TELLES
06 jul. 1830

CAPELAS
Nossa Senhora de Belém
25 nov. 1830 -  17 mar., 23 abr., 06 e 11 maio, 14, 21 e 28 jun., 11 jul.,
03 e 04 out. e 17 dez. 1831 -  27 jun., 02 e 10 jul. 1832 -  07 e 19 jan.,
14 fev. e 02 maio 1833 -  08 e 22 jan. 1834 -  16 e 17 jun., 27 ago., 13 
out. e 04 nov. 1835.
Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo
22 abr., 06 maio, 08 jul., 11 ago., 22 set. e 01 out. 1831 -  03 e 07 
jan., 14 fev., 18 abr., 13 set., l i  out. e 06 nov. 1833 -  08 jan. e 01 
dez. 1834 -  28 e 29 abr. e 13 maio 1835.
São João Batista
01 abr., 13 e 14 maio e 01 jul. 1829.
Colônia de São Leopoldo
24 abr., 30 jun., 27 e 29 jul., 06 out., 22 nov. e 19 dez. 1831 -  14 fev., 
14, 22 e 28 ago., 01 e 18 out. 1833 -  06 ago., o3 set. e 03 dez. 1834 -
20 mar., 29 abr., 06, 08 e 13 de maio, 06 jul., 12 out., 04 nov. e 16 dez 
1835.

DISTRITOS
das Dores de Camaquã
28 jan., 16 set. e 25 out. 1826 -  03 fev. e 28 abr. 1827 -  23 jan. 1828 -
10 jul. 1829.
das Pedras Brancas
22 e 25 fev. 1826 -  15 nov. 1828 -  17 maio, 04, 27 e 31 jul., 01 e 27 
ago., 11 out. 1833.
de Nossa Senhora da Madre de Deus
09 ago., 02, 06 e 13 set. 1833. 
de Nossa Senhora das Dores
29 ago., 03 set. e 01 out. 1833 -  22 jan., 03 fev. e 06 ago. 1834 -  10 fev. 
e 10 mar. 1835.
de Nossa Senhora do Rosário
02, 06 e 24 set. 1833 -  22 e 27 jan. e 03 dez. 1834.
de Sapucaia
12 ago. e 11 nov. 1826 -  11 mar. e 17 set. 1829. 
do Caí
P  jul. 1826 -  21 jul. 1827.

ESTRADAS
da Azenha
10 nov. 1829. 
de Sapucaia
14 fev. 1833. 
do Meio

■
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04 out. 1830 -  03 out. 1831. 
do Moinhos de Vento
11, 14 e 25 maio e 03 jul. 1829 -  31 mar. e 11 jun. 1830 -16 mar. 1832
-  08 jan. e 14 ago. 1833.
Geral
24 abr. 1831.

ESTADOS
de Lubeck 
19 dez. 1831. 
Oriental
21 out. 1834.

FREGUESIAS
das Águas Mortas
13 mar. 1832.
de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia
11 jan., 15 fev., 17 mar., 12 abr., 28 jun., 29 jul. e 18 nov. 1826 -  23 
jan., 05 e 22 mar., 06 ago., 13 set., 15 nov. e 06 dez. 1828 -  25 fev., 11 
mar., 27 abr., 15 e 20 jun., 07, 09, 10 e 16 ago., 23 e 27 out., 21 e 26 
nov. e 11 dez. 1829.
30 jan., 18 e 31 mar., 30 abr., 23 jun., 29 jul., 11 e 16 set., 21 out. e 08 
e 15 nov. 1830.
19 jan., 21 mar., 24 abr., 06 e 31 maio, 15 jun., 29 jul. e 22 set. 1831 -
03, 04, 05 e 15 jan., 12 fev., 15 abr., 12 e 30 jul., 06 e 08 ago. 1833 -
08, 09 e 21 jan., 10 mar., 13 e 21 maio, 05 set., 03, 06 e 30 dez. 1834 -  
19 fev. 16, 17 e 30 jun., 12 out., 15, 17 e 19 dez. 1835.
de Santana
25 jan., 08 e 15 mar. 1826 -  26 set. 1827 -  12 e 23 jul., 6 e 16 ago.
1828 -  12 jan., 11 fev., 11 mar., 02, 07, 13, 16, 19 e 23 maio, 11 jun.,
03 e 10 jul., 17 set. e 29 out. 1829 -  08 , 18 e 22 mar., 30 abr. e 01 
dez. 1830 -  26 fev., 24 abr., 31 maio, 16 e 28 jun. e 12 ago. 1831 -  03,
04, 07 e 28 jan., 14 fev., 17 jul., 06, 22 e 28 ago. e 03 out. 1833 -  23 
jun., 05 set. e 06 dez. 1834 -  06, 13 e 15 de maio, 07 jul., 12 out. e 16 
dez. 1835.
de Triunfo
12 abr., I2, 12 e 19 jul., 16 e 30 ago., 16, 20 e. 30 set. e 04 out. 1826 -
06 jun., 18 ago., 26 set. e 12 dez. 1827 -  8 e 22 mar., 16 abr., 21 maio,
05, 09 e 30 jul. 1828 -  28 jan., 11 fev., 29 abr., 14, 16, 20, 23 e 26 
maio, 17, 20 e 30 jun., 07, 10 e 22 jul., 31 ago., 17 set., 29 out. e 18 
nov. 1829 -12 jan., 08 e 23 mar., 30 abr., 12 jun., I2, 09, 16, 17 e 18 
set., 21 out., 08 e 15 nov., I2, 04, 09, 11, 15 e 20 dez. 1830 -  26 fev., 18 
mar., 23 e 28 abr., 31 maio, 15, 16 e 25 jun. e 17 set. 1831 -18 jun., 19 
set. e l 2 e 05 out. 1832 -  03 jan. 1833.
de Viamão
28 jan., 15 e 17 mar., 28 jun., 22 nov. e 02 dez 1826 -  03 fev., 21 jul.,
18 ago., 17 e 20 out. 1827 -  30 jan., 05 mar., 12, 23 e 30 jul. e 13 ago.



1828 -  11 fev., 29 abr., 13 maio, 20 jun., 10 e 21 jul. e 26 nov. 1829 -
18 mar., 03 e 16 set., 04 e 21 out., 25 nov. e 20 dez. 1830 -  26 fev., 16 
e 17 mar. e 23 abr., 06 maio, 14 jun. e 19 dez. 1831 -13 mar. e 22 dez.
1832 -  03 e 07 jan., 15 abr., 02 e 14 maio, 08, 15 e 17 jul., 06 e 27 
ago., 30 set. e 03 e 10 out. 1833 -  08, 11 e 29 jan., 28 jul., 03, 05 e 19 
set., 04 dez. 1834 -10 fev., 18 e 19 dez. 1835.

JAGUARÃO
21 out. 1834.

LARGO D A  FORCA
15 e 22 out. 1833.

LOM BA D A  PEDREIRA
19 set. 1834.

LONDRES
15 set. 1827.

M O RRO  DE SÃO PEDRO
26 maio 1834 -17 jun. e 13 out. 1835.

M O RRO  SANTANA
03 out. 1831.

PASSOS
da Areia
17 jul. 1829. 
da Cachoeira 
19 fev. 1835. 
da Picada 
12 jun. 1829. 
do Carioca
22 ago. 1833 -  28 abr. e 12 out. 1835. 
do Feijó
15 jun. 1832 -  19 set. 1834.
Patrício Cidade
15 maio 1835.

P O N TA  D O  ARSENAL
08 jul. 1829 -  03 jun. e 11 out. 1833 -  30 jun. 1835.
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PO NTES
da Azenha
11 maio, 18 e 26 nov. 1829 -  10 jan. e 09 out. 1834. 
do Riacho
12 fev., 11 jul., 22 ago., 10 e 16 set. 1833.

POTREIRO N A C IO N A L
04 abr., 07, 18 e 27 maio e 21 nov. 1829 -  03 e 20 set. 1830 -  30 set. e
07 out. 1833 -  03 nov. e Ia dez. 1835.

PRAÇAS
da Alfândega
29 ago. 1827 -  24 out. 1829 -  14 abr. e 11 jun. 1830 -  26 maio 1834. 
da Igreja
11 e 12 jun. 1829 -  31 mar. 1830 e 25 jun. 1831. 
da Matriz
15 maio 1834 -  03 de nov. 1835. 
da Quitanda
11 e 14 dez. 1830 -  08 ago. 1833 e 12 maio 1835. 
do Peixe
16 jun. 1830. 
do Portão
30 jun. e 1 °  jul. 1829 -  29 mar., 08 e 09 jul. 1829 -  10 dez. 1831 -  08 
maio 1833 -  08 maio 1835.
do Trapiche
18 fev. 1830. 
dos Ferreiros
18 fev., 16 e 22 jun., 06 jul. e 09 set. 1830.-17 abr., 08 e 13 maio, 05 
jun. e 10 jul. 1833 -  30 abr. 1835.
Paraíso (praça XV de Novembro)
16 jul. 23 set. e 21 nov. 1829 -  21 e 22 jun., 06 jul. e 09 set. 1830 -  25 
jun. 1832 -  12 jan., 17 abr., 08 e 13 maio, 05 jun., 10 jul. e 16 ago.
1833 -  22 jan. 1834 -  30abr.l835.

