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APRESENTAÇÃO



INTRODUÇÃO



Recriar uma cidade

Quando encerra o movimento farroupilha (1835-45) e Porto Alegre não é 
mais sitiada pelos rebeldes, as trincheiras que a protegeram se esvaem frente  
á ânsia de crescimento. Porto Alegre nasce com vocação para ser elo entre o 
interior do Rio Grande e o resto do País. Pelas suas docas entram e saem 
mercadorias, arte e idéias: torna-se cada vez mais o coração político-cultural 
da Província pacificada e reintegrada ao Império Brasileiro. A presença de 
Dom Pedro II, em inícios de 1846, busca sedimentar o fim  da guerra na Pro
víncia. Nesta oportunidade os vereadores porto-alegrenses acorrem para os 
protocolares cumprimentos e dão início a um ciclo de prosperidade na capital 
sulina.

Atuando conformados ao seu papel e sem remuneração, cumprem estes 
vereadores o roteiro imposto pelo Império: nada de discussões políticas, ape
nas a administração da cidade - o que não era pouco numa época em que não 
existia prefeitura - e a elaboração de códigos de posturas, sempre tutelados 
pelo Presidente da Província. Desta maneira, no período 1846-55 enumeram- 
se realizações como a ponte de pedra do Arroio Dilúvio, o calçamento adapta
do à topografia da cidade, iluminação pública, os trapiches no Guaíba e fontes 
para coleta de água, as vacinações, as melhorias higiênicas - que não impedi
ram um surto de cólera em 1855 -, a construção do primeiro mercado público, 
cais e docas, o início das obras da Cadeia, do novo cemitério - nos altos da 
Azenha - e da Casa da Câmara. E se hoje os porto-alegrenses podem passear 
na Redenção é graças aos vereadores das legislaturas aqui abordadas: foram  
incansáveis defensores dos campos da Várzea contra a ocupação privada.

Toda esta história de lutas, avanços, retrocessos e de paciente renascer da 
cidade no pós-guerra está vibrando nas antigas páginas manuscritas, zelosa
mente guardadas pelo Arquivo Histórico de Porto Alegre. Para divulgá-las e 
facilitar seu acesso aos cidadãos é lançado o IXvolum e do Catálogo das Atas 
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É cumprido, desta forma, o dever 
da municipalidade em disponibilizar a informação, vital à consciência históri
ca e à identidade cultural da população. Vital, também, para conhecer os so
nhos dos nossos antepassados, atualizados sempre pelas utopias do presente. 
Assim como os porto-alegrenses do século dezenove recriaram a cidade no 
pós-guerra, cabe a nós recriá-la a todo momento através da leitura de sua 
história e da luta cotidiana por uma cidade que abrigue todos seus habitantes 
com dignidade.

Margarete Moraes 
Secretária Municipal da Cultura
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Na virada do século vinte, um dos fa tos mais característicos do Legislativo 
de Porto Alegre é a incorporação às suas funções, do exercício de práticas 
culturais. Produto da qualificação de sua presença junto à comunidade, o 
Legislativo, em ritmo crescente, vem participando ativamente da vida cultu
ral da cidade, oferecendo seu apoio a artistas, realizando exposições 
educativas em suas dependências, promovendo importantes eventos culturais 
como seminários, fórum de debates, palestras internacionais. Esta ação, par
te da democracia, faz-se também por práticas concretas no campo da cultura, 
o que de resto, honra esta Casa e seus membros.

O lançamento do Catálogo das Atas da Câmara Municipal de Porto Ale
gre (1846-1855), notável esforço de sistematização de fontes, instrumento 
fundamental para pesquisadores e interessados na história da cidade, é uma 
destas atitudes. Este volume é instigante. E uma história viva: são vereadores 
que, no século passado, experimentam o drama de gerir cidade depois de um 
grande conflito - a Revolução Farroupilha. E abrangente: fa la  de proprietá
rios e pobres, médicos e boticas, escravos ecrianças, ruas e prisões. E épico: 
trata da construção da nova cidade, mais moderna, mais elegante, mais atual. 
Mostrando que a história da cidade está indissociavelmente ligada a seu 
Legislativo, o volume mostra que os vereadores - "homens bons ” - são homens 
com certezas e dúvidas, que decidem os destinos dos vivos e dos mortos, dos 
homens e dos animais, dos nativos e dos estrangeiros.

No ponto em que se encontra a ciência histórica atual, o volume é um 
avanço histográfico precioso, colaborador indispensável para a construção 
de uma “história das mentalidades” ou uma " história do cotidiano", porto- 
alegrense. O lançamento do volume da Atas da Câmara é um dos ápices de um 
projeto cultural compartilhado com este Legislativo, uma diretriz assumida 
por esta Casa que acredita no fa to  de que nosso passado ainda tem muito a 
explicar ao nosso presente, de que a memória e a História têm uma contribui
ção fundamental a prestar ao exercício da política e da cidadania. Congratu
lo-me com a Secretaria da Cultura e com o Memorial desta Casa que possibi

litaram a realização deste projeto.

VereadorNereu DÁvila 
Presidente da Câmara Municipal
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TERMOS DE -
VE RI-ANÇA



LIVRO 13
1846



1846

JANEIRO
07
Sessão suspensa.

14
- Recebem instruções do Engenheiro sobre a calçada que tem de seguir da Rua do 
Ouvidor até a igreja.
- Enviam ofício ao Presidente da Província, solicitando o alinhamento da ponte que 
deverá ser construída sobre o Riacho.
- Acordam em pagar a quantia devida aos órfãos do contratante do aterro feito na Rua 
da Brigadeira.
- Declaram habilitado para exercer a profissão, o Dr. em Medicina Pedro Antônio Telles 
Barreto Menezes.
- Acertam a devolução da quantia que a Câmara recebeu a mais de João Roberto, pelas 
apresentações deste, no Teatro da Cidade.
- Recebem o orçamento para a construção das cercas das ruas da Margem e da Impera
triz e marcam uma vistoria nas mesmas.
Informam o Procurador sobre as queixas dos Guardas Municipais contra um Fiscal. 
Ass.: Bastos - Barcellos - Teixeira - Pereira - Silva

15
Sessão suspensa.

16
- Recebem a Prestação de Contas apresentada pelo Procurador e a remetem à Comis
são de Exames.
- Vistoriam a Rua da Margem e determinam ao Procurador que faça um orçamento 
para colocação de dois canos de escoamento das águas.
- Publicam Editais para a arrematação de duas bombas de balança para fazer a obra de 
esgoto no Cais.
Ass.: Flores - Barcellos - Bastos - Silva - Pereira - Teixeira

19
- Recebem o mapa demonstrativo de vacinação e fornecem atestado de freqüência ao 
responsável pela mesma.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando o embarque de pólvora na Alfândega
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desta Cidade.
- Mandam dar alinhamento e altura das soleiras em um terreno no Beco da Fonte.
- Recebem o oferecimento de um carregamento de pedras para a construção de uma 
rampa na desembocadura da Rua Clara.
- Indeferem pedido de construção de um telheiro na beira do rio.
- São informados, pelo Procurador, que o cidadão que alugou um quarto junto de seu 
estaleiro não quer mais pagar o preço contratado.
- São informados, pelo Fiscal da Câmara, que estão alinhando uma parte da Praça dos 
Ferreiros para construção de um Liceu, por ordem do Presidente da Província.
Ass.: Bastos - Barcellos - Pereira - Teixeira - Silva.

21
- Tomam conhecimento de uma proposta para construção das cercas da Rua da Impe
ratriz em troca do desconto dos aluguéis de quartos do Mercado.
- Recebem pedido para transferência de um terreno aforado para outro proprietário. 
Ass.: Flores - Pereira - Barcellos - Teixeira - Silva.

22
- Mandam alinhar e demarcar o terreno de Maria Eufrasia de Jesus.
- Concedem prorrogação para o calçamento de um terreno no Beco do Barbosa.
- Recebem ofício de José Ignácio Lourenço pedindo alinhamento de terrenos recebidos 
por herança e que têm servido para logradouro público.
- Mandam pagar quantia devida pela impressão do compêndio da vacina.
- Recebem pedido de alinhamento de um terreno na Rua Senhor dos Passos.
- São comunicados do oferecimento de metade do terreno necessário para abertura de 
uma travessa que deverá ser chamada de D. Pedro II.
- Lavram o termo de arrematação para construção de uma cerca.
- Aceitam a quantia oferecida em praça para a colocação de bombas de balança usadas 
na construção do Cais.
Ass.: Flores - Corrêa - Bastos - Fagundes - Pereira - Teixeira - Silva

23
Sessão suspensa.

26
- Recebem o Parecer da Comissão encarregada de examinar as contas do Procurador.
- Deferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua Senhor dos Passos.
- Advertem o Arruador da Câmara, pela maneira grosseira com que se dirigiu à 
Corporação.
- Analisam a sugestão feita para despedir o Administrador das Obras do Cais.
- Determinam o embargo da obra que está sendo feita na Praça dos Ferreiros.
- Recebem pedido de indenização pelo terreno da beira do rio, aforado e agora escolhi
do pelo Presidente da Província para construção da Casa de Correção.
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- Respondem ao Presidente da Província, explicando as razões da Câmara, por não' 
escolherem determinado candidato ao cargo de Arruador.
- Levam ao conhecimento do Presidente da Província a necessidade da construção de 
uma rampa da Rua Clara até o rio.
- Recebem requerimento de moradores da Várzea, pedindo alinhamento e mandam 
informar ao Presidente da Província que a Várzea é propriedade da Câmara Municipal. 
Ass.: Flores - Barcellos - Bastos - Teixeira - Corrêa - Silva.

27
- Fazem estudos para o orçamento da Câmara.
Ass.: Flores - Barcellos - Bastos - Pereira - Teixeira - Silveira - Corrêa - Silva.

28
- Continuam os trabalhos do orçamento.
- Solicitam ao Ministro do Império que se dirija ao Imperador para marcar o dia em que 
a Câmara possa cumprimentá-lo.
- Descrevem, na análise do orçamento, os impostos, as obras que devem ser feitas e a 
situação dos expostos na Santa Casa.
- Solicitam ao Presidente da Província que dê andamento às obras da Cadeia.
- Recebem o pedido de alinhamento para construção da Ponte do Riacho.
- Pedem ao Procurador que providencie a conclusão das obras da Rua de Caxias.
Ass.: Flores - Fagundes - Barcellos - Bastos - Teixeira - Corrêa - Silveira - Silva.

29
- Suspendem a sessão para irem cumprimentar o Imperador.

3 0
- Aceitam a demissão solicitada pelo Arruador e Administrador do Cais.
- Nomeiam o Oficial das Obras do Cais para continuar com os trabalhos.
- Pedem ao Juiz do Cível o embargo das obras do Liceu, por estar sendo construído em 
praça pública.
- Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que mandou suspender as 
obras do Liceu.
- Nomeiam, interinamente, um Mestre de Obras de Pedreiro no Cais.
- Recebem ofício do Presidente da Província colocando à disposição da Câmara a quan
tia necessária para construção da rampa na Rua Clara.
- Publicam Editais abrindo vaga para o cargo de Arruador.
- Concedem licença a um morador da Rua da Praia para arrancar um lajeado que tem 
em frente a sua casa.
- Deferem pedido de alinhamento de um terreno no Beco do 8° Batalhão.
- Recebem ofício da Tesouraria Provincial, pedindo que sejam liberadas as pastagens 
da Ilha da Pintada, ao gado que deve passar na barca.
Ass.: Flores - Corrêa - Bastos - Silva - Teixeira - Silveira.
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Recebem o pedido de dispensa feito pelos Guardas Municipais, para que não sirvam 
nas Guardas Nacionais.
- Acordam em consultar Advogados sobre a questão dos portões da Praça do Mercado.
- Demitem o Porteiro da Câmara e nomeiam um Guarda Municipal para o cargo de 
Capataz do serviço da Doca.
- Recebem uma denúncia de ter, um estrangeiro, aberto uma botica.
- Nomeiam um Arruador interino.
- Nomeiam os membros da Comissão que deve arbitrar o preço da aguardente.
- Nomeiam os membros da Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Flores - Barcellos - Corrêa - Teixeira - Silva

31

FEVEREIRO
07
- Colocam em praça a construção da rampa da Rua Clara.
- Publicam Editais contendo o preço da aguardente arbitrado pela Comissão.
- Recebem requerimento de vários moradores da Ilha da Pintada pedindo para conser
varem seus cercados e casas.
- Concedem licença a um Serigueiro para trabalhar, na rua, os objetos de sua profissão.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais pedindo que a Câma
ra proíba a matança de gado fora do Matadouro Público.
- Indeferem pedido de adiantamento da quantia estabelecida para colocação das bom
bas do cais.
- Indeferem pedido para colocação de uma estrebaria no Caminho Novo.
- Solicitam ao Presidente da Província que coloque à disposição da Câmara uma quan
tia maior do que a prevista, para que a rampa da Rua Clara seja forrada com cantaria.
- Solicitam uma Procuração a dois cidadãos para que citem, no Rio de Janeiro, o pro
prietário do terreno que a Câmara quer desapropriar para abertura da Rua da Varzinha. 
Ass.: Flores - Bastos - Corrêa - Teixeira - Silva.

18
- Recebem ofício do Presidente da Província comunicando haver colocado à disposição 
da Câmara a quantia pedida para que a rampa da Rua Clara seja feita com cantaria.
- Transcrevem o requerimento de um Vereador solicitando sessões extraordinárias para 
reverem todas as Posturas.
- Solicitam ao Presidente da Província verba para a construção de duas pontes para 
retirar água potável.
- Proíbem a Feliciano Dias da Costa abrir, de ora em diante, qualquer escola particular.
- Ordenam o pagamento pela colocação dos portões na Praça do Mercado conquanto o 
construtor ponha ferros pedrezes.
- Nomeiam.um Escrivão para o Juízo de Paz da Freguesia de Santana.



- Autorizam o Procurador que faça despesas com os utensílios para o Júri, com reparos 
na mesa das sessões, na compra de um baú para guardar as sedas usadas no Camarim 
do Imperador e com o aterro para as obras do Cais.
- Determinam aos Fiscais que façam demolir casas ou telheiros no Caminho Novo que 
não tenham licença da Câmara.
- Determinam aos moradores da Ilha da Pintada que assinem um termo contendo a 
relação do que podem conservar junto às suas casas.
Ass.: Flores - Fagundes - Bastos - Corrêa - Teixeira - Silva.
- Recebem ofício do Presidente da Província comunicando ter colocado à disposição da 
Câmara a quantia necessária para a construção de duas pontes para retirarem água 
potável, uma na desembocadura da Rua de Bragança e outra no Beco de João Inácio.
- Recebem pedido de aforamento de um terreno no Caminho Novo.
- Publicam Editais convidando empreiteiros a participarem da arrematação das obras 
das pontes.
- Concedem um prazo maior para o Construtor executar a obra da ponte ria Rua de 
Bragança.
- Recebem o pedido de pagamento do cidadão que colocou as bombas de balança para 
a obra do Cais.
- Apresentam o Projeto das Novas Posturas.
Ass.: Flores - Corrêa - Silva - Brandão - Teixeira - Fagundes - Silva - Machado.