PRAIAS
da Forca
03 jun. 1833. 
da Quitanda 
23 maio e 05 jun. 1829. 
do Arsenal
14, 16, 19, 23 e 26 maio 1829 -  12 jun., 04 set. e 04 out. 1830 -  23 abr. 
e 21 jun. 1831. 
do Riacho
19 jul. 1826 -  23 mar. e 08 nov. 1830 -  09 jun. 1832 -  08 maio 1833.



PROVÍNCIAS
do Rio da Prata
04 e 15 fev. 1826 -  30 nov. 1828. 
do Rio Grande do Norte
16 fev. 1828.

R IA C HO
31 mar. 1830 -  08 jun. 1832.

R IN C Ã O  D A  CAVALHADA
23 dez. 1831 -  31 jan. e 15 jun. 1832 -  04 dez. 1834.

RIO DE JANEIRO
05 mar. 1828 -  11 dez. 1829 -  12 set. 1831 -  06 ago. 1834.

RIOS
dos Sinos
28 abr., 15 maio e 12 out. 1835.
Gravataí
15 jun. 1830.

RUAS
Bela (Gen. Portinho)
19 nov. 1829 -  05 déz. 1833 -  11 jan. 1834 -  07 jul. 1835.
Caminho Novo (Voluntários da Pátria)
28 jun., Ia e 19 jul. e 12 ago. 1826 -  25 maio, 27 out. e 03 nov. 1829 -
18 fev., 31 mar., 30 abr., 07 e 11 jun. e 03 set. 1830 -  16 mar., 15 set.,
10 dez 1831 -  15 jun., 04 jul. 1832 -  29 jan., 05 jun., 30 ago., 13 set. e
11 out. 1833 -  22 jan., 02 abr., 23 maio, 26 jun., 02 jul., 03 e 22 set.
1834 -  10 e 25 fev., 13 abr. 1835.
Clara( Gen. João Manoel)
13, 20 e 21 maio, 13 e 16 jun., 09, 16, 17, 18 e 22 jul. 1829 -  09 e 14 
set., 04 out. 1830 -  14 jun. 1831 -  12 e 28 jan., 15 fev., 30 abr., 04 e 
08 maio, 17 jul., 06 ago. e 04 set. 1833 -.04  set. e 03 dez. 1834. 
da Alegria ( Gen. Vitorino)
15 dez. 1829 -  24 jan., 22 maio e 04 dez. 1834. 
da Bandeira
22 maio, 15 jun., Ia, 07, 14, 16 e 21 jul., 13 ago. 1829 -  11 nov. 1830 -
07 abr. e 10 dez. 1831 -  31 jan., 13 e 20 fev., 25 jun., 20 dez. 1832 -  12 
jan. 1833 -  04 set. e 30 dez. 1834 -  06 e 13 jul. 1835. 
da Caridade(Annes Dias)
12 dez. 1830 -  12 maio 1834. 
da Figueira (Cel. Genuino)
14 jul. e 26 set. 1827 -  14 jun., 19 e 23 dez. 1831 -  05 jan. 1832. 
da Fonte(24 de maio)



10 dez. 1831.
da Graça(Parte da Rua dos Andradas)
13 set. 1826 -  19 maio, 10 jun., 17 e 21 jul., 17 set. e 05 nov. 1829 -
11 jan., 18 fev., 09 e 21 out., 11 nov. 1830 -  24 abr. 1831 -  03 out. e
13 nov. 1832 -  22 jun., 08 jul., 12 ago., 18 out. 1833 -  09 jan. 1834. 
da Igreja(Duque de Caxias)
15 jun. 1829 -  12 mar., 08 e 09 jun. 1832 -  19 jan., 09 maio, 17 jul.
1833 -  11 jan., 17 fev., 05 set. 1834. 
da Ladeira (Gen. Câmara)
05 set. 1834.
da Margem do Riacho( João Alfredo)
07 jul. 1835.
da Misericórdia (Prof. Annes Dias)
27 nov. 1827 -  10 e 11 jun., 07 jul., 13 nov. 1829 -  30 jan., 16 mar., 04 
set. e 21 out. 1830 -  15 set. 1831 -  20 fev., 02 jul., 03 out., 13 nov.
1832 -  22 jun. 1833 -  14 maio e 22 set. 1834 -  06 e 14 jul. e 15 dez. 
1835.
da 01aria(Gen. Lima e Silva)
05 jun. , 09 jul., 1° set., 27 out., 12 e 28 nov. 1829 -  16 mar., 08 jun., 
29 jul., 04, 20 e 24 set. 1830 -  18 mar., 15 e 30 jun., 24 set. e 03 out.
1831 -  11 jan. 16 mar., e 13 nov. 1832 -  08 e 25 jan., 08 jul. 1833 -  03 
e 18 set. 1834.
da Ponte (Riachuelo)
12 e 23 jun., 20 jul. e 13 ago. 1829 -  18 mar., 12 e 22 jun., 05 e 16 
set., 21 out. 1830 -  10 dez. 1831 -  08, 25 e 27 jun. 1832 -  19 jan., 12,
14 e 22 ago. 1833 -  16 jan. 1834 -  13 maio, 02 jul. 1835. 
da Praia(Dos Andradas)
14 jan., 21 maio, 11 e 12 jun., 08, 14, 15 e 18 jul., 17 set., 23 e 27 
out., 26 nov. 1829 -  18 fev.,18 mar., 22 jun., 13 e 20 set., 04 out., 25 
nov., 07, 11 e 13 dez. 1830 -  20 set. 1831 -  02 maio, 06 e 20 ago., 04 
set. 1833 -  15 e 23 jan., 22 set. 1834.
da Varzinha (Demétrio Ribeiro)
17 dez. 1831 -  02 jul., 14 set., 13 nov., 14 dez. 1832 -  02 e 05 jan., 17 
jul., 13 ago., 04 e 12 set., 08 e 15 out. 1833 -  02 jul. 1835. 
de Belas(Gen. Auto)
08 e 19 jul. 1826 -  27 mar. e 11 nov. 1830 -  19 jan. e 07 abril 1831 -
15 out. 1833.
de Bragança(Mal. Floriano)
16 jun., 04, 13 e 16 jul., 17 set., 08 out. e 18 nov. 1829 -  08 nov. e 14 
dez. 1830 -  24 abr., 15 jun., 12 set. e 10 dez. 1831 -  11 jan. e 18 jun.
1832 23 maio, 05 jun. e 08 ago. 1833 -  11 jan., 12 maio, 04 set. 1834. 
Direita (Rua Gen. Canabarro e Rua Gen. Cipriano Ferreira)
05, 11, 20, 23 e 25 jun., V  e 20 jul., 1829 -  24 set. 1830 -  14 jun. 1831
-  04 jan., e 17 jul. 1833 -  08 maio 1835. 
do Arroio( Gen. Bento Martins)
21, 24, 31 maio, 1928 -  04 jan., 04 set. 09 out. e 20 dez. 1830 -  04 jan.
1833 -  11 jan. 1834.
do Arvoredo (Fernando Machado)
28 fev., 15 jun., I2 set., 27 out., 12, 18 nov. e 26 nov. e 05 dez. 1829 -



16 e 27 mar., 30 abr., 06 maio, 09., 14, 17 e 20 set., 09 out., 08 nov. e 
l 2 e 06 dez. 1830 -18 e 21 mar., 14 abr., 18 jun., 12, 16 e 19 set., 10,
12, 17, 23 e 29 dez. 1831 -  20 fev., 15 maio, 08, 16 e 27 jun. 1832 -18 
abr., 23 maio, 22 jun., 17 jul., I2 ago., 24 set. e l 2 out. 1833 -  11 e 15 
jan., 12 e 23 maio, 05 set. 1834 -  29 abr. 1835. 
do Comércio( Uruguai)
08 jun. 1832. 
do Cotovelo ( Riachuelo)
19 maio, 08 e 09 jul. e 12 ago. 1829 -  24 e 27 mar., I2 e 14 abr., 21 
jun., 16 set., 15 nov. e Ia dez. 1830 -  21 mar., 23 e 30 jun., 24 set.,10 e 
23 dez. 1831 -  08 mar.1832 -  18 e 25 jan., 15 fev., 18, 24 e 30 abr., 14 
maio, 03 e 22 jun. e Ia out. 1833 -17 fev. e 12 maio 1834. 
do Ouvidor(Rua da Ladeira -  Gen. Câmara)
14 jul. 1829 -  20 set. 1830 -  21 jun. e 15 dez. 1831. 
do Poço(Parte da Av. Borges de Medeiros)
Ia jul., Ia set. 1829 -  14 abr., 07 e 12 jun., 29 jul., 20 e 24 set., 21 out. 
e 09 dez. 1830 -  19 jan., 16 e 18 mar., e 27 jun. 1831 -  25 jun., 25 
ago., 13 nov. 1832 -  04 nov. 1835. 
do Portão
02 jul., 1832 -  24 jul. 1833. 
do Riacho( Washington Luiz)
12 jul. 1826 -  14 jul. 1827 -  20 jul., 06 nov. 1829 -  18 mar., 29 jul.
1830 -  21 mar., 24 abr., 14 jun., 10 dez. 1831 -  17 dez. 1832 -  25 jan.,
08, 23 e 29 jul. 1833 -  17 jan. e 12 maio 1834 -  13 jul. 1835. 
do Rosário( Vigário José Inácio)
22, 25 e 30 jun. 1829 -' 04 e 06 dez. 1830 -  29 dez. 1831 -  18 out. 1833
-  17 jan. 1834. 
do Trem
12 mar. 1832.
dos Ferreiros (Parte da Rua Uruguai)
05 out. 1832 -  08 ago. 1833 -11 jan. e 12 maio 1834.
dos Prazeres
16 e 21 mar. 1831
dos Quartéis
16 maio, 23 set. 1829.
Formosa (Trecho da Duque de Caxias)
22 fev. e 08 jul. 1826 -  03, 11 e 12 jun. e 17 set. 1829 -  30 jan., 08 e 27 
mar., 08 jun., 04, 09 e 20 set. , 09 e 21 out. 1830 -  18 mar., 24 abr., 14 
jun., 17 set. e 23 dez. 1831 -  08 jun. e 02 out. 1832 -  04 jan., 12 e 15 
fev., 02 maio, 17 jul., 08 e 15 out. 1833 -11 jan. 1834 -  18 dez. 1835. 
Nova ( Andrade Neves)
28 nov. 1829 -14 set. 1830 -  29 dez. 1832 -15, 19 e 31 jan. e 15 fev.
1833 -12 maio e 04 set. 1834.
Nova da Praia (Sete de Setembro)
13 ago. 1829 
Nova da Várzea
22 maio, 12 jun. e 12 e 31 ago. 1829 -  04 out. 1830 -  18 jun., 30 jun.,
16 set. e 01 out. 1831 -  09 jun. 1832 -  08 jul. 1833.
Nova do Riacho
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08 jul. 1829.
Principal (Gen. Vasco Alves)
17 set. 1829 -  27 mar. 1830 -  08 jun. 1832 -17 jul. e 24 set. 1833 -  11 
jan. 1834.
Santa Catarina (Dr. Flores)
20 e 23 jun., 21 jul., 12 ago. e 18 nov. 1829 -  18 fev. e 14 dez 1830 -  
16, 18 e 21 mar., 21 jun. e 19 set. 1831 -15 mar. 1832 -  22 maio, 22 
jun., 18 out. e 05 dez. 1833 -10 fev. 1835.
São José (Parte da Duque de Caxias)
14 jul. 1829 -  19 jan., 22 jun. e l 2 out. Í831 -  08 maio e 13 ago. 1833 -
22 jan. 1834.
São Rafael ( Av. Otávio Rocha)
23 maio 1834.

SÃO BORJA -  MISSÕES
11 jun. 1833.

SERRA D O  PINHAL
16 ago. 1833

TAQUARI
12 jan. 1830.

TRAVESSA DA  CARIDADE
03 set. 1830 -  15 jun. 1831 -  03 abr. 1834.

TRAVESSA D O  PARAÍSO (Jo sé Montaury)
10 jun. 1829 -  04 out. e 08 nov. 1830 -  17 jan. 1834.

VÁRZEA (Parque Farroupilha)
14 jul. 1827 -  l 2 e 04 abr., 20 jun., 01 e 18 jul., 11 e 18 nov. 1829 -  17 
mar., 14 jun., 14 e 29 jul. e 24 set. 1830 -  07 abr. e 16 dez. 1831 -  02 
jul. e 29 dez. 1832 -  21 e 22 maio, 20 jun., 24 jul., 22 ago. e 22 out.
1833 -  02 abr., 21 maio, 02 set. e 08 out. 1834 -  30 abr. e l 2 dez. 1835.

VÁRZEA D O  GRAVATAÍ
15 jun. e 11 set. 1830.

VILAS
de Cachoeira
19 jul. 1828 -  17 abr. 1833. 
de Santo Antônio da Patrulha
04 dez. 1834 -  27 ago. 1835.



do Piratini 
04 maio 1833. 
do Rio Grande
02 maio 1833. 
do Rio Pardo
03 dez. 1829 -  04 out. 1830 
do Triunfo
12 nov. 1832 -30 abr. 1833.

01 out. 1831 -16 dez. 1835.
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Indice por àssunto
FAMÍLIAS BRASILEIRAS

21 mar. 1831

FESTIVIDADES OFICIAIS
25 jan., 30 ago., 11 out., 25, 26 e 29 nov., 02, 04 e 16 dez. 1826 -  14 e
17 fev., 29 mar., 06 e 17 out. 1827 -  20 ago. 1828 -  15 jun., 08 out., 09 
e 15 dez. 1829 -  11 e 13 jan., 24 mar., 29 jul., 01 e 04 set., 09 out.
1830 -  14 nov. e 05 dez. 1833 -  02 dez. 1834.
r

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
06 e 20 maio, 17 jun. 1826 -  28 abr., 09 e 12 jun. 1827 -  30 abr., 28 e 
31 maio, 04 e 07 jun. 1828 -  29 abr., 02, 03, 06, 10 e 11 jun., 16 e 26 
nov. 1829 -  02 maio 1831 -  01 e 05 jun. 1832 -  10 màr. e 15 maio
1834.

FIANÇA
07 jan. 1833 -  11, 14 e 15 jan. 1834.

FISCALIZAÇÃO
23 out. e 18 nov. 1829.

FOGOS A R TIF ÍC IO
08 jun. 1830 -  01 e 05 jun. 1832 -  10 mar. e 15 maio 1834 -  02 jul.
1835.

F O N T E
17 e 23 jun. 1829 -  09 set. 1830.

FORCA
29 jul. 1830 -  05 e 06 dez. 1834,

FO R N E C IM E N T O  DE FARINHA
06 e 14 jul. 1830.

F O R N O
16, 19, 25 maio, 01 jul. 1829 -  20 set. 1830.



GADO
06 e 23 dez 1826 -  08 jun., 06 jul., 21 out. 1830 -  28 fev., 14 abr. e 19 
dez. 1831 -  15 jun., 16 jul., 08 e 09 ago., 08 out. 1833 -  27 ago. 1835.

GRATIFICAÇÕES
17, 22, 27 mar., 01 abr., 10 e 13 dez. 1830 -  11 ago. 1831 -  04, 14 e 15 
fev. 1833.

GUARDAS
da provincia
07 ago. 1835. 
municipais
17 out., 10 nov., 15 e 19 dez. 1831 -  31 jan. 1832 -  30 set. e 07 out.
1833.
nacionais
18 jan., 27 e 28 mar., 03, 16 e 27 abr., 15 maio, 03, 04, 09, 12 e 15 out.
1832 -  03, 12, 28jan., 05, 14 fev., 11 jun., 08, 17, 26 e 27 jul., 27 ago. e
18 out. 1833 -  15 já., 17 fev., 10 mar., 28 jul., 06, 25 ago., 06 e 30 dez.
1834 -  10 fev., 13 jul., 14,18 e 19 dez 1835.
policiais
09 jan. 1834.

A B A IX O -A S S IN A D O
08 e 12 jul. 1826 -  30 jun., 17 e 23 dez. 1831 -  13 dez. 1832 -  08 maio,
10 e 12 jul. e 20 ago. 1833 -  26 maio e 19 set. 1834. -  28 abr., 06 jul.,
12 out e 25 dez. 1835.

A B A S TEC IM EN TO  PÚBLICO
04 out. e 22 nov. 1826 -  17 e 20 out. 1827 -  15 nov. 1828 -  19jun.

1831 -  30 jan. e 30 ago. 1833 -  24 set. 1834.

ABERTURA DE C O M ÉR C IO
13, 19, 20, 21, 23 e 27 maio, 04, 13, 17 e 18 jul., 12 ago., 17 set., 08,
22, 27, 29 out., 03, 04, 05, 09, 13, 19, 21 nov. e 11 dez. 1829 -  16 mar. 
e 23 set. 1831 -  12 maio 1835.

ABERTURA DE VALOS
20 set. 1826.

AÇOUGUES (TALHOS PÚBLICOS)
28 jan., 25 fev., 08 mar., 02, 20, 27 set. 1826 -  17, 21 e 24 nov., 12 e
15 dez. 1827 -  21 maio, 30 ago. 1828 -  20 jun., 11 nov. e 03 dez. 1829 -
17 mar., 01 e 30 abr., 06 maio, 08 jun. 06 jul., 20 set. e 04 out. 1830 -



28 fev. e 23 dez 1831 -  15 jun. 02 e 04 jul. 1832 -  03 jan. 1833 e 17 
jan. 1834.

A C Ú M U L O  DE CARGÓS
11 jan. e 25 nov. 1830 -  28 mar. e 31 maio 1831 -  06 dez 1832.

A D M IN IS TR A Ç Ã O  D A  JUSTIÇA
02 maio 1827.

AFERIDOR
21 maio e 18 jul. 1829.

ÁGUAS
02 jul., 03, 09, 16 jul. 1829 -  31 mar., 06 maio -  23 jun. -  04, 24 set.
1830 -  25 jun. 1831 -  22 maio e 22 ago.1833 -  02 jul. 1834 -  05 jan. 
1835.

A L IN H A M E N T O S
24, 28 e 31 maio, 25 jun. 1828 -  14 jári., 28 fev., 11, 19, 22 e 25 maio, 
03, 05, 23 e 30 jun., 03, 08, 16, 17, 18, 21, 22 jul., 31 ago., 17 set., 22 
out., 18, 26 e 28 nov. 1829 -  09> 14 jun., 04, 10, 14 set., 06 e 20 dez.
1830 -  14 e 25 jun., 16 set. 1831 -  31 jan. e 12 mar. 1832 -  22 jan., 30 
abr., 09, 17, 21 maio, 03, 20, 22 jun., 17 é 29 jul., 08 ago. 1833 -  09 
jan. e 23 maio 1834 -  02, 07, 13 jul. Í835.