26
- Analisam e aprovam alguns artigos das Posturas.
- Exigem o cumprimento de artigos do Regulamento da Praça do Mercado.
- Mandam pagar o Contratante das bombas de balança para as obras do Cais.
Ass.: Flores - Brandão - Machado - Silva - Corrêa - Teixeira - Fagundes - Silva.

27
- Recebem a comunicação do Juiz de Direito do Crime da multa aplicada a um cidadão 
que faltou às sessões do Júri.
- Analisam mais alguns artigos das Posturas e os aprovam.
Ass.: Bastos - Corrêa - Silva - Teixeira - Silva - Brandão.

MARÇO
04
- Mandam Diplomas a três Deputados suplentes.
- Analisam a situação do terreno no Beco do João Inácio, onde será construída a ponte 
para recolher água potável.
- Recebem ofício do Presidente da Província declarando ter ordenado o alinhamento da 
Ponte do Riacho, autorizando a desapropriação do terreno para o seguimento da rua e 
informando que colocou em hasta pública a construção da Cadeia.
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- Recebem ofício do Presidente da Província autorizando a desapropriação da casa que 
existe fora do alinhamento no Beco do 8o Batalhão.
- Enviam agradecimentos ao Vereador autor do Novo Projeto de Posturas.
Ass.: Bastos - Pereira - Silva - Machado - Brandão - Teixeira - Silva.

09
- Remetem o Novo Projeto das Posturas para aprovação da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício da Presidência exigindo informações sobre a importância dos terrenos 
aforados pertencentes aos expostos.
- Recebem ofício do Presidente da Província propondo a construção de uma praça 
aquém da ponte que será construída no Riacho.
- Decidem desapropriar parte da chácara de Roberto Landell para endireitar a Estrada 
dos Moinhos de Vento.
- Recebem um modelo para os mapas semestrais das vacinas.
- Ponderam sobre qual atitude tomar diante do ofício do Chefe de Polícia, informando 
a existência de certa quantidade de pólvora na Alfândega.
- Aprovam o contrato feito com um cidadão para o aterro nas obras do Cais.
- Determinam que mandem imprimir todas as Atas das Sessões da Câmara e as contas 
do ano findo.
- Fornecem atestado de freqüência a um Professor da cadeira de Latim.
Ass.: Bastos - Brandão - Silva - Machado - Silva - Teixeira.

16
Sessão suspensa.

18
- Fazem vistoria na rampa que está sendo construída na Rua Clara.
Ass.: Bastos - Pereira - Silva - Machado - Brandão - Teixeira - Corrêa - Silva.

23
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua da Varzinha.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que a pólvora saiu da Alfândega 
para o Trem de Guerra.
- Recebem os Autos da Demanda sobre um terreno - continuação da Rua Nova - que 
um cidadão diz pertencer-lhe.
- Indeferem pedido para Maria Bastiana morar separada de sua senhora.
- Aprovam a indicação feita pelo Juiz de Paz do Distrito Norte de Viamão para o cargo 
de Escrivão.
- Indeferem pedido de licença para vender carne em tabuleiros.
- Pedem aos Fiscais que mandem demolir uma cerca existente na desembocadura do 
Beco do João Inácio.
- Concedem prazo para demolição de um rancho no Caminho Novo.
Ass.: Bastos - Teixeira - Silva - Machado - Brandão - Silva.
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ABRIL

06
- Decidem argumentar junto à Assembléia Provincial a necessidade de concluir as obras 
do Cais.
- Solicitam ao Presidente da Província a demolição de barracas dos soldados do 7o 
Batalhão nas imediações da Rua da Margem.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando o desembarque e depósito de pól
vora no Arsenal de Guerra.
- Recebem uma comunicação do Editor do Imparcial dizendo não mais poder imprimir 
grátis os trabalhos da Câmara.
- Recebem ofício do Presidente da Província pedindo providências sobre os depósitos 
de pólvora.
- Publicam Editais para a arrematação de duas estivas de madeira de lei na Rua da 
Margem.
- Pedem ao Presidente da Província solução para o terreno do Beco do Inácio destinado 
para construir uma ponte.
Ass.: Bastos - Silva - Brandão - Silveira - Teixeira - Pereira - Silva.

15
Sessão suspensa.

16
- Pedem ao Presidente da Província a quantia necessária para conclusão das obras do 
Cais.
- Concedem licença para transferência de proprietário de um terreno aforado na Praça 
do Portão.
- Recebem do Procurador da Câmara pedido de providências sobre o pagamento da 
Décima dos quartos da Praça do Mercado.
- Remetem ao Presidente da Província o relatório enviado pela Comissão de Visita às 
Prisões.
- Recebem pedido de indenização de um terreno na Rua da Margem.
- Decidem qual a tipografia que deverá imprimir os trabalhos da Câmara.
- Indeferem pedido de dispensa do pagamento de multa.
- Indeferem pedido de pagamento feito pelo contratante encarregado da construção de 
cercas na Rua da Margem.
- Publicam Editais para arrematação das obras na ponte do Caminho Novo.
Ass.: Silveira - Pereira - Teixeira - Silva - Brandão

17
- Enviam à Assembléia Provincial as necessidades do Município para que coloquem no 
orçamento o que está sendo discutido.
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- Reivindicam, de todas as formas, um terreno que um cidadão diz pertencer-lhe.
- Recebem pedido de indenização de parte de um terreno que foi usado para abertura da 
Rua da Margem.
- Recebem ofício do Presidente da Província pedindo que a Câmara declare que quantia 
possui para a construção da Casa de Correção.
- Indeferem pedidos para construção de ranchos na Ilha da Pintada.
- Recebem pedido de licença para construção de uma mangueira na Ilha da Pintada. 
Ass.: Bastos - Silveira - Teixeira - Silva - Brandão.

18
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter assumido um cargo na Assem
bléia e passado o seu ao substituto.
- Deliberam sobre a demolição das barracas na Rua da Margem.
- Mandam pagar custas judiciais devidas ao Escrivão do Júri.
- Informam ao Presidente da Província que, por ausência dos proprietários, ainda não 
foi desapropriada parte da chácara de Joaquim Machado de Oliveira.
- Recebem os mapas demonstrativos da vacinação.
- Solicitam ao Procurador e aos Fiscais que informem o estado da casa do Matadouro 
Público e façam um orçamento para seu reparo.
Ass.: Silveira - Brandão - Teixeira - Bastos - Silva

20
- Recebem ofício do Presidente da Província dizendo ter tomado providências para que 
a pólvora não seja depositada na cidade.
- Recebem um Mandado do Juiz Cível desta Cidade dando, a um cidadão, posse de 
terreno na Rua de Bragança.
- Analisam a Prestação de Contas do Procurador e a remetem para a Comissão de 
Exame.
- Autorizam o Procurador a fazer os consertos necessários nos quartos da Praça do 
Mercado, quando tiver quantia disponível.
- Aceitam alugar os quartos da Praça do Mercado a quem oferecer mais.
- Recebem pedido de pagamento pela construção da rampa na Rua Clara, feito pelo 
Arrematante da mesma.
- São informados da quantia oferecida por cinco quartos da Praça do Mercado.
Ass.: Bastos - Teixeira - Brandão - Silva - Machado - Silva.

21
- Mantém a multa aplicada a Vereadores faltosos.
- Recebem requerimento do cidadão que cedeu parte da sua chácara para abertura das 
ruas da Margem e do Imperador, pedindo que a Câmara cumpra as condições acorda
das.
- Resolvem não mais consentir na sublocação de quartos na Praça do Mercado.
- Transcrevem o requerimento de um Vereador solicitando o alinhamento da Rua



D’Azenha, desde o Quartel do 8° até a Chácara do Leão.
- Mandam imprimir o Parecer da Comissão de Visita às Prisões.
- Estudam a roupa que deve ser usada na procissão da Padroeira e Corpits Christi.
- Aprovam a demissão de Guardas Municipais e a nomeação de outros.
- Mandam pagar custas judiciais vencidas ao Escrivão da Subdelegacia do Io Distrito 
da Cidade.
- Recomendam aos Fiscais o cumprimento das Posturas sobre os Boticários não apro
vados e que têm boticas.
Ass.: Silveira - Bastos - Machado - Silva - Brandão - Teixeira - Corrêa - Silva.

22
- Negam dispensa a um Vereador que solicita seu afastamento por ter sido ofendido por 
um colega.
- Recebem ofício do Presidente exigindo o levantamento da planta da praça que pre
tendem construir em frente à Ponte de Pedras.
- Mandam pagar quantia devida ao Oficial de Justiça.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua da Ponte.
- Concedem licença para venda de carne verde em tabuleiro.
- Transcrevem requerimento de um Vereador solicitando informações sobre valor que 
a Câmara dispõe dos terrenos vendidos para a construção da Cadeia, dos terrenos 
aforados para a criação de expostos e outros itens.
- Recebem requerimento de um cidadão que se coloca à disposição da Câmara para 
dirigir qualquer obra.
- Respondem a um fornecedor de pedras que só comprarão quando o preço baixar.
- Nomeiam os membros da Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Bastos - Silva - Teixeira - Brandão - Silva.

28
- Deferem pedido de alinhamento de um terreno na Rua Senhor dos Passos.
- Recebem ofício da Presidência requisitando a remessa das Contas e Documentos dos 
Balanços de 1839 a 1845.
- Transcrevem todo o Parecer da Comissão encarregada do Exame da Prestação de 
Contas do Procurador.
- Marcam para a Ia sessão os esclarecimentos pedidos por um Vereador sobre os valo
res disponíveis da venda e aforamentos de terrenos.
- Pedem ao Presidente da Província que convide um Engenheiro para examinar a obra 
das Docas, pois a Câmara não dispõe de alguém neste cargo.
Ass.: Silveira - Teixeira - Pereira - Silva - Machado - Brandão - Silva.
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MAIO

07
- Recebem o pedido de dispensa de um Vereador.
- Recebem ofício do Presidente da Província informando que colocou à disposição da 
Câmara quantia necessária para as obras do Cais e a nomeação de um Administrador 
para as obras da Casa Câmara.
- Recebem ofício do Presidente da Província determinando que a Câmara promova a 
cobrança da quantia pela qual foram avaliados os terrenos da beira do rio onde está 
colocado o Arsenal da Marinha.
- Pedem ao Engenheiro que examinou e constatou um defeito na obras das Docas, que 
faça um orçamento para o conserto.
- Negam pedido de afastamento a dois Vereadores.
- Pedem ao Secretário que apresente a cópia do Parecer da Comissão do Exame das 
Contas do Procurador que foi enviado ao Presidente da Província.
- Transcrevem as ponderações de um Vereador referentes ao percentual pago ao Procu
rador sobre o valor dos terrenos vendidos.
- Mandam publicar Editais convidando cidadãos que quiserem mandar vir da Europa 
uma barca de escavações para ser empregada nos baixios da Lagoa dos Patos, Barra do 
Rio São Gonçalo, logradouros, Canal da Barra e outros lugares.
Ass.: Silveira - Bastos - Machado - Brandão - Silva - Teixeira.
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LIVRO 14 -

1846-1855



1846

MAIO
12
- Analisam defeitos na obra da Doca.
- Recebem pedido de pagamento da construção da ponte na desembocadura da Rua de 
Bragança.
- Recebem oficio da Presidência acompanhado de Editais para promover a iluminação 
das cidades de Pelotas, Rio Grande e Rio Pardo.
- Recebem requerimento do ex-Advogado da Câmara pedindo pagamento de seus ho
norários desde 1836.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer cobrança judicial de terreno arrematado 
na Rua de Santa Catarina.
Ass.: Lopo Gonçalves - Roberto Lourenço da Silva - Ponciano Nunes da Silveira
- Israel Antônio da Silva - Antônio Teixeira.

20
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de Editais, colocando em concurso as 
cadeiras de Instrução Primária recentemente criadas.
- Recebem ofício do Presidente da Província tratando dos fundos de pagamento do 
terreno para o Arsenal da Marinha.
- Recebem ofício do Presidente da Província com a demarcação dos limites do Novo 
Município de São Leopoldo.
- Recebem ofício do Presidente da Província mandando proceder às eleições de Verea
dores para a nova Câmara de São Leopoldo.
- Discutem a demolição da obra do Cais.
- Discutem problemas de manutenção e segurança de uma ponte.
- Recebem pedido de pagamento da construção de cercas na Rua da Margem.
Ass.: Lopo Gonçalves Bastos - João Estácio de Lima Brandão - João Baptista da Silva 
Pereira - Roberto Lourénço da Silva - Israel Antônio da Silva - Antônio Teixeira.

25
Recebem ofício do Presidente da Província mostrando problema encontrado no Balan
ço das Contas da Câmara no exercício de 1841-1842.
- Recebem ofício do Presidente da Província acompanhado de Editais, colocando em 
arrematação as pontes de Piratini e Jacuí.
- Recebem comunicação do Mestre da obra do Cais desistindo do cargo.
- Autorizam abertura de açougue na Rua Clara.
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Ass.: Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Roberto da Silva - Israel da Silva
- Antonio Teixeira.

JUNHO
08
-Recebem ofícios da Presidência marcando os limites da nova Paróquia de Belém e 
corrigindo erro na demarcação da nova Vila de São Leopoldo.
- Autorizam o Procurador da Câmara a comprar livro para o registro dos limites dos 
Municípios e Comarcas da Província, assim como dos Distritos e Freguesias deste Mu
nicípio.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a colocação de dois sentinelas na ponte 
de tirar água.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de aviso da Polícia sobre lampiões apa
gados.
- Recebem ofício da Presidência esclarecendo dúvidas sobre porcentagem do Procura
dor.
- Discutem e aprovam Parecer da Comissão de Contas sobre venda de terrenos.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer despesas com a Procissão de Corpus 
Christi.
- Autorizam a organização de Edital para arrematação dos impostos.
- Recebem pedido de dispensa de um Vereador.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pintar e colocar ferros na ponte de tirar água, 
assim como aumentar os aluguéis dos quartos da Praça do Mercado.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pagar a fatura da cerca e da plantação de espi
nhos na Rua da Margem.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves Bastos - João Rodrigues Fagundes
- Ponciano Nunes da Silveira - Antônio Teixeira - Israel Antônio da Silva.