A N IM A IS SOLTOS
29 out. 1829 -  13 dez. 1831.

AREIA
12 e 19 jul. 1826 -  23 e 31 mar. 18â0.

ARMAS
14 jul., 11 e 18 ago. ê 04 out. 18ôi. .

ARREMATAÇÕES
25 jan., I2 e 25 fev., 15 mar. e 12 abr. 1826 —07 jan., 07 e 27 maio e 10 
dez. 1829 -  10 dez. 1830 07 out., 03 nov. e 1° dez 1835.

ARRUADOR
17 e 18 mar. e 30 abr. 1830 -  14 jun. 1831 03 jun. e 06 nov. 1833.



A R R U A M E N TO
08 jul. 1826 -  31 jan., 03 fev., 11 e 14 jul. e 26 set. 1827 -  25 jun. 30 
ago., 13, 24 e 27 set., 18 out., 08 e 12 nov. 1828 -  13, 20, 21 e 26 maio,
11, 12, 15, 16, 23 e 25 jun., 09 e 16 jul. e 10 nov. 1829 -  17 e 29 mar., 
14 abr., 12, 16 e l9  jun., 06 jul., 02, 03, 06 e 09 set. 1830 -  21 e 24 
mar., 07 abr., 14 e 15 jun., 03 e 04 out., 17 e 23 dez. 1831 -  31 jan.,
18 jun., 02 jul., 14 set., 13 e 14 dez. 1832 -  02, 08, 12 e 19 jan., 15 
fev., 02 maio, 13, 22 e 28 ago., 24 set. e 15 out. 1833 -  26 maio, 26 
jun., 02, 03 e 04 set. 1834.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PRO VINCIAL
08 out. 1832 -  27 abr., 06 ago., 04 nov., I2, 14, 16 e 19 dez. 1835.

ATERRO
06 e 09 set. 1830 -  25 jun. 1832.

ATESTADOS
12 abr., 13 maio e 23 jun. 1834 -  05 jan. 1835.

A U D IÊ N C IA  GERAL
19 dez. 1827.

B A NC A  D O  PEIXE
11 e 16 jun. 1830.

BENS D A  CÂMARA
09, 21 è 23 maio 1829.

BOTICÁRIO S
30 jan., 14 e 16 set., 04 out. 1830 -  11 e 19 jan. e 18 mar. 1831 -  05 
fev. 1833, 23 set. 1834 e 08 maio 1835.

C A DEIA
25 e 26 jan., 11 mar. e 12 ago. 1826 -  02 maio e 19 set. 1827 -  30 jan.
1828 -  1” jun., 22, 23-e 29 out. e 10 e 11 dez. 1829 -  31 mar., 17, 21 e
23 jun., 29 jul., 03, 06, 17 e 24 set. 1830 -  26 fev., 15 mar., 17 set., 06 
out., 24 dez. 1831 -  08 e 13 fev. 1832 -  10 set. 1833 -  10 e 16 jan. -  25 
ago. 1834 -  1° jun. e 19 dez. 1835.

C A D E IA  (N O VA )
24 set., 15 nov., 10, 11 e 14 dez. 1830 -  18 jan., 07 e 15 mar. e 27 jun.
1831 -  30 jan. 1832 -  29 e 31 jan., 01 e 12 fev., 23 abr., 04 e 23 maio,



24 Jul.« 07, 15 e 22 out. è 05 dez. 1833.- 04, 17 fev. 1° e lO mar., 14 
ltlâio/02, 05 set. e 08 out. 1834 -  05 ján., 10 e 25 fev., 13 maio, 1 ” é 30 
jun. e 06 jul. 1835.

CÁES (ÉXTÈRMÍNIO)
31 ágo., 1° éet. è 20 déz. 1829 -  Í5 mar. .1832 -  08 jan. 1833 e 15 maio
1834. /  .

Cais
11 oüt. 1833 -  26 jün. Í834;

CALÇADAS
22 fev., 06, 13 e 23 dei 1826 -  14 fév. e 12 jun. 1827 -  24, 28 e 31 
Ittâió, 16 ago. 1828.-23 jurv; 16, 21 juí. e 12 ago. 1829 -  20 mär., 11 
juft. e 04 e 20 set. Í830 -  08 fev. 1832 -  02 e 23 maio, Oé è 30 ago., 04 
e 13 set. 1833 -  14 ago. 1835.

CÂMARA DE COMÉRCIO
20 dez. 1830.

CÂMARA - DESÊÊSÀS . , - V
Diversos
02 dez. 1826 -  13 jan., 14 fev. e.l2.de*z. 1827 "  19 jan., 09 fev.> 14 maio 
é 10 set. 1828 -  02 ê 20 maio? l ã  jün. é ÍO jul. 1829 -  27 mar., 1 ' abr. 
e Í4 jün. 183Ò -  16 mar., 14 jun., 20 e 26 set., 03 out., 16 nov. 1831 -
08 e 20 fev. 1832.
Despesas (Salários)
25 jâíi., 04 e 18 fev., 00 e 10 maio, 03 nóv., 02, 04, 06, 13 e 23 dez.
1Ö26 “ 31 jan., 14 e 17 fev., 28 e 31 már., 09 rnaio, 12 e 30 jun.; 05 e
26 set:, 21 növ. e Í5 dez 1827 -  09 fev., 29 mar., 28 jun., 12 jul., 27 sèt.
1828 -0 7  e 24 jan., 14 mar., 29 abr., 05 -maio, 10 nov., 09 é l l  dez.
1829 -  18 fev., 30 Mar.; 07 jun003 sét/: .& 08 nòv. 1830 -  20 fev., 07 
abr., 26 set., 16 é 22 nov.1831- 08 féV.y 15 maio - 1 '  jün., 2l e 25 
ago., 13 nov. 1832 -  09 elO iííaió., Í7 e 29 juL, 08, 12 ago. e 12 nov. 
1833 -12 maio e 06 ägö. 1834- í l  ihãió è 09 nov. 1835.

CÂMARAS -  ÓBRAS 4 '
18, 25 jart e 30 set Í826 - 10 dez 1829; 18 jan., 26 e 28 fév., 09, 22 e
29 dez. 1831 -  03 e 30 jan., 2Í âgó.e ;03 oüt. 1832 -  22 ago. e 10 sét.
1833 -  10 jan. 25 jun., 05 é Í9 set., 09 oüt. 1834 -  10 è 19 fev; e l 2 jun.
1835. , ; . .

CANDOMBLÉS
12 nov. 1829. _  '



CAPELAS CURADAS E SEUS LIMITES
11 e 25 nov. 1830 -  22 mar., 06 maio e 27 jul. 1831 -  16 jun. 1835.

C A Ç A  DE PERDIZES
05 dez. 1829.

CASA D A  PÓLVORA  

27 jul. 1831 

CASA D A  CÂMARA  

16 dez. 1831. E 13 fev. 1832 

CASA DE CORREÇÃO
08 fev., 26 jun. e 05 dez. 1832 -  1° e 12 fev. 1833 -  10 jan., 17 fev. e
10 mar. 1834 -  05 jan., 10 fev., 1° jun., 07, 27 e 28 ago. e 07 out. 1835.

CAVALHADA
16 jun. 1831.

CEM ITÉRIOS
17 dez. e 20 dez. 1832 -  14 fev. 1833 -  23 e 27 jan. 1834.

CH AFA R IZ
25 jan. 1826.

C Ó D IG O  DE PROCESSO C RIM INAL
21 mar. e 16 abr. 1833.

COFRE D A  CÂMARA
18 e 25 nov. 1826 -  12 nov. 1828 -  16 e 17 jul. 1829 -  08 jul. e
1831 -  05 dez., 10, 15 e 29 dez. 1832 -  07, 09 e 19 jan. 1833.

CÓLERA
10 nov. 1831 -  05 nov. 1833.

C O L O N O S  ALEMÃES
29 jul. 1831 -  04 nov. 1835.



C O M A N D O  DE ARMAS DA PROVÍNCIA
11 jan. e 18 ago. 1831 -  14 out. 1835.

C O M É R C IO  -  TABULEIROS ( AMBULANTES)
26 maio, 06, 10, 11 e 12 jun., 13 ago. 1829 -  11 jun. 1830.

COMISSÕES
25 maio, 1” jun., 09, 10 e 17 jul., 11 e 31 ago., 17 set., 23 out. e 26 
nov. 1829 -  23 e 29 mar., 17 e jun., 16 set. 1830 -  24 set. 1834.

DE EXAME DAS C O N TAS
07 e 19 jun., 06 e 15 set. 1830 -  24 maio, 22 jun., 24 set., 12 dez. 1831
-  05 jun. 1832 -  26 jan. e 14 nov. 1833.

EXAME DE D O C U M E N T O S  PROFISSIONAIS
14 jul. 1829 -  29 mar. 1830 -  20 dez. 1832 -  05 fev., 18 abr., 09 maio, 
04 jul., 12 e 22 ago. e 24 set. 1833 -  12 maio 1835.

DE EXAME D O  ESTADO DOS BENS DA CÂMARA
09 jun. 1830.

DE EXAME DOS GÊNEROS A LIM EN TÍC IO S
24 set. e 09 out. 1834.

DE VISITAS ÀS PRISÕES E ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS
23, 24, 29, 30 e 31 out. 05 nov. 1829 -  11 jan., 14 e 30 abr., 09, 14, 15,
16 e 17 jun., 11, 16, 20 e 24 set., 25 nov., 01, 02, 04, 06 e 11 dez. 1830
-  05, 08 e 11 jun., 21 e 29 mar., 14 e 28 abr., 15 e 25 jun., 03, 06 out. 
e 20 dez. 1831 -  15 mar., 1° jun., 04 jul., 13 nov., 04 dez. 1832 -  22 
jan., 06 e 14 maio, 12 nov. 1833 -  23 e 29 ján., 26 maio, 25 jun., 26 
set., 06 dez. 1834 -  15 maio, l 2 e 17 jun. e 05 nov. 1835.

FILA NTR Ó PIC A
1' set. 1830 -  26 fev. e 22 mar. 1831.

PARA ARBITRAR O  PREÇO D O  AGUARDENTE
02 e 05 out. 1832 -  22 jan. e 07 fev. 1833 -  22 jan., 28 jul. e 25 ago.
1834 -  09 fev. e 17 jun, 1835.

CO M PRA DE VELAS
28 jan. 1826 -  09 maio 1827 -  09 fev., 14 maio e 10 set. 1828 -  22 e 27



out. 1829 -  09 jun., 20 e 24 set. 1830 -  24 set., 06 out., 24 e 30 dez. 
1831.

C O N S E LH O  GERAL DA PROVÍNCIA
30 nov. e. 03 dez. 1828 -  07, 10 e 28 jan., 04 e 17 dez. 1829 - 11 e 15 
nov., 04, 06, 20 e 29 dez. 1830 -  20 set., 22 nov. e 14 dez. 1831 -  20 
dez. 1832 -  22 jan. 1833.

C O N S E LH O  DE Q U A LIF IC AÇ Ã O
16 nov. 1831.

CORREIÇÃO
14 e 24 maio 1828.

CORREIOS
31 ago. e 1° set. 1829.

C O N S T IT U IÇ Ã O  D O  IMPÉRIO
21 e 24 out. 1834.

C O N S T IT U C IO N A L  R IO -G R A N D E N S E (JORNAL)
15 e 24 set. 1830.

C O N TR A TO S  (DIVERSOS)
21, 23 e 24 nov. 1829 -  21 out. e 14 dez. 1830 -  19 jan., 28 abr., 24 
set., 06 out., 06, 14, 15, 16 e 20 dez. 1831 -  24 jul. 1833 -  14 jan. e 30 
dez. 1834.
Contrato das Rendas da Câmara 
23 jan. 1828.
Contratos de Aferição
22 nov., 23 e 29 dez. 1826 -  14, 17, 21 e 27 nov., 12, 15 e 19 dez. 1827
-  12 e l9  jan. 1“ out., 08 nov. e 06 dez. 1828 -  17 jan., 04, 26, 27 e 28 
nov. 1829 -  l 2 abr., 25 nov., I2, 04, 10, 11, 13 e 15 dez. 1830 -  25 jan.,
10, 16, 17,19 e 22 dez. 1831 -  04 dez., 17 e 20 dez. 1832 -  03, 05, 14, 
15, 18 e 19 jan. 1833 -  11, 15, 16 e 17 jan., 12 e 26 maio 1834 -  05 
jan. e 15 dez. 1835.
Contratos de Donativos dos Tabuleiros de Mascateação
23 e 29 dez. 1826 -  19 e 23 jan., 08 nov. e 06 dez. 1828 -  17 jan., 04 e
20 nov. 1829 -  l 2 abr. 1830 -  11 jan. 1834.
Contratos dos Talhos Públicos
l 2 out., 08 nov., 06 dez. 1828 -  04, 19, 20, 21 e 23 nov. 1829 -  l 2 abr.,
29 jul., 21 out., 15 e 25 nov., 01, 02, 04, 09, 11, 13 e 15 dez. 1830 -  25 
jan., 22 mar., 25 jun., 16, 17 e 19 dez. 1831 -  04,. 17 e 22 dez. 1832 -  
02, 03, 05, 08, 09, 12 e 14 jan., 06 jul., 12 nov. 1833 -  14 e 15 jan., 12
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e 26 maio, 19 set., 05 e 06 dez. 1834 -  05 jan. e 15 dez. 1835.

C O N V O C A Ç Õ E S
22 abr. 1826.

Criação de Vilas
12 jan. e 17 set. 1830 -  12 nov. 1832.

Crimes Políticos
31 maio 1831.

DECLARAÇÃO DE GUERRA
04 e 15 fev. 1826.

' DEMISSÕES
25 out. 1826 -  22 mar. e P  set. 1830 -  27 abr. e 03 out. 1832 -  12 e 26 
jan., 18 abr., 23 maio, 12 e 27 ago. 1833 -  10 mar. e 03 dez. 1834.

DEMOLIÇÃO
15, 16 e 30 jun. 1829 -  15 fev. e 21 maio 1833 -  03 dez. 1834. 

D EPUTADO S
, 30 ago. e 02 set. 1826 -  23 e 30 ago., 08 nov. e 20 dez. 1828 -  07 jan.
1829 -  11 nov. 1830 -  06 maio e P jun. 1835.

DISPENSA D O  CARGO
03 e 06 set. 1828 -  28 jan., 11 fev., 22 e 29 abr., 07 maio, 06 jun., 03,
09, 10 e 14 dez. 1829 -  30 jan. 1830.

DISTRITOS
21 mar., 15 e 23 abr., 17 maio, P  ago., 02, 04, 06, 13 set., 03 e 10 out.
1833 -  21 e 22 jan., 23 jun. e 06 dez. 1834 -  28 abr., 08 maio e 06 jul. 
1835.

DEVASSA
30 jun. e 10 jul. 1829.

a* * ? '

DEVEDORES
16 ago. e 26 nov. 1828.



E D IF IC A Ç Ã O
19 jul. e 12 ago. 1826 -  24 nov. 1827 -  07, 14, 21 e 23 maio, 05, 10 e
12 jun., I2, 04, 08 e 14 jul., 12 e 13 ago., 17 set., 08, 23, 31 out. 13 
nov. 1829 -  18 fev., 08, 18, 24 e 31 mar., 14 e 30 abr., 03, 07, 12, 14,
21 e 22 jun., 29 jul., 03, 04, 09, 16, 17 e 20 set., 04, 09 e 21 out., 08,
11 e 25 nov. 1830 -  19 jan., 16 mar., 14, 21 e 30 junl, 16 e 19 set., 22 
nov., 10, 15 e 22 dez. 1831 -  11 jan., 20 fev., 09 jun., 15. e 29 dez.
1832 -  04, 18, 19, 29 e 31 jan., 15 fev., 18 abr., 08 e 23 maio, 12 e 14 
ago., I2 e 08 out. 1833 -  17 e 23 jun., 02 abr., 14 maio, 05, 18 e 22 set.,
06 dez. 1834 -  09 fev., 30 abr., 06 jul., 04 nov.,15 dez. 1835.

ELEIÇÕES
18 fev., I2, 08, 15 e 17 mar., 12 e 22 abr., 07 e 17 jun., 30 ago. 1826 -
18 abr. e 07 nov. 1827 -  19 e 30 jan., I2 fev., 15 e 22 mar., 08 abr., 04,
19 e 25 jun., 09 jul., 03, 06, 10, 13, 17 e 20 set., 15 e 18 out., 08 e 15 
nov., 06 dez. 1828 -  04, 11, 14, 18 e 25 fev., 07 mar., I2, 18 e 22 abr.,
02, 18 maio, 15 jun., 17 e 22 set. 1829 -  03 jun. e 15 nov. 1830 -  17 e
23 mar., 06 maio, 08 e 27 jul., 11 ago., 22 set., 1831 -  21 e 25 ago., 14 
e 19 set., I2, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 27, 29, 30 e 31 out., 03, 
05, 06 e 08 nov., 04 dez. 1832 -  08, 09 e 10 jan., 15 e 23 abr., 04, 06 e
14 maio, 11, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 jun., 08, 10, 27 e 31 jul., I2 e 27 
ago., 10, 16 e 24 set., 25 e 26 out. 1833 -  14, 15 e 17 fev., I2 mar., 13 
maio, l 2 e 06 dez. 1834 -  09 fev., 0 3 ,lle  27 mar., 08 maio 1835.

EMBARCAÇÕES -  NAVEG AÇÃO
20 mar., 08 maio, 30 jun., 06 jul. 1835.

E N T R U D O
31 jan., 08 fev. 1832 -  21 jan., 03 fev. 1834.

ESCOLAS -  AULAS PÚBLICAS -  IN STR U Ç ÃO  PÚBLICA
29 mar., 10 maio 1828 -  31 maio, 22 jun., 10 nov., 19 dez., 1831 -  02 
jan. 1833 -  09 jan., 03 set., 03 dez. 1834 -  20 mar., 29 abr., 06 maio 
1835.

ESCOLAS PARA M ENINAS
09 out. 1830.

ESCRAVOS
28 nov., 1829 -  11 dez. 1830 -  26 set., 23 dez. 1831 -  27 jun. 1832 -  16 
ago. 1833 -  17 dez. 1835.



ESCRAVOS -  C O M ÉR C IO
19 dez. 1827 -  13 e 19 maio, 06, 11, 16, 20, 23 e 30 jun., 02 jul., 27 e
29 out., 04, 09, 12 e 26 nov., 05 dez 1829.