12
- Decidem enviar ofício à Vice-Presidência da Província pedindo providências na apro
vação dos Contratos de Iluminação da Cidade e dos Impostos.
- Recebem ofício do Inspetor Interino da Tesouraria Provincial acompanhado de cópia 
do contrato anterior da iluminação da Cidade, assim como os requerimentos dos lici
tantes habilitados a lançar no referido contrato.
- Autorizam o pagamento de gratificação ao Fiscal da Justiça.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - João Fagundes - Israel Barcellos
- João Baptista Pereira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

20
- Recebem ofício da Presidência acompanhado da Lei de Orçamento Municipal.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a execução do Contrato de Iluminação da
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Cidade.
- Analisam duas propostas de um Vereador tratando do desempenho do Procurador da 
Câmara.
- Nomeiam Comissão para organizar a tabela de preços das madeiras de construção 
com base na arrecadação de impostos.
- Autorizam ao Procurador e ao Fiscal da Câmara proceder, semanalmente, ao lança
mento das casas de molhados.
- Indeferem pedido de arrematação dos aluguéis dos quartos da Praça do Mercado.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo esclarecimentos sobre o local escolhido 
para edificação da Casa de Correção e a extensão que esta deverá ocupar.
- Autorizam pagamento de gratificação ao Oficial de Justiça.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Antônio Teixeira - Ponciano Silveira

- Israel da Silva.

25
- Admitem licitante nos Impostos Municipais.
- Resolvem enviar ofício à Presidência solicitando a compra do terreno nacional que 
serve de Matadouro Público.
- Resolvem enviar ofício à Presidência pedindo autorização para pagar os honorários 
atrasados do Advogado da Câmara.
- Recebem pedido de venda de uma caldeira de ferro existente no Matadouro Público.
- Recebem ofício e o Mapa de Vacinação do encarregado da vacina.
- Decidem pagar ao Arrematante da rampa na desembocadura da Rua Clara após o 
mesmo finalizar a obra.
- Determinam o pregão da Ia Praça dos Impostos Municipais e do Contrato de Ilumina
ção da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Israel Barcellos - Antônio Teixeira
- Ponciano da Silveira - Israel da Silva.

26
- Determinam o pregão da 2a Praça dos Impostos Municipais e do Contrato de Ilumina
ção da Cidade.
- Decidem apresentar à Presidência proposta de troca do terreno de beira de rio onde se 
encontra o Arsenal da Marinha, pelo terreno nacional que serve de matadouro público.
- Pedem informações ao Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão sobre o fechamento de 
uma estrada de servidão pública no mesmo Distrito.
- Admitem licitantes nos Impostos Municipais e no Contrato de Iluminação da cidade.
- Autorizam o Procurador a arrematar o arrendamento do Potreiro Nacional que serve 
de Matadouro Público.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Israel da Silva - Lopo Gonçalves
- Antônio Teixeira - João Baptista Pereira.
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- Aprovam as condições para a iluminação da cidade.
- Admitem três licitantes para os Impostos Municipais.
- Admitem licitante para o Contrato de Iluminação da Cidade.
- Indeferem requerimentos de licitantes no Contrato de Iluminação da Cidade encami
nhados pelo Inspetor Interino da Tesouraria Provincial.
- Exigem reforço de fiança de candidato a licitante no Contrato de Iluminação da Cida
de.
- Aprovam reforço de fiança de licitante no Contrato de Iluminação da Cidade.
- Concluem as arrematações dos Contratos de Iluminação da Cidade e Impostos Muni
cipais e solicitam à Presidência suas aprovações.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel da Silva
- Antônio Teixeira - João Baptista Pereira.

JULHO
06
- Procedem aos trabalhos de apuração geral da eleição de Vereadores para a nova Vila 
de São Leopoldo.
- Marcam a data de instalação da nova Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Antônio Teixeira - Lopo Gonçalves.

13
Não houve sessão.

14
Não houve sessão.

15
Não houve sessão.

AGOSTO
04
- Recebem autorização da Presidência para pagarem os honorários vencidos do Advo
gado da Câmara.
- Solicitam informações ao Procurador e aos Fiscais da Câmara sobre a necessidade de 
colocação de três lampiões na Rua de Santa Catarina.
- Recebem da Presidência as aprovações dos Contratos de arrematações dos Impostos 
Municipais e da Iluminação da Cidade.
- Recebem informações da Presidência sobre o local escolhido para construção da Ca
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deia Civil.
- Autorizam o Procurador da Câmara a rescindir contratos feitos de terrenos da beira-rio 
que serão ocupados pela Cadeia Civil.
- Comunicam à Presidência a instalação da Câmara de São Leopoldo.
- Nomeiam comissão para exame da receita e despesa da Câmara.
- Estabelecem o número de carroças e escravos que participam da limpeza da obra do 
Cais e da Cidade.
- Recebem requerimento do Arrematante da Iluminação da Cidade pedindo pagamento 
por 193 lampiões.
- Indeferem pedido de libertação de presos sob fiança.
- Concedem licença para transferência de domínio útil de terreno aforado.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Antônio Teixeira - Israel Barcellos - Lopo 
Gonçalves - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - Israel da Silva.

05
- Resolvem multar o Arrematante da Iluminação da Cidade por faltas encontradas na 
mesma.
- Aprovam a abertura do livro de controle das despesas da Câmara durante as sessões.
- Aprovam consertos na Rua da Brigadeira.
- Aprovam a necessidade de colocar uma escolta militar no lugar da Picada para evitar 
desordens diárias.
- Autorizam o Procurador da Câmara a cobrar multa de preso perdoado pelo Impera
dor.
- Decidem pedir à Presidência o pagamento do terreno desapropriado para endireitar o 
Beco do 8o Batalhão.
- Mandam publicar Edital marcando prazo de conclusão dos calçamentos das ruas Se
nhor dos Passos, Cadeia e Beco do Rosário.
- Decidem fazer vistoria na obra do Cais.
- Recebem comunicado de posse do novo Capitão do Porto.
- Autorizam o Procurador da Câmara proceder à medição da parte de uma chácara que 
será desapropriada para abertura da Rua da Praia, em direção à Estrada dos Moinhos 
de Vento.
- Solicitam informações ao Procurador e aos Fiscais sobre requerimento pedindo alte
ração na Estrada da Aldeia, além do Passo da Areia.
- Resolvem fazer vistoria em terreno a ser alinhado no Alto da Bronze.
- Autorizam demolição de obra clandestina.
- Autorizam o Procurador a efetuar o orçamento de abertura de uma rua, saindo da 
Várzea até a Estrada dos Moinhos.
- Recebem oferta de terreno para abertura de uma estrada que liga o Beco do Mota até 
a Estrada do Passo da Areia.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.



- Indeferem pedido de estabelecimento de horário para início das sessões da Câmara.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para aplicar sobras financeiras em desapro
priações e aberturas de ruas.
- Aprovam a nomeação de Contramestre da obra do Cais.
-Nomeiam cidadãos para estabelecerem o valor das casas de molhados dos Distritos da 
Aldeia e de Viamão.
- Enviam ofício à Presidência pedindo maiores esclarecimentos da Polícia sobre lampi
ões apagados.
- Solicitam informações ao Procurador e aos Fiscais sobre oferta de porção de terreno 
na Rua Santa Catarina.
- Solicitam informações ao Subdelegado do 2° Distrito da Aldeia sobre uma representa
ção de moradores do referido Distrito, reclamando da construção de uma casa numa 
área do Passo do Bemabé que é logradouro público.
- Autorizam licença para o exercícioda profissão de Farmacêutico.
- Solicitam informações ao Contador sobre pedido de pagamento de criação de um 
exposto.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira
- Ponciano Silveira - Israel da Silva.

07
- Autorizam pagamento de salário da criação de um exposto.
- Recebem pedido de medição de terreno aforado.
- Indeferem pedidos para o cargo de Fiscal suplente da Câmara.
- Recebem requerimento solicitando Títulos de Terrenos concedidos à Câmara.
- Autorizam o Procurador a realizar despesas com a reforma do Matadouro Público.
- Autorizam licença para o exercício da profissão de um Médico.
- Determinam alterações nas obras da Praça do Mercado e do Cais.
- Autorizam a expedição de Editais para arrematação do aterro da Praça do Mercado e 
do Cais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Ponciano da Silveira - Israel da Silva/

08
-Discutem a questão da permuta do terreno do Arsenal da Marinha com o do Potreiro 
Nacional.
- Recebem ofício do Procurador e dos Fiscais informando a necessidade de mais lampi
ões na cidade.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar consertar o telhado da Praça do Merca
do.
- Marcam leilão público para arrematação de uma caldeira de ferro existente no Mata
douro Público.
- Autorizam o Procurador a enviar ofício ao Coletor das Décimas dos prédios urbanos

06
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comunicando que não existe verba para o pagamento das Décimas das casas feitas na 
Praça do Mercado.
- Recebem informações do Contador sobre quantia que a Fazenda Pública deve à Câ
mara de ordenados pagos indevidamente ao Carcereiro e seu ajudante.
- Decidem enviar à Câmara da Vila de São Leopoldo a ata da eleição dos Juizes de Paz 
para a chamada dos suplentes.
- Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira
- Israel da Silva.

11
- Recebem autorização da Presidência para aplicação de saldos nas desapropriações e 
abertura de ruas.
- Recebem e assinam Título de Terreno aforado pela Câmara.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado da relação de Juizes Municipais suplen
tes.
- Recebem ofício da Presidência tratando sobre a conservação das cercas da Rua da 
Margem. ' ‘
- Recebem ofício da Presidência solicitando a identificação dos desordeiros da Picada.
- Decidem enviar requerimento ao Imperador solicitando licença para o comparecimen- 
to do Procurador em audiências sem prévia autorização.
- Indeferem pedido de retirada de aterro da Rua do Imperador.
- Mandam alinhar terrenos da beira do rio.
- Indeferem requerimento de escravo solicitando licença para estabelecer-se como sa
pateiro.
- Indeferem requerimento solicitando prazo maior para calçar terreno na Rua de Santa 
Catarina.
- Mandam publicar Editais para a fatura de uma cerca ná Rua da Imperatriz.
- Mandam pagar quantia referente à fatura da rampa na desembocadura da Rua Clara.
- Indeferem requerimento solicitando devolução dos quartos alugados na Praça do 
Mercado.
- Autorizam reforma em um comércio de lenhas no Caminho Novo.
- Autorizam reformas para facilitar o trânsito da Rua do Poço.
Ass.: João Fagundes - João Baptista Pereira - Israel Barcellos - Ponciano da Silveira
- Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Israel da Silva - Antônio Teixeira.

17
- Mandam colocar em pregão mil (1.000) carroças de aterro para a obra do Cais, assim 
como uma caldeira de ferro não arrematada.
- Nomeiam outro cidadão para a Comissão de Arbitramento do valor das casas de 
molhados dos Distritos de Viamão.
- Recebem ofício do Comandante do 7o Batalhão explicando a atuação de seus solda
dos no conserto de um beco na Cidade.
- Resolvem pedir ao Chefe de Polícia a colocação de sentinelas na ponte de tirar água.
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- Analisam proposta de licitante para arrematação do aterro do Cais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - Ponciano da Silveira
- Israel Barcellos.

31
- Recebem ofício da Comissão de Arbitramento das casas de molhados dos Distritos 
de Viamão comunicando a finalização e entrega dos trabalhos ao encarregado das co
branças de Impostos Municipais naqueles Distritos.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando a colocação de um sentinela na 
ponte de tirar água.
- Indeferem pedido de aterramento de uma vala existente na Rua do Imperador.
- Autorizam o pagamento das pedras colocadas na obra do Cais.
- Autorizam o Procurador a dar continuidade aos trabalhos de desapropriação para o 
seguimento da abertura da Rua da Praia.
- Nomeiam um Engenheiro para as Obras Municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Lopo 
Gonçalves - Tsrael da Silva.

SETEMBRO
9
- Recebem ofício da Presidência comunicando o nascimento de uma Princesa.
- Discutem a organização dos festejos para comemorar o nascimento da Princesa.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - João Fagundes - Lopo Gonçalves-Acacio 
Corrêa - Antônio Teixeira - Ponciano Silveira - João Baptista Pereira - Israel da Silva.

15
- Recebem ofício da Presidência concedendo licença ao Procurador para participar das 
audiências sem prévia autorização.
- Mandam publicar Editais para arrematações de lampiões e de terrenos na beira do rio 
e na Rua da Igreja.
- Autorizam o Procurador a efetuar cobrança de multa por lampiões apagados.
- Recebem ofício da Presidência autorizando empréstimo para pagamento de desapro
priações.
- Expedem Título ao novo Engenheiro Municipal.
- Resolvem pedir autorização à Presidência para proceder às desapropriações dos ter
renos da beira do rio, onde será construída a Cadeia.
- Analisam e discutem o Parecer da Comissão nomeada para exame das Contas do 
Procurador.
- Solicitam informações ao Procurador sobre requerimento solicitando pagamento do 
aluguel de um escravo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel Barcellos -
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A cácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

OUTUBRO
06
- Mandam colocar em pregão a fatura de lampiões, assim como de terrenos da beira do 
rio e um na Rua da Igreja.
- Autorizam o Procurador a fazer assinatura de uma Gazeta oficial.
- Pedem informações ao Procurador sobre pedido de pagamento na Tesouraria da Fa
zenda referentes ao fornecimento de armas pelo Arsenal de Guerra e construção da 
forca.
- Recebem aviso do Ministério dos Negócios do Império esclarecendo sobre as habili
tações que devem apresentar os Professores que aplicam a homeopatia.
- Recebem autorização da Presidência para efetuarem as desapropriações dos terrenos 
para edificação da Cadeia.
- Recebem ofício da Presidência pedindo a remessa de tabelas com a receita e a despesa 
municipal.
- Autorizam o Procurador da Câmara a efetuar o calçamento da esquina das ruas de 
Santa Catarina com a Senhor dos Passos, na parte pertencente à Câmara.
- Recebem informações do Procurador sobre a desapropriação que está em andamento 
para a continuação da Rua da Praia.
- Recebem requerimentos solicitando aluguel e troca de ocupação dos quartos da Praça 
do Mercado.
- Autorizam o Procurador a continuar os trabalhos de conserto do Beco do Barbosa.
- Autorizam o conserto de lampiões.
- Mandam publicar Editais para arrematação de materiais de desapropriação.
- Autorizam o pagamento do aluguel de um escravo.
- Autorizam a entrega de uma caldeira arrematada.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Antô
nio Teixeira - Israel da Silva.

20
- Recebem informações do Procurador referentes ao pagamento da desapropriação do 
terreno para a continuação da Rua da Praia.
- Recebem ofício comunicando a posse do novo Chefe de Polícia da Província.
- Recebem ofício comunicando a posse do novo Juiz de Direito da Ia Vara Crime da 
Cidade.
- Enviam ofício à Presidência pedindo autorização para efetuarem uma desapropriação 
de terreno para abertura de uma estrada no Passo da Areia.
- Autorizam o Procurador a promover troca de terrenos que devem ser desapropriados.
- Recebem requerimento pedindo licença para o estabelecimento de um estaleiro para 
conserto de canoas, na 2a quadra da beira do rio.