ESCRAVOS PRESOS
29 e 30 out. 1829 -  12 e 22 ago., 03 e 13 set. 1833.

ESGOTOS
11 jun. 1830.

: ESPETÁCULOS PÚBLICOS
18 fev., 19 jun. 1830 -  16 mar., 06 maio, 20 set. e Í0 dez. 1831.

ESTALEIRO
29 jul. 1826.

ESTATÍSTICA
28 jul. 1827 -  06 dez. 1828 -  l 2 jun. 1829 -  08 mar. 1830 -  09 jan. 1834
-  09 fev. 1835.

EXAME DE C O R PO  DE D ELITO
07 maio 1829 -  l 2 set. 1830.

EXPOSTOS
25 jan., Ia fev., 15 abr., 06 maio, 29 jul., 22 nov. 1826 -  21 abr., 05 e.09 
maio, 27 jun., 19 e 26 set., 06 out., 21 nov., 12, 15 e 22 dez. 1827 -  29 
mar., 21 maio, 05 e 09 jul., 10 set., I2 out., 12,15 e 26 nov. 1828 -  14 e
18 fev., 11 e 14 mar., I2, 04 e 22 abr., 1°, 05, 10 e 11 jun., 07, 09, 17 
e 18 jul., 12 ago., 22 set., 08, 22, 23, 24, 27 e 29 out., 20, 26 e 28 nov.,
03, 10, 11 e 15 dez. 1829 -  13 jan.,16, e 18 fev., 27 mar., 07, 12,15, 17,
19, 21, 22 e 23 jun., 06 e 29, jul., Ia, 02, 03, 04, 09, 11 e 24 set., 04 
out., 08 e 11 nov., 06, 10,11, 14 e 20 dez. 1830 -  26 mar., 16, 21 e 28 
jun., 15, 16, 17, 19 e 24 set., Ia e 03 out., 07, 09 e 20 dez. 1831 -  07,
09, 11 e 31 jan., 13 e 16 mar., 05, 19, 25 e 27 jun., 02 e 04 jul., 21 
ago., 02 e 05 out., 06 dez., 22 e 29 dez. 1832 -  09, 12, 15, 18, 22, 26, 28,
29 jan., 15 fev., 07 e 10 out. 1833 -  10 jan., 15 maio, 24 e 26 set., 08 e
09 out., 02, 04 e 05 dez. 1834 -  10 fev., 30 abr., 06 e 15 maio, 17 e 30 
jun., 02, 06 e 07jul., 16 e 18 dez. 1835.

FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

HOSPEDAGENS
19 jul., 1826 -  13 fev., 07 jun., 06 set. 1828 -  07 jan. 1829.



IL U M IN A Ç Ã O
04 e 06 dez. 1826 -  19 set. 1831 -  18 jan., 07 e 15 dez. 1832 -  06 set.
1833 -  12 maio 1834.

IM PED IM EN TO S, ABERTURA E FEC H A M E N TO  DE RUAS E ESTRADAS
16, 18 e 20 jul. 1829 -  29 e 31 mar., 01 e 14 abr., 21 jun., 14 e 24 set.,
04 out. 1830 -  13, 19 e 23 dez. 1831 -  05 jan., 13 e 16 mar., 15 e 16 
jun., 14 set., 05 out. 1832 -  12, 19, 25 e 28 jan., I2 out. 1833 -  26 maio,
02 jul., 04 dez. 1834 -  28 abr., 06 e 15 maio, 17 jun., 07 jul., 12 e 13 
out., 04 nov., 15 e 17 dez. 1835.

IM PO STO S
20 maio, 18 out. 1826 -  06, 13, 17 e 20 out. 1827 -  08 mar., 16 abr., 14 
e 21 maio, 03 set. 1828 -  27 maio, 17 e 25 jun., 18 jul., 29 out., 06, 11,
28 nov., 03 e 11 dez. 1829 -  30 jan., 30 abr., 21 out., 08 nov., 02 dez.
1830 -  19 jan., 14 e 28 abr. 1831 -  03, 15 e 19 jan., 23 jul. 1833 -  10 
jan. 1834 -  19 fev., 02 jul., I2 dez. 1835.

INFRAÇÕES C O N S T IT U C IO N A IS
11 ago. 1829.

INSPEÇÃO DE OBRAS
13 set. 1826.

JARDIM B O T Â N IC O
20 jun. 1833.

JO G O
25 fev. 1835.

JUIZ DE EXECUÇÃO
19 maio 1829.

JUÍZES DE FATO
24 e 26 mar. 1830.

JUIZ  DE FORA
30 jan. 1833.

JUIZ DE PAZ
20 maio, 11, 12 e 15 jun., 18 jul., 31 ago., 29 out. 1829 -  23 mar., I2
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abr. 1830 -  25 jan., 18 mar. 1831 -  25 e 27 jun. 1832 -  03, 05 e 07 jan.,
02 mar., 15 jul., 09 ago., 03 out. 1833 -  09 jan. 1834 -  06 e 27 ago., 12 
out., 04 nov., 16 e 17 dez. 1835.

JUIZ DE SESMARIA
30 jun. 1827.

JUNTA DA JUSTIÇA
1 2 jan.1833.

JUNTA DE PAZ
03 out. 1833.

JURADOS
27 mar. 1830 -  29 ago., 11, 15, 24, 25 e 26 out., 16, 14 e 22 nov. 1833
-  08 e 27 jan., 14, 15 e 17 fev., 05 elO mar., 19 jul., 19 set., 26 nov. e
03 dez. 1834 -  26, 27 e 28 jan., 16 dez. 1835.

JUR A M EN TO  À  C O N S T IT U IÇ Ã O
19 maio 1829 -  24 mar. 1830 -  06, 11 e 19 maio, 14, 15, 16 e 28 jun.,
27 e 29 jul., 11 ago., 01 e 12 set. 1831.

LAMPIÕES
06 set., 08 out., 05 dez. 1833 -  09 e 10 jan., 12 maio 1834.

LIMITES GEOGRÁFICOS D A  C ID A DE
26 nov. 1829 -  24 abr., 04 jul. 1833.

LIMPEZA DA  C ID A D E
02, 04, 07, 09, 13, 16, 20 e 23 jul. 1829 -  09, 11, 21 e 22 jun. -  06 jul.,
09 e 10 set. 1830 -  04 jul. 1832 -  10 jul. 1833 -  17 jan., 04, 05 e 18 
set., 09 out. 1834 -  02 jul 1835.

LOTERIA
12 e 05 abr. 1826 -  22 dez. 1827 -  19 jan., 14 maio 1828.

L U T O
15 fev. 1833.

M A TA D O U R O
28 fev., 1£ abr., 27 maio, 11 e 18 nov. 1829 -  29 mar., 14 jun., 20 set.,



04 out. 1830 -  22 mar., 14 abr., 25 jun., 16 dez. 1831 -  21 ago. 1832 -
19 jan., 16 e 23 jul., 08, 09 e 22 ago. 1833 -  14 e 27 jan. 1834 -  03 
nov., I2 dez. 1835.

M ÉD IC O S
12 jun. 1829 -  18 out., 13 nov., 20 dez. 1832 -  05 fev., 02 maio, 22 

ago., 24 set. 1833 -  08 maio, l 2 jun. 1835.,

M ERCADO
13 maio 1833.

M ER C AD O  DE HORTALIÇAS E PEIXES
08 maio 1833.

M OEDAS FALSAS
04 e 09 maio, 14 nov. 1833 -  26 maio, 25 ago., 02, 03 e 19 set., 09 e

24 out. 1833:

M O N U M E N T O  A O  IMPERADOR
25 fev., 12 jul. 1826 -  16 abr. 1828.

M O RTE DA  IMPERATRIZ
13, 17 e 20 jan. 1827.

M O V IM E N T O  R EV O LU C IO N Á R IO
04 nov. 1835.

MULTAS
14, 18 e 28 jun. 1828 -  23 e 27 maio, 02 e 15 jun., 03 jul. 1829 -  15,

23 e 31 mar., I2 abr., 19 jun., 06 e 14 jul., 03, 09, 10 e 24 set. 1830 -
06 maio, 18 jun., 24 set. 1831— 1.0. maio, 26 jul., 16 set. 1833 -  28 jul.,
06 e 08 maio 1834.. • \

N A TU R A LIZA Ç Ã O  .
17 abr., 22 jun. 1833.

N O M E A Ç Ã O  E POSSES
25 e 28 jan., 18, 22 e 25 fev., 15 abr., 03 e 07 jun., 08 jul., 30 set., 04 
out., 11 nov. 1826 -  18 abr., 07 e 17 jul., 06 e 10 out. 1827 -  12 e 30 
jan., 16 e 29 fev., 08 e 22 mar., 09 e 12 abr., 21 maio, 21 jun., 02 maio,
05, 09, 12, 19 e 30 jul., 06, 13, 23 e 27 ago., 18 e 29 out., 08 e 12 nov.,
03 e 20 dez. 1828 -  07 e 12 jan., 04 fev., 07 mar., 15, 18, 22 e 29 abr.,
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02, 06, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25 e 26 maio, l 2, 03, 11, 16, 17 e 20 
jun., 03, 10, 13, 15, 16, 17,, 18, 21 e 22 jul., 17 set., 08, 22 e 29 out.,
03, 09, 11, 14 e 18 nov., 05 e 07 dez. 1829 -  18 fev., 23, 27 e 29 mar.,
14 e 16 abr., 12 e 23 jun., 06 jul., I2, 04, 11, 15, 16, 17 e 20 set., 04 
out., 04 dez. 1830 -  26 fev., 23 mar., 06 e 11 maio, 14, 21, 25 e 30 jun.,
11 jul., 12 set., I2 out., e 17 dez.1831 -  03, 11 e 18 jan., 13, 16 e 27 
mar., 19 jun., 02 e 10 jul., 04, 05 e 12 out., 03 e 20 dez. 1832 -  04, 05,
07, 14, 18, 22, 25, 28 e 29 jan., 11 e 14 fev., 20 mar., 17 e 24 abr., 02,
04, 08 e 11 maio, 03, 04 e 11 jun., 10, 18, 27, 30 e 31 jul., 06, 08, 27,
28 e 29 ago., 02, 05, 06, 10, 12, 13, 16 e 24 set., I2, 11, 15, 25 e 26 
out., 14 nov., e 05 dez.1833 -  17, 21, 22 e 29 jan., 03, 13 e 15 fev., 10 
mar., 21 maio, 06 ago., 05 e 22 set., 09 e 21 out., 20 nov., 03 e 06 dez.
1834 -  05 jan., 10,19 e 25 fev., 20 mar., 27 abr., 08 e 13 maio, 16 e 30 
jun., 06 e 07 jul., 14 ago., 09 nov., I2 e 15 dez. 1835.

N U M ER A Ç Ã O  DAS CASAS
19 set. 1834.

OFICIAL DE D ISTRITO
18 e 29 mar., 23 jun., 11 set. 1830 -  16, 18 e 21 mar., 16 jun. 1831 -
03 jan., 13 mar., 1832.

O R D E N A Ç Ã O
l 2e 09 fev., 15 jul., 16 ago. 1826 -  28 e 31 mar., 05 maio, 24 out. 1827
-  07 jun., 06 dez. 1828 -  07 e 12 jan., 23 maio, 14 nov. 1829.

O R Ç A M E N T O  DA CÂMARA
12 e 06 dez. 1830 -  18 jan., 09 dez. 1831 -  18 jan., 26 jun., 03 dez. 1832
-  13 maio e 22 out. 1833 -  21 jan. 1834 -  09 fev., 06 maio, 25 set., 14 
out., 1835.

O U V ID O R  D A  C O M AR C A
l 2 set. 1831.

PEDRAS
05 nov., 05 dez. 1833.

P E LO U R IN H O
24 abr. 1833.

PELOUROS
l 2 fev. 1828.



PLANTA D A  C ID A DE
25 fev. 1826 -  07 e 16 maio, 24 out., 1829 -  31 mar., 29 jul. 1830 -  19 
set. 1831 -  11 jul. 1833 -  03 abr. 1834.

PO ÇO S
30 abr., 22 jun., 09 e 15 dez. 1830 -  05 dez. 1833 -  08 maio 1835.

PÓ LVORA (USO)
11 e 14 dez. 1830.

P O N T E
26 nov. 1829 -  12 jul., 10 set. 1833 -  10 jan., 09 out., 1834 -  19 fev. 
1835.

POSTURAS
08, 22, 25, 26 e 27 maio, 29 out., 04, 05 e 09 dez. 1829 -  30 jan., 31 
mar., 10 e 17 set. 1830 -  28 mar., 14 e 18 jun., 29 jul., 18 ago., 14 dez.
1831 -  03 e 31 jan., 08 fev., 15 mar., 05 jun., 02 jul., 13 dez. 1832 -  12 
e 15 jan., 30 ago. 1833 -  24 jan., 03 fev., 04 e 23 set. 1834 -  17 dez.
1835.

PRESIDENTE D A  PROVÍNCIA
12 fev., 03 nov. 1826 -  11 ago., 16 e 17 nov., 03 dez. 1829 -  30 abr.,
1830 -  05 e 08 jan., 08 e 11 jul. 1831 -  10 set., 24 out. 1833 -  l^mar.,
02 e 26 maio 1834 -  21 e 25 set., 07 e 12 out., 09 nov., 09 e 15 dez.
1835.

PRESIDENTE D O  RIO G RANDE D O  NO R TE
13 fev. 1828.

PRESIGANGA
05 jan. 1831.

PRESOS
09 jul., 12 dez. 1829 -  P  e 14 set., 13 dez. 1830 -  26 fev., 17, 22 e 26 
mar., 07 e 14 abr., 18, 23, 25, 27 e 30 jun., 11 jul., 15, 16, 19 e 26 set.,
03 out., 06 dez. 1831 -  03, 05, 07, 09 e 18 jan., 08 e 13 fev., 08 e 13 
mar., 05, 20, 26 e 27 jun., 04 jul., 14 set., 18 out., 12 nov. 1832 -  25 
jan., 04 e 14 fev., 23 abr., 04 e 11 jun., 08, 10,15, 16 e 29 jul., 06, 12,

PENA DE MORTE
05 dez. 1834.
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14 e 22 ago., 04 set., 07, 15 e 22 out., 05 e 12 nov., 05 dez. 1833 -  08,
09, 15 e 22 jan., 03 e 04 fev., 10 mar., 02 abr., 02, 13 e 15 maio, 23 e
25 jun., 02 e 28 jul., 04 e 05 ago., 04, 05, 18 e 22 set., 08 e 21 out., 20 
nov., 05 e 06 dez. 1834 -  05 jan., 09 fev., 10 e 20 mar., 30 abr., 06 
maio., P  e 16 jun., 02, 06, 07, 13 e 14 jul., 06 e 14 ago., 07 out., 03 
nov., P  , 09, 18 e 19 dez., 1835.

PRESTAÇÃO DE C O N TA S
25 fev., 03 jun., 1826 -  16 e 23 ago. 1828 -  05 e 25 maio, 03 e 22 out.,
1829 -  11 jun.,. 02 e 06 set., 02 dez. 1830 -  25 jan., 15 mar., 16 jun.,
15 set., 06 dez. 1831 -  13 mar., 27 abr., 05 jun., 04 out., 12 e 13 nov.,
1832 -  04 fev., 23 abr., 10 e 15 jul., 07 e 18 out., 29 nov. 1833 -  22 set. 
e 05 dez. 1834.

PRETO FORRO
12, 18 e 26 nov. 1829 -  15 maio 1832.

PROFESSOR PÚBLICO  -  ATESTADO
08 out. 1829 -  11 jan., 29 mar., P  abr., 06 e 29 jul., 04 out., 1830 -  05 
jan., 29 mar., 28 jun., 12 e 26 set., P, 03 e 06 out. 1831 -  07 jan. 1832
-  17 abr., 1833.

PROVISÃO DE CARGOS
Alcaide 
P  abril 1829 -  
Arruador
18 ago., 17 nov. 1827 -  30 jun., 03 jul. 1829 -  26 fev., 29 jul. 1831 -  18 
out. 1833.
Avaliador de Prédios Rústicos
15 nov., 06 dez. 1828.
Avaliador do Conselho
17 mar., 12 abr., 28 jun., 22 jul. 1826 -  13 jan., 28 abr., 21 jul. 1827 -
23 jan. 1828.
Capitão do Mato
15, 22 e 25 fev., 15 mar., P  jul., 12 ago. 16 set., 11 e 18 nov. 1826 -
31 mar., 05 maio, 06 jun., 21 jul., 22 ago., 26 set. 1827 -  30 jan., 05 e
22 mar., 09 jun., 15 nov. 1828 -  11 mar., 20 jun., 07 jul., 23 out., 21 
nov. 1829 -  30 jan., 04 out. 1830 -  26 fev., 24 set. 1831.
Cobrador de Impostos

. 1-2 abr., 12 e 29 jul., 18 nov. 1826 -  26 set. 1827 -  02, 04, 11 e 20 dez.
1830 -  12 jul. 1833.
Depositário Geral
23 dez. 1826
Escrivão Aprovador de Testamentos
28 jan. 1826 -  03 fev. 1827.



Escrivão da Vara do Alcaide
20 ago. 1828.
Escrivão do Imp. de Carnes Verdes
22 jan. 1833.
Escrivão do Juízo de Paz
23 jul., 03 set. 1828 -  14 e 26 maio, l 2 jun. 1829 -  11 maio e 16 dez. 
1831.
Escrivão Vintenário
11, 25 e 28 jan., 08 mar., 19 jun., 16 e 30 ago., 22 nov. 1826 -  13 jan. 
1827 -  23 e 30 jan., 16 ago. 1828 -  13 maio, l 2 jul. 1829.
Fiscal da Cidade
26 maio, 02 jun. 1829 -  14 ago. 1833.
Fiscal das Freguesias
26 maio, 07 e 09 jul. 1829 -  08 mar., 09 set. 1830.
Inspetor de Ensino
03 set. 1834.
Inspetor de Quarteirão
13 jul. 1829 -  15 e 25 nov. 1830 -  18 mar. 1831 -  24 jul., 06 e 13 set.,
15 out. 1833 -  04 dez. 1834 -  03 mar., 13 maio, 06 jul., 05 nov. 1835. 
Inspetor de Vacinas
02 maio 1833.
Juiz das Medições
06 out. 1827.
Juiz de Órfãos
04 set., 19 set. 1834 -  05 nov. e 14 dez. 1835.
Juiz de Vintena
28 jan., 19 jul., 16 ago., 30 set., 04 e 25 out. 1826 -  03 fev. 1827 -  05 
mar. 1828 -  l 2 e 29 abr.1829.
Juiz Municipal
30 abr., 04, 06 e 10 maio, 10 e 16 set. 1833 -  16 e 17 jun., 14 dez. 
1835.
Meirinho
15 mar., 12 abr., 20 set., 18 nov., 23 dez. 1826 -  22 ago., 26 set., 17 
nov. 1827 -  29 mar., 1828 -  l 2 abr. 1829.
Pregoeiro dos Auditórios
11 jun. 1829.
Procurador
06 maio 1829.
Promotor Público
30 abr., 04 e 10 maio 1833.
Tesoureiro
18 nov. 1826 -  06 maio 1829.
Tesoureiro das Décimas
23 maio 1829.