38



- Marcam data para arrematações dos terrenos da beira do rio.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

23
- Autorizam marcação de altura das soleiras para edificação na Rua da Ponte.
- Recebem requerimento de moradores da Rua do 8o Batalhão pedindo colocação de 
lampiões.
- Recebem requerimento de moradores da Várzea pedindo providências para escoa
mento das águas que inundam a referida área.
- Ordenam ao Procurador da Câmara proceder à cobrança legal referente ao término 
das obras na Estrada Caxias.
- Concedem licença para construção de um curral e um galpão no Matadouro Público.
- Autorizam o Procurador a dar continuidade nos consertos do Beco do Barbosa.
- Concedem licença para o estabelecimento de um açougue na Rua Clara.
- Marcam horário para vistoriarem uma estrada.
- Marcam data para vistoriarem a Várzea e darem alinhamento na Rua da Imperatriz. 
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

24
- Autorizam a remessa das tabelas da receita e da despesa da Câmara à Presidência.
- Recebem doação de terreno para abertura de uma rua.
- Marcam data para arrematação das cercas com plantações de espinhos.
- Analisam o Parecer da Comissão de Exame das contas do Procurador da Câmara.
- Autorizam licença para o exercício da profissão de Farmacêutico no Município.
- Aprovam nova arrematação para colocação de aterro na obra do Cais.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel 
da Silva.

26
- Recebem ofício da Presidência autorizando à Câmara a dar continuidade aos procedi
mentos para abertura de uma rua que tenha comunicação com o Passo da Areia.
- Acertam a continuidade dos trabalhos do atual Arrematante de aterro da obra do Cais.
- Discutem o Parecer da Comissão de Exame das Contas do Procurador.
- Recebem proposta de troca de terrenos na beira do rio.
- Decidem pedir aprovação da Presidência para efetuarem as trocas de terrenos.
- Autorizam obras de calçamento na Rua da Ponte, próxima à Rua Clara.
- Aprovam o Parecer do Engenheiro Municipal sobre consertos a serem realizados na 
Rua do Arvoredo.
- Nomeiam os membros da Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.
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NOVEMBRO

06
- Mandam colocar em pregão a feitura de cercas nas ruas e construção do galpão no 
Matadouro Público.
- Recebem do Procurador o último Balanço da Receita e Despesa da mesma e nomeiam 
Comissão de Exame.
- Pedem informações ao Juiz de Paz do Curato de Belém sobre pedido de fechamento 
de uma estrada naquele local.
- Dão posse ao 3o Juiz de Paz do Distrito de Pedras Brancas.
- Acertam a arrematação da feitura das cercas com plantação de espinhos.
- Estabelecem taxa de imposto para realização de leilões..
- Ordenam aos Fiscais o exame de uma casa em ruínas na Quitanda Velha.
- Marcam data para arrematações de duas pontes na Rua da Margem.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

13
- Recebem circular da Presidência tratando das eleições a serem procedidas no Municí
pio.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a Câmara proceder à troca de terrenos da 
beira do rio.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a criação de uma subdelegacia no lugar 
denominado Picada e estabelecendo seus limites.
- Marcam o prazo de calçamento da Rua da Alegria.
- Autorizam o Procurador a pagar indenização ao Ministério da Guerra.
- Recebem doação de terreno para abertura de estrada.
- Autorizam pagamento da despesa com o conserto da Praça do Mercado.
- Concedem licença para fechamento da estrada no Curato de Belém.
- Acertam a arrematação dos materiais de desapropriação.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - João Fagundes - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

25
- Recebem diversos documentos da Presidência esclarecendo dúvidas sobre a Lei Re
gulamentar das Eleições.
- Dão posse ao Juiz de Paz do Distrito Norte de Viamão.
- Mandam o Procurador da Câmara tomar providências para multar o cidadão que 
tapou uma estrada no Distrito Sul de Viamão.
- Autorizam a cobrança de outra multa por fechamento de estrada pública.
- Solicitam ao Procurador e aos Fiscais maiores informações sobre um pedido de 
aforamento de sobras de terreno na Rua da Várzea.
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- Autorizam o Procurador a intimar o proprietário de casas na esquina da Rua Clara com 
a Nova da Praia para aterrar a frente das mesmas.
- Marcam prazo para o calçamento da Rua Nova da Praia desde o início da Rua Clara 
até a Praça dos Ferreiros.
- Aceitam oferta de calçar gratuitamente a rampa existente na saída da Rua do Ouvidor, 
na beira do rio.
- Marcam vistoria na Várzea.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - João Fagundes - Ponciano da Silveira - 
João Batista Pereira - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

DEZEMBRO
l i
- O novo Presidente da Província é empossado.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - João Baptista Pereira - Acácio Corrêa - 
Israel da Silva - Antônio Teixeira.

15
- Recebem da Presidência um exemplar do Periódico publicado pela Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional.
- Recebem da Presidência um Mapa Geográfico dos Municípios do Rio de Janeiro.
- Recebem da Presidência vinte e duas (22) lâminas de vacinas.
- Recebem da Presidência aviso do Ministério do Império resolvendo dúvidas suscita
das na Província de Minas Gerais a respeito da execução da Lei regulamentar das Elei
ções.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Curato de Belém justificando sua falta na Presidên
cia da Junta de Qualificação.
- Aprovam nomeação de um Guarda Municipal.
- Autorizam o pagamento do lote de pedras de cantaria colocadas na obra do Cais.
- Decidem pedir autorização à Presidência para aplicarem a verba emprestada pela 
mesma na continuação das obras do Cais.
- Autorizam o pagamento de quantia ao Arrematante da iluminação mediante apresen
tação de documento.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - João Baptista Pereira - Acácio Corrêa - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

30
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de documentos informativos da reforma 
do Instituto Vacínico da Côrte.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de Decreto tratando da avaliação da 
renda líquida, em prata, que deve ter o cidadão para votar e ser votado conforme Lei 
Regulamentar das Eleições.
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- Recebem autorização da Presidência para aplicarem a quantia emprestada pela mesma 
na continuação das obras do Cais.
- Mandam chamar o Juiz de Paz suplente do Io Distrito da Aldeia para tomar posse.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz dos Distritos Sul de Viamão e do 2° da Aldeia 
tratando da instalação das Juntas de Qualificação.
- Recebem oficio do Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão comunicando a nomeação 
de um Capitão de Mato.
- Aprovam Parecer da Comissão de Exame das Contas do Procurador da Câmara.
- Autorizam licença para o exercício da profissão de Médico no Município.
- Recebem oficio de um cidadão justificando escusas por não assumir o cargo de Juiz de 
Paz.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia acompanhado de recibos de multas aplicadas a 
estrangeiros.
- Aprovam as despesas feitas com Te Deum por ocasião da posse do Presidente da 
Província.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais pedindo esclareci
mentos sobre cobrança de Impostos de carros e fogos de artifício.
- Decidem comunicar ao cidadão escolhido para Juiz de Paz que o mesmo não pode 
recusar o cargo.
- Autorizam o Procurador a dar continuidade na obra do Cais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Israel Barcellos - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.
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1847

JANEIRO
11
- Aprovam a transferência da sessão para depois do término da Reunião do Júri.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Israel 
da Silva - Antônio Teixeira.

21
- Recebem ofício do Procurador acompanhado da receita e despesa da Câmara e no
meiam a Comissão de Exames.
- Aprovam proposta para a compra de cadeiras com assento de palha para as sessões de 
Júri.
- Mandam publicar Edital para a venda das cadeiras de madeira.
- Recebem comunicado dos Vigários da Aldeia, Capela e Belém acusando o recebimen
to das umas para as Eleições.
- Marcam data para arrematação de terrenos da beira do rio.
- Expedem ordens ao Procurador para que receba e faça pagamentos somente de acor
do com a atual Lei da Moeda.
- Nomeiam novo Contínuo da Câmara.
Ass.: Ponciano da Silveira - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel Barcellos - Lopo 
Gonçalves - Israel da Silva.

22
- Recebem ofício do Juiz Municipal pedindo providências no sentido que seja instalada 
a forca.
- Recebem e encaminham à Presidência o Parecer da Comissão de Visita às Prisões e 
Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Encaminham ao Procurador e Fiscais um requerimento solicitando pagamento da 
fatura de conserto das cercas da Rua D. Afonso.
- Recebem ofício do Juiz de Paz comunicando a recusa em assumir o cargo, do seu 
sucessor.
- Autorizam o pagamento da fatura da compra de seis cofres chapeados e três mesas.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara, para maiores esclarecimentos, um requerimento 
pedindo o encanamento das águas nas ruas Direita e Bela.
- Recebem ofício do Procurador e Fiscais da Câmara informando as providências toma
das sobre um pedido para depósito e embarque de madeiras.
- Concedem licença a dois Vereadores para não assistirem à sessão seguinte.
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- Fazem vistoria no cofre da Câmara para conversão dos valores na moeda vigente.
- Indeferem pedido de construção de uma estrebaria no Caminho Novo.
Ass.: Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - João Baptista Pereira
- Israel da Silva - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira.

23
- Autorizam alinhamento e altura das soleiras em terreno no Beco do 8o Batalhão.
- Autorizam pagamento dos trabalhos impressos da Câmara.
- Autorizam pagamento de terreno da beira do rio desapropriado para a construção da nova Cadeia.
- Indeferem pedido de demarcação de terrenos de beira de rio no Caminho Novo, consi
derados de logradouro público.
Ass.: Lopó Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - João Baptista Pereira
- Acácio Corrêa - Antônio Teixeira.

25
- Pedem informações ao Subdelegado e Juiz de Paz do Distrito de Belém sobre o fecha
mento de uma estrada no referido local.
- Recebem ofício do encarregado da vacina apresentando o Mapa da Vacinação.
- Indeferem requerimento pedindo sobras de terreno.
Ass.: Ponciano da Silveira - João Baptista Pereira - Israel da Silva - Israel Barcellos - 
Antônio Teixeira - Acácio Corrêa.

26
- Autorizam o pagamento das diárias de trabalhadores das obras do Cais.
- Decidem pedir providências ao Chefe de Polícia para que proíba banhos nus, de dia, 
na Praia do Riacho.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar calçadas.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Israel da Silva - Antônio 
Teixeira.

27
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Acertam contrato para impressão dos trabalhos da Câmara.
- Concluem a venda de terrenos da beira de rio.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

FEVEREIRO
09
- Recebem dois ofícios do Chefe de Polícia enviando recibos de multas aplicadas por 
infrações e declarando ter tomado providências contra os banhos na Praia do Riacho.
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- Decidem pedir ao Engenheiro Municipal um mapa da situação atual do Beco do 8o 
Batalhão, a fim de procederem a algumas modificações.
- Mandam chamar o Io suplente de Juiz de Paz de Belém para tomar posse.
- Discutem as desapropriações de terrenos na Rua Senhor dos Passos.
- Decidem pedir auxílio financeiro à Presidência para realizarem as desapropriações na 
Rua Senhor dos Passos.
- Concedem prazo para aterramento de terrenos na Rua Nova da Praia.
- Autorizam o Procurador a alugar quartos na Praça do Mercado.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - 
Israel da Silva - Antônio Teixeira.

18
- Recebem ofício da Presidência, acompanhado de aviso do Ministério da Justiça, sus
pendendo a licença do Procurador de participar das Audiências e Tribunal sem prévia 
autorização.
- Discutem a desapropriação de um terreno na parte sul do Riacho.
- Autorizam o Procurador a multar o Arrematante da iluminação, por terem encontrado 
lampiões apagados.
- Recebem oficio da Presidência acompanhado de um requerimento reclamando do 
indeferimento de um pedido para edificação no Caminho Novo, esquina Rua Senhor 
dos Passos.
- Propõem que o Engenheiro da Câmara apresente a planta da Rua Senhor dos Passos 
para resolverem os problemas de alargamento da mesma.
- Mandam aterrar atoleiro no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a comprar pedras de cantaria, a pedido do Engenheiro Mu
nicipal.
- Decidem fazer vistoria em uma estrada fechada no Passo da Mangueira.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a remoção de muro em uma chácara. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Israel Barçellos - Ponciano da Silveira - 
Acácio Corrêa - João Baptista Pereira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

MARÇO
16
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de um aparte da Polícia, declarando que 
a iluminação da Cidade é péssima.
- Recebem ofício da Presidência solicitando a redação de artigos de Posturas contra o 
abuso na matança de potros e éguas.
- Nomeiam comissão para formular artigos de Posturas.
- Recebem ofício da Presidência esclarecendo dúvidas a respeito da Lei Regulamentar 
das Eleições.
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- Decidem enviar cópia do aviso sobre a Lei Regulamentar das Eleições a todos os 
Juizes de Paz do Município.
- Recebem oficio da Presidência solicitando, com urgência, informações sobre terras 
devolutas existentes no Município.
- Recebem oficio da Presidência acompanhado de requerimento solicitando pôr em 
arrematação as passagens do Passo do Velhaco, no Distrito das Dores.
- Autorizam o Procurador a pagar despesas com a montagem da forca.
- Recebem requerimento do empresário do Teatro D. Pedro II solicitando isenção de 
taxa de espetáculos mediante apresentação de fiança.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando empréstimos de emergência à Presi
dência para continuação do aterro e paredão no Largo do Paraíso.
- Discutem os problemas existentes na questão de um alinhamento de terreno autoriza
do no Caminho Novo, esquina da Rua de Bragança.
- Autorizam alinhamento de terreno na Várzea.
- Declaram ser necessária a instalação de três lampiões na Rua Santa Catarina:
Ass.: Lopo Gonçalves - João Baptista Pereira - Antônio Teixeira - Acácio Corrêa - 
Israel Barcellos.

23
- Autorizam o Procurador a instalar lampiões na Rua Santa Catarina.
- Recebem ofício da Presidência comunicando o recolhimento dos materiais da forca ao 
Arsenal de Guerra.
- Recebem ofícios do Engenheiro da Câmara acompanhados das plantas das ruas Se
nhor dos Passos e do Beco do 8o Batalhão.
- Mandam os Fiscais da Câmara demolirem as cercas que estão sendo feitas na Várzea 
do Gravataí e multarem quem estiver obstruindo estradas no mesmo local.
- Resolvem pedir esclarecimentos à Presidência sobre a existência ou não de alguns 
palmos de terrenos reservados para a construção de uma ponte de água potável na 
saída do Beco do João Ignácio, na Rua Nova da Praia.
- Autorizam alinhamento de terrenos na Várzea.
- Marcam vistoria em obra de alinhamento irregular no Caminho Novo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - Antônio Teixeira - Israel da Silva - Acácio 
Corrêa.