QUARTEIRÕES
02, 04, 06 e 13 set. , 03 out. 1833 - 22 jan. 1834.
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QUARTEL DA  CAVALARIA
09 fev. 1835.

Q U IL O M B O
26 fev. 1831

REBELDES (SO LD A DO S REBELADOS)
16 nov. 1831.

REGÊNCIA
02 e 19 maio, 11 e 18 ago. 1831 -  08 out. 1832 -  l s jun. 1835. 

REMÉDIOS
11 e 12 dez. 1829 -  30 jan., 14 e 16 set. 1830 -  11 jan., 18 mar. 1831.

RENDAS D A  CÂMARA
12 abr. 1828 -  25 mar. 1829.

RO U B O  DE G A D O
08 mar. 1830.

SANTA CASA
17 set. 1831 - 3 maio, 13 e 22 jun., 24 e 30 jul. 1833.

SAÚDE PÚBLICA
19 e 25 maio 1829 -  29 jul., 02, 06 e 17 set. 1830 -  17 e 20 dez. 1832 -
30 ago. 1833 -  18 e 24 set., 09 out. 1834.

SECA
30 jan. 1833.

SEQÜESTRO DE BENS
16 abr., 14 e 21 maio, 16 ago., 26 nov. 1828.

SERVIÇO DE BARCOS
15 e 22 maio 1834.

SERVIÇO MILITAR
08 mar. 1826 -  21 jan. 1829 -  18 fev. 1830.



SOCIEDADE DO TEATRO
05 dez. 1833.

SO CIED A DE MILITAR
24 e 25 out. 1833.

SUBSCRIÇÃO
19 ago., 27 set. 1826 -  05 mar., 16 abr. 1828 -  07, 17 e 18 jul., 11 e 31 
ago., 17 set. 1829 -  11 jan., 08 e 29 mar., 07 jun., 04 out. 1830 -  26 
fev. 1831.

TA LH O S PÚBLICOS
04 e 25 fev., 15 mar. 1826 -  31 jan., 10 fev., 27 out., 14 nov. 1827 -  28 
fev., I2 e 04 abr. 1829.

TELH EIR O
29 e 31 out., 21 nov. 1829 -  16 set. 1833.

TERRENOS
Aforamentos
04 jul. 1829 -  15, 22 e 23 jun., 14 jul., 15 nov. 1830 -  25 fev., 30 abr.,
06 maio, l 2 jun. 1835.
Da Câmara
29 mar., I2 abr., 29 jul., 02, 11 e 20 set. 1830 -  18 jun., 17 out. 1831 -
27 mar., 25 e 26 jun. 1832 -  15 e 22 jan., I2 fev., 05 jun., 12 jul. 1833 -
10 jan., 17 fev., 21 maio 1834 -  07 out. 1835.
Demarcações
27 out. 1827 -  19, 20 e 22 maio, 10, 12, 20, 25 e 30 jun., I2, 02, 03, 04,
07, 14, 15, 20 e 21 jul., 12 e 13 ago., I2 e 17 set., 03, 22 e 27 out., 03,
05, 06, 12 e 19 nov., 05 e 15 dez. 1829 -  04, 11 e 30 jan., 18 fev., 16,
17, 18, 22, 24 e 27 mar., 14 e 30 abr., 08 jun., 14 e 29 jul., 03, 04, 20 e
24 set., 04, 09 e 21 out., 08, 11 e 15 nov., 01, 06, 07, 09, 11, 13, 14 e
20 dez. 1830. 19 jan., 16, 18, 21, 23, 24 e 29 mar., 07 abr., 15, 18, 21,
22 e 30 jun., 12, 15, 16, 17, 19 e 24 set., 01 e 03 out., 10, 12, 22, 23 e
29 dez. 1831 -  04, 08, 11, 18 e 31, 25 jan., 12, 13 e 15, 20 fev., 08 e 15 
mar., 18 e 30 abr., 02, 08 e 13, 15 maio, 08, 09, 16, 22, 26 e 27 jun.,
02, 08, 17 e 23 jul., I2, 08, 12, 13, 14, 16, 22, 25 e 27 ago., 02, 03, e 04,
08, 18 e 22 out., 13, nov., 05, 10, 13, 15, 20 e 29 dez. 1832 -  11, 15 e
22 jan., 03 abr., 12, 22 e 23 maio, 05 e 26 set., 08 out. 1834 -  10 fev.,
08 maio, 30 jun., 02 jul., 03 nov., 18 dez. 1835.
De Marinha
13 nov. 1832 -  08 jan., 22 maio, 22 ago. 1833 -  26 jun., 28 jul. 1834 -
13 abr., 06 jul. 1835.
Devolutos



31 maio, 1826 -  09 maio, 29 ago. 1827 -  30 ago. 1828 -  14, 16, 19, 23 e
26 mar., 16 jul. 1829 -  21 out., 08 nov. 1830 -  07 abr., 15 jun. 1831 -
13, 17 e 22 maio, 24 e 30 jul., 10 set.1833 -  24 jan. e 04 dez. 1834. 
Doados
06 dez. 1826 -  15 e 19 set. 1827 -  02 maio 1828 -  10 e 15 jun., 08 e 17 
jul., 11 dez. 1829 -  17 mar., 15 jun. 1830 -  12 dez. 1831 -  30 jan., 08 
mar., 02 maio 1832 -  03 jun., 31 jul., 20 ago. 1833 -  02 set. 1834. 
Sobras
13, 21 e 22 jul., 29 out. 1829 -  24 jan. 1834.
Títulos
23 ago. 1828 -  18 maio, 12 e 16 jun., 04 jul., 11 nov. 1829 -  06 set., 08 
e 15 nov., 07 dez. 1830 -  27 jul. 1831 -  14 maio, 03 jun., 22 out. 1833 -
19 fev. 1835.

TIPOGRAFIA
12 set. 1831 -  15 mar., 18 jun. 1832 -  19 jan. 08 ago. 1833.

TRAPICHE
09 e 20 dez 1831 -  05 jun. 1833.

TRÂNSITO DE CANOAS
19 fev. 1835.

TRATADO DE PAZ
30 nov. e 06 dez. 1828 -  21 out. 1834.

VACINAS
03 set., 04 e 21 out., 08 nov., 1830 -  03 e 07 jan., 26 jun., 05 dez. 1832
-  28 e 30 jan., I2 fev., 18 e 30 abr., 02 maio, 20 jun., 10 jul. 1833 -  10 
jan., 23 jun., 28 jul. 1834 -  29 abr., 07 e 14 ago. 1835.{£.

LU

l VARÍOLA
;  29 jul., 04 e 21 out., 08 nov. 1830 -  30 abr. 1833.
O

a:

| VERBAS DA CÂMARA
jj; 10 e 12 dez. 1829.
0
S
1 VEREADOR E JUSTIFICATIVAS, SUBSTITUIÇÕES E FALTAS
S 10 e 17 jun. 1826 -  31 jan., 07 e 10 fev., 28 mar., 24 out. 1827 -  12 e
I 19 jan., 13 ago. 1828 -  09, 11, 14 e 25 maio, 05 e 23 jun.,04, 10, 13 e
ã 18 jul., 10 e 14 nov., 04 e 11 dez. 1829 -  15, 16, 22, 24 e 30 mar., 20 eo
O

•<



24 set., 11 e 15 nov., 02 dez. 1830 -  22 nov., 07 dez. 1831 -  14 jun., 31 
jul., 04, 17 e 29 dez. 1832 -  03, 04, 18 e l9  jan., 30 abr., 08 maio, 10 e
17 jul., 06 ago. 1833 -  08 e 29 jan., 04 e 14 fev., 12 maio, l 2 dez. 1834
-  20 mar., 28 abr., 30 abr., 11 maio, l 2 jun. e 30 jun., 13 out., 03 e 05 
nov., 14 dez. 1835.

VESTUÁRIO DOS VEREADORES
16 dez. 1826 -  02 jun. 1829.

VISTORIA E DILIGÊNCIAS -  INSPEÇÃO
28 jun., 01 jul. 1826 -  21 abr. 1827 -  26 jan., 26 jul., 24 e 27 set., 18 e
29 out., 08 nov. 1828 -  14 e 24 jan., 11, 14, 21 e 23 maio, 02 jun., 03,
04, 06, 20 e 23 jun. 14 e 18 jul., 18 nov. 1829 -  16 e 27 mar., 17 e 21 
jun., 03, 06, 10, 14, 17 e 20 set., I2 e 06 dez. 1830 -  07 abr., 22 jun.
1831 -  05 jan., 16 mar., 1832 -  17 abr., 22 maio, 13 ago., 04 e 12 set.,
03 out. 1833 -  16 jan., 02 abr., 1834 -  29 abr. 1835.