24
- Discutem a vistoria realizada na obra alinhada no Caminho Novo.
- Recebem ofício da Presidência exigindo um relatório atual sobre a obra do Cais. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Israel Barcellos - Antônio Teixeira Israel 
da Silva.

27
- Discutem a viabilidade da contratação de novo Advogado para proceder ao embargo 
da obra na Praça do Mercado.
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- Decidem pedir à Presidência verba necessária para pagamento de desapropriação de 
terreno usado na construção da ponte do Riacho.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - João Baptista Pereira - Israel Barcelllos
- Israel da Silva - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira.

ABRIL
01
- Enviam, à Presidência, o relatório das obras do Cais do Mercado.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel 
da Silva.

12
- Analisam e discutem a desapropriação de um terreno na Rua de Bragança, esquina do 
Caminho Novo.
- Recebem ofício da Presidência concedendo empréstimo para continuação das obras 
do Cais.
- Recebem ofício da Presidência confirmando a reserva de palmos de terreno na saída 
da Rua do Ouvidor.
- Autorizam ao Procurador cobrar multas por lampiões apagados.
- Recebem ofício do Inspetor da Fazenda Provincial pedindo esclarecimentos sobre 
terrenos de beira de rio.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Baptista Pereira - Antônio Teixeira - Israel Barcellos - 
Acácio Corrêa - Israel da Silva - João Fagundes.

13
- Recebem oficio do encarregado da vacina na cidade, acompanhado dos Mapas de 
Vacinações do Município.
- Recebem requerimento solicitando nova concessão de um terreno no Caminho Novo, 
esquina da Rua de Bragança.
- Autorizam o conserto de um cano existente no Beco do Carneiro.
Ass.: João Fagundes - Antônio Teixeira - Israel da Silva - Acácio Corrêa - Ponciano da 
Silveira - João Estácio Brandão.

14
- Analisam e discutem a vistoria realizada em um terreno no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a cobrar multas por lampiões apagados.
- Recebem comunicação do Engenheiro da Câmara sobre inspeção na Estrada do Mun
do Novo.
- Marcam data para arrematação dos Impostos da Câmara e da Iluminação da Cidade.
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador da Câmara.
Ass.: João Fagundes - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.
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15
- Mandam fazer o orçamento do conserto do cano existente no Beco do Carneiro.
- Indeferem requerimento pedindo o fechamento de uma estrada no Passo da Manguei
ra.
- Pedem informações aos Fiscais e Procurador sobre um pedido de licença para levantar 
uma casa na Ilha da Pintada.
- Recebem pedido de providências para que o transporte da carne de consumo diário do 
Município seja feito até a Praça do Mercado.
- Recebem pedido de pagamento de salário de um empregado das obras do Cais.
- Recebem ofícios de três cidadãos pedindo escusas por não assumirem o cargo de Juiz 
de Paz.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito de São João Batista pedindo a nomeação 
de seu substituto.
Ass.: João Fagundes - Acácio Corrêa - Israel da Silva - Ponciano da Silveira - Antônio 
Teixeira.

16
- Autorizam o Procurador proceder à cobrança de multas por lampiões apagados.
- Substituem um Vereador da Comissão de Exame das Contas do Procurador.
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos.
- Indeferem abaixo-assinado de moradores pedindo a reabertura de uma estrada no 
Distrito de Belém.
- Acertam a venda de cinco dúzias de cadeiras de madeira.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

17
- Autorizam o Procurador a arrematar o arrendamento do Potreiro Nacional que serve de 
Matadouro Público.
- Recebem Parecer do Advogado da Câmara sobre indenização de terreno na Rua de 
Bragança.
- Discutem o alinhamento da Rua Senhor dos Passos.
- Indeferem, temporariamente, pedido de alinhamento, altura de soleiras e licença para 
edificar na Rua Senhor dos Passos.
- Autorizam o Procurador a consultar os moradores do Beco do 8o Batalhão, se os 
mesmos consentem no alinhamento, independente de indenizações.
Ass.: João Fagundes - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - Israel da Silva - Antônio 
Teixeira.

21
- Recebem ofício do Procurador explicando as dificuldades encontradas em receber o 
dinheiro destinado às obras do Cais.
- Enviam ao Procurador pedido de pagamento da impressão da lista de qualificação dos
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votantes para as eleições gerais.
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre o Juiz de Paz do Io Distrito 
da Aldeia.
- Indeferem requerimento pedindo o estabelecimento de um estaleiro.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Ponciano Silveira - Israel da Silva - Antô
nio Teixeira.

28
- Recebem ofício da Presidência pedindo empenho da Câmara na conclusão das obras 
do Cais.
- Autoriza o Procurador a aplicar mais verbas na continuação das obras do Cais.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a concessão de um terreno até o canal.
- Recebem ofício da Presidência tratando das Representações sobre matança de éguas.
- Autorizam alinhamento de terrenos da Santa Casa na Várzea.
- Recebem do Provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da 
Madre de Deus, convite oficial para a procissão.
- Nomeiam Comissão para exame da Rua de Caxias.
- Determinam que a Santa Casa mude as calçadas dos terrenos a serem alinhados. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

MAIO
17
- Recebem ofício da Presidência comunicando a cassação de Título de um terreno con
cedido na Rua Nova da Praia.
- Recebem avisos da Presidência comunicando os bons resultados obtidos com aplica
ção de éter sulfúrico como anestésico em cirurgias.
- Recebem ofícios do Engenheiro Municipal comunicando sua saída para o interior da 
Província e apresentando o orçamento do cano a ser colocado no Beco do Carneiro.
- Mandam publicar Editais para arrematação da fatura do conserto do cano no Beco do 
Carneiro.
- Mandam publicar Editais proibindo despejos na desembocadura da Rua Clara.
- Decidem solicitar à Presidência a entrega de quantia doada pelo Conde de Caxias para 
a fatura da ponte de tirar água a ser construída na saída da Rua do Ouvidor.
- Recebem requerimento e admitem licitantes nos Impostos Municipais.
- Comunicam o pregão em Ia praça dos Impostos Municipais e da Iluminação da Cida
de.
- Admitem licitantes no Contrato de Iluminação da Cidade.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais pedindo esclareci
mentos sobre o responsável pelo pagamento de imposto nas charqueadas.
Ass.: Ponciano Silveira - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Lopo Gonçalves - Israel 
da Silva.
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18
Não houve sessão.

19
- Recebem requerimentos e admitem licitantes no Contrato da Iluminação da Cidade.
- Colocam em pregão de praça um terreno da Câmara situado na Rua da Igreja.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Piratini colocando a necessidade de 
ter um Bispo na Província.
- Indeferem pedido de alinhamento de terreno no Caminho Novo.
- Encaminham pedidos de terrenos no Caminho Novo, junto ao canal, ao Engenheiro 
Municipal.
- Pedem informações ao Procurador e Fiscais da Câmara sobre posse de terrenos no 
Caminho Novo.
- Aguardam decisão da Presidência sobre o destino do foro de um terreno concedido no 
Caminho Novo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Ponciano 
da Silveira - Israel da Silva - Antônio Teixeira.

20
- Autorizam o Procurador a tomar as providências necessárias para a realização da 
Festa e Procissão de Corpus Christi.
- Analisam o Parecer da Comissão encarregada de examinar a Estrada de Caxias.
- Acertam a venda de terreno da Câmara situado na Rua da Igreja.
- Pedem urgência na avaliação das Contas do Procurador, solicitada pelo Vereador 
designado para esta tarefa.
- Concluem as arrematações dos Impostos Municipais e do Contrato de Iluminação da 
Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Ponciano 
da Silveira - Israel da Silva - Antônio Teixeira.

29
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais.
- Recebem ofício da Presidência exigindo Termo de Responsabilidade para liberar quantia 
destinada à fatura da ponte na saída da Rua do Ouvidor.
- Recebem ofício da Presidência pedindo urgência no envio de informações sobre terras 
devolutas existentes no Município.
- Aprovam o Exame das Contas do Procurador da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência pedindo esclarecimentos sobre a não-aceitação, por 
parte da Câmara, de uma proposta para iluminação da Cidade.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a impressão de recibos de licença-para 
abertura de casas de negócios e mascateação.
- Nomeiam Comissão para estabelecimento do preço médio das madeiras de constru
ção.
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- Autorizam os Fiscais da Câmara a procederem à matança de cães.
- Autorizam alinhamento de terreno na Rua Senhor dos Passos.
- Recebem ofícios da Presidência aprovando a arrematação.do terreno da Rua da Igreja 
e justificando sua ausência na Festa de Corpus Christi.
Ass.: João Fagundes - Israel Barcellos - João Baptista Pereira - Ponciano da Silveira - 
Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Israel da Silva - Antônio Teixeira.

JUNHO
04
- Colocam em pregão de praça a fatura do cano do Beco do Carneiro.
- Aprovam o envio de ofício ao Advogado da Câmara pedindo seu Parecer sobre aber
tura de uma estrada.
- Pedem informações ao Procurador sobre a existência de um terreno devoluto na Rua 
da Ponte.
- Recebem vários pedidos de dispensa do cargo de Juiz de Paz.
- Autorizam a aplicação de mais verbas nas obras do Cais.
- Autorizam o Procurador a comprar materiais para suspender o sino da Praça do Mercado.
- Marcam nova data para a arrematação do cano no Beco do Carneiro.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - 
Israel da Silva - Acácio Corrêa.

09
- Encaminham ofício à Presidência dando explicações sobre terrenos devolutos.
Ass.: Luiz da Silva Flores-João Fagundes-Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira.

17
- Recebem ofício da Presidência declarando que não aprova o Contrato de Iluminação 
da Cidade.
- Mandam fazer novos Editais para arrematação do Contrato de Iluminação.
- Recebem ofício da Presidência pedindo providências na convocação dos Presidentes 
das Juntas de Qualificação do Município.
- Recebem ofício da Presidência tratando de uma desapropriação na Rua Senhor dos 
Passos.
- Dão posse ao Juiz de Paz do 2° Distrito da Cidade.
- Autorizam alinhamento de terreno no Beco do 8o .
- Concedem a foro terreno devoluto na Rua da Ponte.
- Solicitam a feitura de uma representação solicitando o aumento do número de Depu
tados Gerais, a vinda de um Bispo e a existência de um Tribunal de Justiça de 2a Instân
cia na Província.
- Marcam nova data para arrematação da iluminação da Cidade.
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- Comunicam não haver licitante na fatura do cano no Beco do Carneiro.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Antônio Teixeira - Acácio 
Corrêa.

19
- Concluem a arrematação da iluminação da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - Israel 
da Silva.

26
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação do Contrato de Iluminação 
da Cidade por três anos.
- Mandam arrecadar multas por lampiões apagados nas ruas do Rosário, Misericórdia e 
Caminho Novo.
- Recebem informações do Engenheiro da Câmara sobre pedido de concessão de terre
nos no Caminho Novo.
- Aprovam as contas apresentadas pelo Procurador.
- Aceitam recurso interposto por dono de taberna multado pela Câmara.
- Recebem representação de moradores da Capela de Viamão pedindo a limpeza de 
alguns caminhos da Freguesia.
- Pedem urgência na Representação a ser encaminhada aos poderes do Estado para 
aumento da Deputação Geral, criação de um Bispado e Tribunal de Justiça de 2a Instân
cia na Província.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel da Silva - Lopo Gonçalves - Teixeira - Machado.

JULHO
03
- Decidem comunicar à Presidência a impossibilidade de a Câmara continuar fornecen
do alimentação aos presos pobres da Cadeia Civil.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Pereira -Fagundes - Teixeira - Barcellos - 
Lopo Gonçalves - Israel da Silva.

19
- Recebem ofício da Presidência comunicando o falecimento de um Príncipe.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a edificação de prédios desde o Caminho 
Novo até o canal.
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a nomeação do novo Presi
dente e Vice-Presidente da Província.
- Pedem informações ao Engenheiro Municipal sobre pedido de concessão de terreno 
na Rua da Praia.
- Recebem requerimento do Arrematante da iluminação da Cidade pedindo esclareci
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mentos sobre a palavra “temporal” usada no seu contrato.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando sobre lampiões apagados no 2° Distri
to e enviando recibos de multas impostas a moradores da Cidade.
- Recebem do Procurador a planta e o orçamento da construção de colunas de pedra 
junto à escada do Cais da Praça do Mercado.
Ass.: João Fagundes - Pereira - Lopo Gonçalves - Ponciano Silveira - Teixeira - Israel 
da Silva.

20
- Nomeiam uma Comissão para o Exame da Contabilidade do Procurador.
- Autorizam o Procurador a providenciar os consertos na Estrada de Caxias.
- Recebem Parecer da Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos da Cidade.
- Autorizam o Procurador a cobrar multas dos jurados.
- Autorizam o Procurador a plantar árvores de sombra em terreno desapropriado.
- Concedem, por aforamento, um terreno na Rua da Ponte.
- Recebem pedido de revisão de impostos de um estabelecimento comercial na Rua da 
Igreja.
- Pedem informações aos Fiscais sobre a ponte de madeira existente no Riacho.
- Recebem requerimento pedindo a construção de novas cercas na Rua da Margem.
- Autorizam o alinhamento de terreno na Rua Senhor dos Passos.
Ass.: João Fagundes - Pereira - Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - Israel da Silva
- Teixeira.

21
- Efetivam a revisão de impostos de dois estabelecimentos comerciais situados, respec
tivamente, no Beco da Fonte e Rua do Poço.
- Pedem informações ao Engenheiro Municipal sobre a concessão de um terreno.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito das Dores respondendo sobre terras 
devolutas.
- Decidem comunicar à Presidência que concordam com a arrematação do Passo do 
Arroio Velhaco.
Ass.: João Fagundes - Pereira - Israel da Silva - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira
- Teixeira.

22
- Solicitam informações do Engenheiro Municipal sobre vários pedidos de terrenos na 
Rua Nova da Praia.
- Recebem ofício do encarregado da propagação da vacina na Cidade enviando os 
mapas de controle de aplicação da mesma.
- Atestam a freqüência do encarregado da vacina.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua da Alegria solicitando o conserto da 
mesma.
- Autorizam o Procurador a cobrar multas por falta de calçamento em frente às casas da
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Rua da Alegria.
- Ordenam que os Fiscais ativem o calçamento das ruas da Cidade, cobrando os prazos 
determinados pela Câmara.
- Solicitam ao Engenheiro Municipal que faça inspeção no lugar denominado Picada, 
para futuros consertos.
- Mandam examinar a Estrada da Aldeia, após a ponte da Cachoeira, para cobrirem 
atoleiros ali existentes.
- Autorizam a instalação de lampiões nas ruas da Azenha, de Belas e as do lado do 
Riacho. ,
- Insistem em comunicar à Presidência a falta de condições da Câmara em fornecer 
alimentação aos presos pobres.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Israel 
da Silva-Teixeira.

24
- Aprovam a Contabilidade do Procurador.
- Mandam alinhar terreno na Rua do Imperador, em frente à Várzea.
- Encaminham à Presidência pedido de aforamento de terrenos de beira-rio solicitado 
por um estrangeiro.
- Autorizam o Procurador a pagar ao Arrematante das Rendas Municipais o Imposto 
das carroças.
Ass.: Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Acácio Corrêa - Israel Barcellos - Israel 
da Silva - Teixeira.

*

26
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando sobre os lampiões apagados na Cidade.
- Recebem Representação de moradores da Rua do Arroio pedindo o conserto da refe
rida rua.
- Indeferem pedido de aumento de prazo para calçamento de terreno na Rua da Alegria.
- Nomeiam Comissão para cancelar os rendimentos dos estabelecimentos comerciais da 
Capela de Viamão.
- Mandam o Secretário da Câmara enviar ofícios de agradecimentos aos membros da 
Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos.
- Concedem licença para estabelecimento de um açougue na Rua da Ponte.
- Nomeiam nova Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos.
Ass.: Ponciano da Silveira - Israel Barcellos - Pereira - Teixeira - Israel da Silva.

a g o s t o

05
Não houve sessão.



- Recebem ofício da Presidência insistindo que a Câmara sustente os presos pobres.
- Recebem ofício da Presidência comunicando haver tomado providências para a remo
ção dos cascos das embarcações em ruínas no fundo do rio.
- Encaminham, ao Engenheiro Municipal, vários pedidos de terrenos de beira-rio na 
Rua Nova da Praia.
- Recebem ofício do Subdelegado do Distrito Sul de Viamão informando sobre abertu
ra de caminhos e escolha de Fiscal e Arruador para a referida Freguesia.
- Mandam imprimir exemplares das Posturas Municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel da Silva - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Pereira - Teixeira.

18
Não houve sessão.

23
- Recebem ofício da Presidência pedindo a colocação de mais um lampião em frente à 
Tesouraria da Província.
- Autorizam o Procurador a comprar mais lampiões.
- Enviam, à Presidência, informações sobre a alimentação dos presos.
Ass.: João Fagundes - Acácio Correa - Pereira - Israel da Silva - Teixeira.

25
- Recebem aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do Império participando o 
nascimento de uma Princesa.
- Mandam publicar Editais solicitando a iluminação das casas pelo nascimento de uma 
Princesa, assim como organizar um Te Deiim.
- Discutem o orçamento da Câmara.
Ass.: Lopo Gonçalves - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Israel da Silva - Pereira - Teixeira.

31
- Fazem observações no Orçamento da Câmara.
- Encaminham à Presidência orçamento do conserto da Picada.
- Indeferem requerimento do Procurador da Irmandade de Nossa Senhora da Concei
ção pedindo área na Praça dos Ferreiros para construção da Igreja da Irmandade. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel Barcellos - Acácio Corrêa - Ponciano da Silveira - 
Lopo Gonçalves - Teixeira - Israel da Silva.

09

SETEMBRO
24
- Decidem comunicar à Presidência que a Câmara não se responsabilizará mais pelo 
sustento dos presos pobres da Cadeia Civil.
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- Recebem circular da Presidência pedindo a organização de eleições para escolha de 
um Senador da Província.
- Enviam ofício à Presidência comunicando a instalação do lampião solicitado pela 
Inspetoria da Fazenda Provincial.
- Aprovam as indicações para Fiscal e Arruador da Freguesia de Viamâo.
- Solicitam informações ao Procurador e Fiscal sobre pedido do Delegado da Capitania 
dos Portos para retirar pedras de terreno junto ao Arsenal da Marinha.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que a ponte de tirar água foi carregada 
pela enchente.
- Aprovam a substituição de um Guarda Municipal.
- Aprovam reformas na casa da Câmara.
- Autorizam o Procurador a pagar custas judiciais em que a Câmara foi condenada. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Acacio Corrêa - Lopo Gonçalves - Teixeira
- Israel da Silva.

27
- Elaboram várias reivindicações a serem encaminhadas à Assembléia Provincial.
- Solicitam à Presidência que providencie o conserto da ponte de madeira do Riacho.
- Autorizam o Procurador a providenciar os consertos das estradas dò Mato Grosso e 
Cavalhada.
- Enviam agradecimentos ao Vigário Geral pela realização do Te Deum e a um militar 
que recolheu as madeiras da ponte destruída pela enchente.
- Autorizam o Procurador a comprar material para a Cadeia Civil.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais solicitando a devolu
ção do imposto cobrado indevidamente de um Comerciante.
- Recebem ofício do Delegado da Capitania dos Portos pedindo vários esclarecimentos 
sobre terrenos de beira-rio.
- Autorizam a convocação de Vereadores suplentes durante o impedimento dos que 
servirão na Assembléia Provincial.
- Expedem Diploma de Deputado da Assembléia Provincial ao Io suplente da referida 
corporação.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Israel Barcellos - Lopo Gonçalves - Teixeira
- Israel da Silva.

OUTUBRO
02
- Encaminham à Presidência cópia da Ata Geral dos Deputados Provinciais para convo
cação de suplentes.
- Recebem ofício da Presidência ordenando que a Câmara convoque, com urgência, 
quinze suplentes de Deputados Provinciais.
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter providenciado o conserto da ponte
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de madeira do riacho. 1
- Recebem ofício da Presidência comunicando que a alimentação dos presos pobres 
passa a ser fornecida pela Polícia.
- Recebem o Livro de Inscrição dos Cidadãos Votantes qualificados pelo Io Distrito da 
Cidade.
- Encaminham Representação à Assembléia Provincial expondo a necessidade das Pos
turas Municipais serem discutidas pela referida Assembléia.
- Aprovam a nomeação de Guarda Municipal.
Ass.: Lopo Gonçalves - Pereira - Acácio Corrêa - Brandão - Silva - Teixeira.

18
- Recebem Circular da Presidência comunicando as providências tomadas para as pró
ximas Eleições de Deputados.
- Autorizam o Procurador a cobrar multas do Arrematante da Iluminação da Cidade 
por lampiões apagados.
- Recebem ofício da Presidência encaminhando lista de Deputados suplentes a serem 
convocados.
- Nomeiam Comissão para Exame da Contabilidade do Procurador da Câmara.
- Mandam cópia das novas Posturas Municipais à Assembléia Provincial.
- Enviam ofício à Presidência pedindo devolução de quantia gasta com a alimentação 
dos presos pobres.
Ass.: Teixeira - Pereira - Silva - Brandão - Israel da Silva.

20
- Recebem ofício da Presidência sugerindo a feitura de uma Representação ao Governo 
Imperial para efetuarem a troca do terreno do Arsenal da Marinha pelo do Matadouro 
Público.
- Encaminham ofício ao chefe de Polícia pedindo esclarecimentos sobre o número de 
lampiões que constam como apagados nas ruas da Cidade.
- Autorizam o Engenheiro da Câmara a fazer inspeção em obras no Beco do 8o Bata
lhão.
- Encaminham ao Engenheiro Municipal pedido de revisão do embargo de uma obra na 
Rua Senhor dos Passos.
- Nomeiam um Escrivão para o Juízo de Paz do 3o Distrito da Aldeia.
Ass.: Teixeira - Pereira - Brandão - Silva - Israel da Silva.

21
Não houve sessão.

22
- Encaminham ao Contador da Câmara os Balanços Financeiros de 1845/1846, a fim de 
serem reformados conforme Parecer da Comissão de Câmaras Municipais.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pagar as despesas efetuadas com a instalação de
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um lampião no prédio da Fazenda Provincial.
- Recebem ofício de um suplente de Deputado comunicando a impossibilidade de assu
mir o referido cargo.
- Encaminham à Presidência um Parecer tratando das condições de melhoramento da 
Rua Nova da Praia através do aforamento de terrenos de beira-rio.
- Recebem ofício do Juiz Municipal solicitando que a Câmara devolva quantia referente 
ao pagamento de multa sentenciai.
- Autorizam licença para continuação de obra no Beco do 8o Batalhão, conforme inspe
ção do Engenheiro Municipal.
- Indeferem pedidos de aforamento de terrenos em local designado para logradouro 
público no Caminho Novo.
- Indeferem pedidos de baixa dos aluguéis dos quartos da Praça do Mercado.
- Autorizam licença para extração de pedras, com dinamite, em terreno da Rua da 
Praia.
Ass.: Lopo Gonçalves - Brandão - Silva - Israel da Silva - Acácio Corrêa - Teixeira.

23
- Autorizam o Engenheiro da Câmara a demarcar a praça e alinhar o terreno onde será 
construída a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, entre as ruas do Barbosa e da 
Brigadeira.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação da quantia gasta pela Câmara 
com a alimentação dos presos pobres.
- Concedem licença para Mestres-Construtores construírem um rancho para guarda
rem ferramentas e demolirem o mesmo quando a Câmara solicitar.
- Recebem ofício do encarregado da propagação da vacina encaminhando o mapa de 
controle das mesmas.
- Atestam a freqüência do encarregado da vacina .
- Indeferem pedido de licença para cercar área do estaleiro, no Caminho Novo.
- Deferem pedido de adiamento de prazo para calçar frente de uma casa na Rua da 
Alegria.
- Autorizam alinhamento de terrenos nas ruas de Bragança e Arvoredo.
Ass.: Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Silva - Israel da Silva - Teixeira.

25
- Encaminham à Presidência ofício de um suplente de Deputado Provincial desculpan
do-se por não assumir ao cargo.
- Mandam o Engenheiro Municipal inspecionar as obras de conserto da Estrada do 
Mato Grosso, por apresentar irregularidades.
- Resolvem dirigir uma Representação à Assembléia Provincial solicitando verba com
plementar anual para auxiliar no calçamento de terrenos pertencentes a pessoas caren
tes.
- Autorizam o Procurador a consertar a Rua Nova da Brigadeira.
Ass.: Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Lima Brandão.
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26 <

sidencia- Recebem da Presidência um exemplar do livro Descrição topográfica epolítica do Rio 
São Francisco para ser consultado no Arquivo da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência tratando de lampiões apagados na Cidade.
- Recebem ofício do Procurador expondo uma reincidência de multa por falta de calça
mento de um terreno.
- Acolhem requerimento de Vereador exigindo a impressão dos relatórios dos Fiscais, 
tratando, principalmente, das multas promovidas.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Exame da Contabilidade do Procurador.
- Aprovam o exercício da profissão de um Farmacêutico no Município.
- Indeferem pedidos de aumento de prazos para calçamento de terrenos na Rua da 
Praia, esquina com Santa Catarina.
- Autorizam licença para continuação do estabelecimento de um matadouro no lugar 
denominado Picada.
- Indeferem pedido de um Mestre-Construtor solicitando a manutenção de sua embar
cação em lugar designado para logradouro público.
Ass.: Lopo Gonçalves - Roberto da Silva - Lima Brandão - Israel da Silva - Antônio 
Teixeira.

27
- Recebem pedido de providências contra escavações feitas por pescadores na Estrada 
da Picada.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal pedindo esclarecimentos sobre a aprovação 
do alinhamento dado à Várzea da Cidade.
- Recebem oficio do novo responsável pelo periódico denominado Argos.
- Indeferem pedido de licença para manutenção de depósito de madeiras dentro de um iate.
- Autorizam o Procurador a dar melhor nivelamento ao Cais da Cidade.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões da Cidade.
Ass.: Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Roberto da Silva - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

29
- Recebem os Balanços Financeiros da Câmara correspondentes aos anos de 1845, 
1846, 1847.
Ass.: Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - Acácio Corrêa - Roberto da Silva - Israel da 
Silva.

NOVEMBRO
l i
- Enviam ao Procurador a relação de lampiões apagados na Cidade, a fim de multar o 
Arrematante da iluminação.
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- Recebem o Livro de Atas da Eleição Primária do 2° Distrito.
- Aprovam proposta, de um Vereador, a ser dirigida à Assembléia Provincial, pedindo 
revisão e aprovação do Código de Posturas da Cidade.
- Recebem requerimentos solicitando pagamentos de obras executadas pela Câmara, na 
Cidade e nos Distritos de Viamão.
Ass.: Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Antônio Teixeira - Roberto da Silva - Lima 
Brandão - Acácio Corrêa.

27 ■

- Enviam oficio de urgência ao Engenheiro Municipal solicitando a planta da nova casa 
da Câmara, assim como o seu orçamento.
Ass.: Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Acácio Corrêa - Antônio Machado - 
Israel da Silva;

DEZEMBRO
20
- Dão posse ao Vice-Presidente da Província nomeado, em virtude do estado de saúde 
do titular.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - 
Antônio Machado.
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1848

JANEIRO
10
Não houve sessão.

11
Não houve sessão.

12
- Recebem ofício da Presidência comunicando a concessão de verba, à Câmara, para a 
continuação da obra do Cais, Doca, abertura das ruas, etc.
- Recebem Circular da Presidência solicitando o envio das cópias das Atas Especiais de 
Eleições dos Eleitores no Município, com exceção da Freguesia do Rosário, já  recebida.
- Adiam discussão sobre a planta da Várzea.
- Indeferem pedido de pagamento de publicação de listas efetuadas pelo Escrivão do 
Júri da Comarca da Capital.
- Resolvem publicar Circular da Presidência tratando de escravos fugidos para a Repú
blica Oriental do Uruguai.
- Recebem Circular da Secretaria do Governo exigindo a numeração anual dos ofícios 
da Câmara.
- Acusam o recebimento de exemplares do Auxiliador da indústria e Anais sobre pon
tes e calçadas da França.
- Adiam discussões sobre o pagamento dos trabalhos da Câmara impressos e pedido de 
abertura de uma nova rua entre a de Caxias e a da Imperatriz.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Antônio Machado - 
Israel da Silva.

13
- Aprovam proposta para regulamentação das várzeas de Gravataí e a da Cidade.
- Enviam ofício à Presidência pedindo verba para a Câmara.
- Concedem licença para transferir o domínio útil de um terreno aforado pela Câmara.
- Pedem informações ao Engenheiro da Câmara sobre pedido de conserto do Caminho 
da Azenha até o Cemitério.
- Pedem informações ao Engenheiro da Câmara sobre pedido de construção no Hospi
tal da Santa Casa.
Ass.: João Fagundes - Acácio Corrêa - Lopo Gonçalves - Antônio Teixeira - Israel da 
Silva.
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14
Não houve sessão.

15
- Recebem ofício do Tabelião pedindo avaliação de um Processo de Execução, da Câ
mara.
- Recebem requerimento do Tabelião pedindo pagamento de quantia referente a um 
Processo Judiciário.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade declarando não estar em 
condições de exercer o referido cargo.
- Indeferem requerimento de operários das obras do Cais pedindo pagamentos em mo
eda legal.
- Indeferem requerimento do Administrador e do Capataz da obra do Cais pedindo 
aumento de suas gratificações.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia tratando de lampiões apagados.
- Adiam decisões sobre medição, demarcação e avaliação de terrenos concedidos no 
Caminho Novo.
- Decidem enviar Representação à Presidência da Província pedindo o cancelamento da 
construção de um teatro na Praça da Matriz.
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Antônio Teixeira - Israel 
da Silva.

17
- Discutem a aplicação de verbas para diversas obras na Cidade.
- Mandam pagar a impressão dos trabalhos da Câmara.
- Renovam o Contrato de Impressão dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Silva Pereira - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Ponciano da Silveira - Israel da Silva.

18
- Dão posse aos Juizes de Paz do 3o Distrito da Aldeia e do Distrito das Pedras Brancas.
- Autorizam o exercício da profissão de um Médico, no Município.
- Pedem informações ao Procurador da Câmara sobre um requerimento solicitando o 
cancelamento do monopólio dos quartos da Praça do Mercado.
-Ordenam ao Procurador que mandem desaterrar e tornar transitável um local em fren
te à igreja.
- Mandam pagar quantia devida ao Escrivão do Subdelegado do Distrito de Viamão.
- Concedem novo prazo para conclusão do calçamento de terreno na Rua da Praia, 
esquina com a Santa Catarina.
- Autorizam o Procurador a tomar providências para abertura de uma nova rua.
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- Autorizam o pagamento das pedras de cantaria colocadas na obra do Cais.
- Autorizam os Fiscais a tomarem providências quanto à demolição ou conserto de uma 
casa na Rua do Arvoredo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Silva Pereira - Lopo Gonçalves - Acácio Correa - Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

19
- Recebem oficio do Juiz de Direito da 2a Vara Crime da Cidade participando estar no 
exercício temporário de Chefe de Polícia da Província.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar um dos portões de ferro da Praça do 
Mercado.
- Pedem informações ao Procurador sobre demissão e nomeação de um Guarda.
- Indeferem pedido de aforamento de terreno na Rua do Rosário.
- Mandam publicar Editais para fazer o aterro da Praça do Mercado.
- Recebem ofício do encarregado da propagação da vacina acompanhado dos Mapas de 
Vacinação na Província.
- Atestam o exercício da função do Encarregado de propagação da vacina.
- Mandam publicar Editais para o conserto da Estrada do Moinhos e o aterro da Ponte 
da Cachoeira.
- Ordenam os Fiscais a taparem um terreno que serve para colocação de despejos.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos.
Ass.: Ponciano da Silveira, Lopo Gonçalves - Silva Pereira - Acácio Corrêa - Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

27
- Autorizam o Procurador a entregar um livro de anotações do Juízo de Paz do Io 
Distrito da Cidade.
- Recebem ofício do Presidente da Província comunicando que colocou à disposição da 
Câmara quantia para ser aplicada em várias obras do Município.
- Enviam oficio ao Inspetor da Administração da Fazenda Provincial solicitando parte 
e da quantia.recebida para aplicarem nas obras do Cais.
- Decidem aceitar qualquer concorrente ao aterro da Praça do Mercado por quantia 
preestabelecida.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a Estrada dos Moinhos e aterrar a Ponte 
da Cachoeira.
- Autorizam o exercício da profissão de um Médico, no Município.
- Indeferem requerimento pedindo alteração do artigo das Posturas sobre venda de 
carnes verdes.
- Pedem explicações ao Fiscal da Câmara sobre a demissão de um Guarda Municipal. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Lopo Gonçalves - Acácio Corrêa - Ponciano 
da Silveira - Antônio Teixeira - Israel da Silva.
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FEVEREIRO
15
- Mandam publicar Edital de convocação para nova Assembléia Provincial.
- Recebem ofício da Presidência tratando da construção do novo prédio da Câmara.
- Analisam requerimento sobre aforamentos nas várzeas da Cidade e do Gravataí.
- Autorizam o Procurador a formalizar o contrato de arrendamento do Potreiro Nacional.
- Solicitam ao Engenheiro da Câmara plantas e orçamentos pendentes, principalmente 
da Estrada da Azenha.
- Registram a exoneração do Engenheiro da Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Silva Pereira - Antônio Machado - Lopo 
Gonçalves - Antônio Teixeira - Israel da Silva.

21
- Recebem ofício.da Presidência pedindo informações sobre Eleições, no Município, de 
Vereadores e Juizes de Paz.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a instalação de uma bomba de água para 
ser utilizada em incêndios, junto ao Quartel do 5o Batalhão.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de Petição da Sociedade do Teatro, 
pedindo palmos de terreno na Praça do Palácio.
- Mandam publicar Editais para arrematação da obra da ponte de madeira do Cais.
- Concedem licença para depositar os materiais necessários para obra de reconstrução 
do trapiche da Alfândega.
- Aprovam o aumento de ordenado do Administrador das obras do Cais.
- Autorizam o Procurador a fazer vários consertos na Cidade.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo providências no sentido de que seja feito 
um escoamento para as águas da chuva de dentro da Praça do Mercado.
- Mandam colocar em arrematação, duas mulas para serviço de carroças.
Ass.: João Fagundes - Antônio Machado - Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Antônio 
Teixeira.

29
- Recebem ofício da Presidência solicitando providências para a convocação dos Depu
tados suplentes, a fim de ser instalada a Assembléia Provincial.
Obs.: Sem assinaturas.

MARÇO
02
- Colocam em praça a fatura da ponte de madeira do Cais.
- Recebem oficio da Presidência comunicando que concedeu licença para proprietários
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da Rua Nova da Praia manterem seus edifícios neste local.
- Mandam publicar Editais comunicando a substituição temporária da administração da 
Província.
- Concluem a arrematação das obras da ponte da madeira do Cais.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - 
Israel da Silva.

11
Não houve sessão.

15
- Recebem ofício da Vice-Presidência aprovando a arrematação feita da obra da ponte 
de madeira do Cais.
- Recebem ofício da Vice-Presidência pedindo que a Câmara tome providências sobre o 
aterro da Praça do Mercado.
- Recebem ofício da Vice-Presidência solicitando o conserto do caminho que segue 
para a colina, onde está o novo cemitério.
- Recebem ofício da Vice-Presidência acompanhado de requerimento de Deputado Pro
vincial pedindo várias informações sobre a Casa de Correção.
- Mandam levantar planta da área compreendida entre as ruas de Caxias e da Impera
triz, para abertura de nova rua.
- Autorizam o Procurador a enviar quantia em dinheiro para o Advogado da Câmara no 
Rio de Janeiro.
- Recebem Representação pedindo o conserto das ruas de Belas e Varzinha, assim como 
da ponte de madeira no Riacho.
- Pedem autorização à Vice-Presidência para interditar a ponte de madeira do Riacho.
- Mandam publicar Editais de Praça para a fatura de um paredão na ponta do Arsenal.
- Nomeiam novo Claviculário.
Ass.: João Fagundes - Antônio Machado - Silva Pereira - Lopo Gonçalves - Ponciano 
da Silveira - Israel da Silva.

20
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara dando seu Parecer sobre a construção do 
novo teatro na Praça da Matriz.
- Autorizam o Procurador e Fiscais da Câmara a darem o alinhamento requerido na 
Estrada do Cemitério.
- Solicitam da Vice-Presidência um exame da Ponte do Riacho para aumento das ram
pas.
- Autorizam o Procurador a consertar o Matadouro Público.
Ass.: Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Ponciano da Silveira - Silva Pereira - Israel 
da Silva.
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- Recebem ofício da Vice-Presidência comunicando que enviará verba para o conserto 
da Estrada da Colina solicitando orçamento para o mesmo.
- Recebem ofício da Vice-Presidência pedindo cópia do Título de Doação, à Câmara, de 
terrenos aforados tendo sido seus rendimentos aplicados na criação dos expostos.
- Recebem ofício da Vice-Presidência comunicando que a Ponte de Pedra do Riacho 
está em condições de dar passagem ao público e manda fechar a ponte de madeira.
- Recebem ofício da Vice-Presidência pedindo um Parecer da Câmara sobre a necessi
dade de uma desapropriação na Rua de Santa Catarina.
- Expedem ordens aos Fiscais para demarcarem os locais em que os madeireiros e 
lenheiros podem se estabelecer na Praia do Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a providenciar a realização de um Te Deum em homenagem 
ao juramento da Constituição.
Ass.: João Fagundes - Silva Pereira - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - Israel 
da Silva.

31
- Recebem ofício da Vice-Presidência acompanhado do orçamento da obra de conserto 
e calçamento da estrada da Colina que vai para o Cemitério.
- Decidem pedir ao Brigadeiro Engenheiro os esclarecimentos necessários sobre a obra 
da Colina para a sua execução.
- Autorizam o Procurador a fornecer estacas para os Fiscais demarcarem as áreas des
tinadas aos lenheiros e madeireiros.
Ass.: João Fagundes - Silva Pereira - Antônio Machado - Lopo Gonçalves - Israel da 
Silva.

22

ABRIL
03
- Decidem enviar oficio ao Inspetor da Tesouraria Provincial pedindo a liberação do 
restante da verba destinada às obras municipais.
- Autorizam o Procurador a usar os materiais da antiga ponte de tirar água, em obras da 
Rua da Margem.
- Autorizam o Procurador a colocar pedras para firmar um aterro na Rua de Belas. 
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - 
Israel da Silva.

04
- Mandam publicar Editais colocando em pregão o conserto da Estrada do Cemitério.
- Discutem a largura da nova rua a ser construída, entre a Rua da Imperatriz e a de 
Caxias.
- Autorizam a venda de um terreno foreiro na Rua da Misericórdia.
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- Aceitam proposta de aterro da obra do Cais sem pagamento imediato feito pela Câma
ra.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Silva Pereira - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Israel 
da Silva - Ponciano da Silveira.

05
- Concedem licença para construção de um trapiche no lado ocidental da Alfândega.
- Autorizam o pagamento de custas processuais devidas ao Escrivão do Subdelegado 
do Distrito da Barra.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Lopo Gonçalves - Antônio Machado
- Israel da Silva.

06
- Nomeiam Comissão para Exames das Contas da Câmara.
- Aprovam a arrematação das obras da Ponta da Passagem.
- Autorizam o aumento de salário do Mestre da obra do Cais.
- Autorizam o Procurador a vender um terreno na Rua de Santa Catarina.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado
- Israel da Silva.

08
- Autorizam o aumento do aterro nas obras do Cais.
- Solicitam um local para a construção de um barco a vapor no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a iniciar os consertos da Estrada do Cemitério.
- Decidem exigir documentos comprobatórios de Mestres-construtores de embarca
ções.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado
- Israel da Silva.

10
- Recebem ofício da Vice-Presidência comunicando a posse do novo Presidente da 
Província e solicitando um Te Deum.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - Israel da Silva - 
Teixeira - Lopo Gonçalves.

11
- Discutem sobre Pareceres das Várzeas de Gravataí e da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - Israel da Silva - 
Antônio Teixeira.

12
- Continuam discutindo sobre os Pareceres das Várzeas da Cidade e de Gravataí.
- Decidem enviar ofício à Presidência comunicando as providências a serem tomadas
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para reestabelecer o antigo alinhamento da Várzea da Cidade.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Antônio Teixeira - Antônio 
Machado.

13
- Desaprovam requerimento de um Vereador tratando de alinhamento na Várzea da 
Cidade.
- Discutem problemas apresentados por Vereador na aprovação das Contas do Procurador.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia da Província comunicando seu retorno ao referi
do cargo.
- Recebem requerimento solicitando a desapropriação total, pela Câmara, de um terre
no, para abertura da Rua de Santa Teresa.
- Recebem ofício da Vice-Presidência aprovando a arrematação do paredão e do aterro 
da Ponta da Passagem.
- Demitem, a pedido, o Contínuo da Câmara.
- Concedem licença de saúde ao Secretário da Câmara.
- Mandam demarcar local para Estaleiro no Caminho Novo.
- Mandam publicar Editais para arrematação dos Impostos.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel da Silva - 
Antônio Machado - Antônio Teixeira.

27
- Recebem requerimento do Arrematante da obra da nova ponte de tirar água na Praça 
do Mercado, pedindo o exame da mesma.
- Recebem aviso do Ministro do Império comunicando a demissão do Vice-Presidente 
da Província.
- Admitem novo Contínuo para Câmara.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo a desapropriação de um terreno para a 
continuação da Rua Nova da Praia.
- Indicam Vereador para exame da obra da ponte de tirar água na Praça do Mercado.
- Recebem, do Brigadeiro-Engenheiro, o mapa do alinhamento da Várzea da Cidade.
- Autorizam que sejam colocadas telhas em um rancho no estaleiro.
- Mandam os Fiscais demarcarem locál para construção de um barco a vapor.
- Exigem novo fiador do Arrematante da obra da Ponta da Passagem.
Ass.: João Fagundes - Luiz da Silva Flores - Israel da Silva - Ponciano da Silveira - 
Antônio Teixeira - Antônio Machado.

MAIO
02
Não houve sessão.
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- Recebem ofício da Presidência comunicando a demissão do Vice-Presidente.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de aviso do Ministério da Fazenda 
dando orientações para a realização da permuta entre o terreno ocupado pelo Arsenal 
da Marinha e o Potreiro da Várzea.
- Marcam vistoria em terrenos para abertura de rua.
- Expedem novas orientações ao Arrematante da Ponta da Passagem.
- Autorizam o Procurador a aplicar, financeiramente, o ágio obtido nas transações da 
Câmara.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Teixeira - 
Israel da Silva.

13
- Enviam ofício á Presidência pedindo o reconhecimento definitivo da ocupação da 
Várzea da Cidade por parte da Câmara.
- Enviam ofício à Presidência acompanhado de cópia das medições e demarcações dos 
terrenos de beira-rio, cuja renda das vendas foram destinadas à construção da nova 
Cadeia.
- Autorizam o Procurador a pagar quantia devida ao Arrematante da obra da ponte de 
madeira no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a mandar colocar argolas de ferro nas escadas do Cais da 
Praça do Mercado para as embarcações, assim como pintar os corrimãos e colocar 
bancos na ponte de madeira no Caminho Novo.
- Autorizam alinhamento de uma chácara nos Moinhos de Vento.
- Autorizam a retirada de terra do Alto da Caridade.
- Pedem informações ao Procurador sobre pedido de alinhamento de terreno na Rua da 
Azenha.
- Indeferem pedido de aumento de salário de operário da obra do Cais.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Teixeira - 
Israel da Silva.

23
Não houve sessão.

25
- Recebem ofício da Presidência tratando desavenças ocorridas entre um Vereador e um 
Fiscal da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência solicitando a conclusão das obras na Estrada do Cemi
tério.
- Autorizam a continuação das obras do paredão na Ponta do Arsenal.
- Mandam pagar quantia devida a um Oficial de Justiça.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - 
Israel da Silva - Antônio Teixeira.
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29
Não houve sessão.

30
- Marcam a data da arrematação da construção da cerca do Matadouro Público.
- Concedem licença para demarcação de terreno destinado à construção de barcos. 
Ass.: Ponciano da Silveira - Antônio Machado - Antônio Teixeira - Lopo Gonçalves - 
Israel da Silva.

JUNHO
05
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de uma relação de suplentes ao cargo de 
Juiz Municipal e Juiz de Órfãos.
- Recebem ofício da Presidência solicitando a convocação de sessão extraordinária 
para tratar dos problemas ocorridos entre um Vereador e um Fiscal da Câmara.
- Decidem pedir, à Presidência, verba complementar para a conclusão das obras da 
Estrada do Cemitério.
- Marcam vistoria nas obras da Estrada do Cemitério.
- Marcam a data da arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Teixeira - 
Antônio Machado - Israel da Silva.

09
- Solicitam ao Procurador e aos Fiscais da Câmara que intimem os proprietários de casas 
em ruínas, em diversos locais da Cidade, a tomarem providências quanto à situação.
- Tomam providências para o estabelecimento do novo traçado da Estrada do Cemité
rio após a realização da vistoria.
Ass.: João Fagundes - Antônio Teixeira - Israel da Silva - Antônio Machado - Ponciano 
da Silveira.

1 4
- Admitem licitantes no Contrato de Arrematação dos Impostos Municipais.
- Autorizam o Procurador a dar a quitação de um terreno vendido na Rua de Santa 
Catarina.
- Autorizam o Procurador a efetuar despesas com a festa e procissão de Corpus Christi.
- Mandam dar alinhamento aos terrenos onde estão localizados o Palácio do Governo e 
a Assembléia Provincial.
- Concedem licença para construir telheiro no Caminho Novo, mediante apresentação 
de Título de Posse do terreno.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Israel da Silva - Antô
nio Machado - Antônio Teixeira.

70



- Recebem ofício da Presidência acompanhado de nova relação de suplentes ao cargo 
de Juiz Municipal e Juiz de Órfãos.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a concessão de empréstimo para as 
obras da Estrada do Cemitério.
- Admitem novos licitantes aos Impostos Municipais.
- Acertam a arrematação da obra da cerca do Potreiro Nacional.
- Mandam convocar novos Vereadores suplentes para a sessão extraordinária que dis
cutirá a questão entre um Vereador e um Fiscal da Câmara.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando, urgentemente, a avaliação do terre
no a ser desapropriado para a projetada Rua de Santa Teresa.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Antônio Machado - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

15

16
- Autorizam o exercício da profissão de um Médico.
- Admitem licitante nos Impostos Municipais.
- Concluem a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Ponciano da Silveira ■ 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

19
- Indeferem pedido de pagamento para o lançamento de fogos de artifício, por ocasião 
da posse do Presidente da Província.
- Recebem a avaliação do terreno a ser desapropriado para abertura da Rua de Santa 
Teresa.
Ass.: Ponciano da Silveira - Lima Brandão - Antônio Machado - Lopo Gonçalves - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

21
- Recebem ofício da Presidência solicitando a expedição de Diplomas para Deputados 
da Assembléia Legislativa.

22
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais.
- Mandam convocar novos Vereadores suplentes para votarem sobre a questão que 
envolve um Vereador e um Fiscal da Câmara.
Ass.: João Fagundes - Lima Brandão - Antônio Teixeira - Antônio Machado - Israel da 
Silva.

71



JULHO

04
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre concessões, por parte da 
Câmara, de terrenos na Rua Nova da Praia e de outros lugares à beira-rio.
- Recebem ofício de Deputado Provincial tratando da troca do terreno de beira-rio em 
que está o Arsenal da Marinha pelo do Potreiro Nacional.
- Recebem vários ofícios de Vereadores suplentes declarando-se suspeitos na questão 
entre o Vereador e o Fiscal dá Câmara.
- Mandam convocar novos Vereadores suplentes para votarem na referida questão.
- Recebem ofícios de cidadãos desculpando-se por não assumirem o cargo de Juiz de 
Paz.
- Convocam o Juiz de Paz suplente para assumir o cargo.
- Autorizam o Procurador a dar novo alinhamento para um trecho da Rua da Azenha.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando o tombamento de várias sobras de 
terrenos desapropriados para abertura de ruas.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando a arrematação da ponte de madeira 
do Riacho.
- Autorizam o Procurador a pagar as pedras usadas nas obras do Mercado.
- Mandam pagar o aterro colocado na Praça do Mercado.
- Mandam pagar o réstante da quantia devida pela execução das obras do paredão e o 
aterro na Ponta do Arsenal.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando permissão e verba à Assembléia Pro
vincial para a contratação de um Engenheiro Municipal.
Ass.: João Fagundes - Lima Brandão - Antônio Machado - Israel da Silva.

10
- Mandam convocar novos Vereadores suplentes para opinarem sobre a questão entre 
um Vereador e um Fiscal da Câmara.
- Convocam suplente de Juiz de Paz do 2o Distrito da Cidade para tomar posse.
- Recebem escusas de suplente do Juiz de Paz do 2° Distrito da Cidade, por não assumir 
o cargo.
- Mandam agradecer oficialmente o doador de um terreno para alinhamento da Estrada 
do Cemitério.
- Determinam prazo para calçamento das ruas da Guarda Principal e do Paraíso, sendo 
esta, desde o Beco do Rosário até o Caminho Novo.
- Mandam publicar Editais comunicando o controle e escrituração das casas de molha
dos da Cidade que ficam sujeitas a reclamações dos cidadãos.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Ponciano.da Silveira - Israel 
da Silva - Antônio Teixeira.
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- Aprovam as Contas apresentadas pelo Procurador.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando conserto da estrada que passa em 
frente ao Quartel do 8o Batalhão e vai até a Ponte da Azenha.
- Nomeiam nova Comissão de Exame das Contas do Procurador.
- Autorizam o Procurador a dar prosseguimento na desapropriação de um terreno do 
cidadão Freitas Travassos para abertura de uma estrada.
- Pedem informações ao Procurador e Fiscais da Câmara sobre concessão de licença 
para o comércio de lenhas e madeiras nas proximidades de um estaleiro.
Ass.: João Fagundes - Lima Brandão - Antônio Teixeira - Lopo Gonçalves - Israel da Silva.

12
- Recebem ofício da Presidência solicitando que a Câmara se responsabilize pelos mate
riais pertencentes às aulas de instrução primária do Município.
- Mandam convocar um Juiz de Paz suplente para tomar posse.
- Concedem licença para comércio de lenhas no Caminho Novo.
Ass.: Lopo Gonçalves - Ponciano da Silveira - Lima Brandão - Israel da Silva - Antônio Teixeira.

13
- Recebem várias declarações de Vereadores suplentes declarando-se suspeitos na questão 
entre o Vereador e o Fiscal da Câmara.
- Indeferem pedido de pagamento feito pelo Arrematante dos Impostos Municipais pela 
queima de fogos de artifícios efetuada na posse do Presidente da Província.
- Recebem o Mapa da Vacinação do Município.
- Solicitam informações dos Fiscais da Câmara sobre um abaixo-assinado de moradores 
da Cidade pedindo o conserto da Estrada do Meio.
- Concluem a arrematação das obras da ponte de madeira do Riacho.
Ass.: João Fagundes -Ponciano da Silveira - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Israel 
da Silva - Antônio Teixeira.

14
- Recebem ofício de cidadão comunicando que tomará posse no cargo de Juiz de Paz.
- Pedem informações ao Procurador e Fiscais da Câmara sobre o alinhamento e demar
cação de sobras de terreno na Rua da Varzinha.
- Recebem pedido para a construção de um cano de esgoto no Beco do Carneiro.
- Solicitam informações do Procurador e Fiscais da Câmara sobre um pedido do Arrematante 
dos Impostos Municipais para o estabelecimento de um Matadouro Particular.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Ponciano da Silveira-Antônio 
Teixeira - Israel da Silva.

15
- Aprovam requerimento de Vereador sugerindo a obrigatoriedade dos cidadãos de 
calçarem a frente de suas casas.

11
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- Mandam chamar Vereadores suplentes que ainda não se declararam suspeitos na 
questão entre o Vereador e o Fiscal da Câmara.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando da Assembléia Provinciana liberação 
de uma verba adicional para conserto de diversas estradas do Município.
- Autorizam o alinhamento e demarcação de um terreno na Rua Nova do Poço.
- Nomeiam uma Comissão para avaliar o preço médio das madeiras de construção 
naval e aprovam a tabela de preços das madeiras de construção de casas.
- Mandam publicar Editais proibindo a matança de gado em locais que não sejam os 
indicados pela Câmara.
- Entregam ao Arrematante das Rendas Municipais o levantamento feito na cidade 
sobre casas de molhados.
- Mandam comunicar aos Juizes de Paz a data das próximas Eleições para Vereadores e 
Juizes de Paz.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
- Autorizam os Fiscais da Câmara a efetuar a matança de cães.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Antônio Teixeira - Ponciano 
da Silveira - Israel da Silva.

22
- Recebem ofício da Presidência recomendando maiores detalhes sobre as Rendas Mu
nicipais para aprovar a sua arrematação.
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação da ponte de m adeirajunto à 
Rua de Santa Tereza.
- Recebem ofício da Presidência solicitando informações sobre possível alteração dos 
limites entre a Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos D’Aldeia e a Vila de São Leopoldo.
- Enviam ofício à Presidência pedindo o auxílio do Arsenal da Marinha para proteger 
das cheias, a ponte de tirar água na Praça do Mercado.
- Aprovam a tabela de preços das madeiras para construção naval.
- Recebem novas respostas de Vereadores suplentes suspeitos para decidirem a questão 
do Vereador e do Fiscal da Câmara.
Ass.: Ponciano da Silveira- Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Israel da Silva- Antônio Teixeira.

AGOSTO
03
- Recebem ofício da Presidência declarando ter tomado as devidas providências para a 
proteção da ponte de tirar água.
- Autorizam o Procurador a pagar, à Capitania do Porto, as despesas efetuadas para a 
segurança da ponte de tirar água.
- Mandam o Procurador efetuar o recolhimento dos materiais de uma Aula de Instrução 
Primária da Cidade.
- Marcam vistoria na Rua do Arvoredo, no lugar da ladeira chamada São Jorge.
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- Autorizam licenças especiais para matança de gado em locais distantes ao estabeleci
do pela Câmara.
- Indeferem pedido de licença para vender carne nas vias públicas.
- Pedem informações ao Subdelegado do 2o Distrito da Cidade sobre uma reclamação 
contra o fechamento de uma estrada no Morro de Santa Anna.
- Pedem informações ao Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas sobre um abaixo- 
assinado de moradores reclamando do fechamento de um Passo chamado Lagoão. 
Ass.: João Fagundes - Lima Brandão - Lopo Gonçalves- Ponciano da Silveira - Antô
nio Teixeira - Israel da Silva.

08
- Analisam e fazem comentários satisfatórios ao novo traçado da Rua do Arvoredo.
- Decidem fazer vistoria em local demarcado para abertura de uma estrada em Gravataí. 
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Ponciano da Silveira - Antô
nio Teixeira - Israel da Silva - Antônio Machado.

23
- Recebem ofício da Presidência solicitando autorização e verba da Câmara para efetuar 
reformas na Praça da Matriz.
- Mandam publicar Editais para recebimento de propostas de aterros na Praça da Ma
triz e Estrada do Cemitério.
- Analisam os resultados da vistoria efetuada para abertura de uma estrada.
- Concedem licença temporária para conserto de canoas no local que é destinado à Cadeia.
- Enviam aos Fiscais da Câmara a planta da Estrada da Azenha acompanhada de reco
mendações sobre a maneira de proceder ao seu alinhamento.
- Mandam o Fiscal da Câmara marcar prazo para o fechamento de uma escavação 
efetuada na Rua da Praia.
- Concedem autorização para o exercício da profissão de um Médico no Município. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Lima Brandão - Israel da Silva.

SETEMBRO
11
- Recebem oficio da Presidência recomendando que os terrenos, não edificados, sejam 
cercados para evitar acúmulo de lixo.
- Recebem ofício da Presidência exigindo, a pedido do Império, o controle rigoroso do 
Exército no exercício da profissão de Médico no Município.
- Recebem requerimento de proprietários de edifícios na Praça da Matriz reclamando 
indenizações pelos prejuízos causados com o aterro da referida Praça.
- Solicitam informações ao Procurador sobre pedido para cercar um terreno da Câmara.
- Discutem permuta de terrenos entre a Câmara e a Santa Casa de Misericórdia.
- Decidem solicitar à Presidência mais verbas para concluir a Estrada do Cemitério.
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- Tomam providências para evitar os contínuos despejos na Praça da Alfândega e em 
outros locais da Cidade.
- Autorizam o exercício da profissão de dois Médicos.

1 9
- Determinam que o Fiscal da Câmara organize a Guarda Municipal para patrulhamento 
das praças da Alfândega, Ferreiros e Mercado.
- Recebem ofício da Presidência tratando da indenização devida aos proprietários dos 
edifícios da Praça da Matriz.
- Decidem enviar ofício à Presidência solicitando mais verbas para as obras de aterro da 
Praça da Matriz.
- Decidem pedir à Presidência autorização para efetuarem permuta de terrenos com a 
Santa Casa para continuação da Rua da Brigadeira.
- Mandam o Procurador parar as obrás da Estrada a Azenha e Cemitério por falta de verbas.
- Indeferem requerimento de Vereador pedindo a paralisação das obras da Praça da 
Matriz, por carência de verbas.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - Antônio Machado - Israel da Silva.

25
- Recebem ofício da Presidência comunicando o repasse de verbas para continuação 
das obras da Estrada do Cemitério.
- Recebem ofício da Presidência solicitando informações sobre a existência de projeto 
de construção de uma Cadeia.
- Recebem ofício da Presidência autorizando à Câmara permutar terrenos com a Santa 
Casa.
- Decidem informar à Presidência que retomarão as obras da Estrada do Cemitério.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara.
- Decidem mandar o Subdelegado do Distrito das Pedras Brancas desobstruir o Passo 
do Lagoão.
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Ponciano da Silveira - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

OUTUBRO
07
- Recebem os livros das Atas das Eleições dos Vereadores e Juizes de Paz dos Distritos 
do Município e marcam a data da apuração dos votos.'
- Discutem o problema da carência de verbas para as obras municipais e decidem pedir 
mais dinheiro para continuar a obra da Praça da Matriz.
- Mandam parar as obras da Praça da Matriz até receberem o dinheiro necessário.
- Indeferem pedido de pagamento de aterro da Praça da Matriz.
- Solicitam informações do Procurador sobre pedido de pagamento da última parcela
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devida ao encarregado das obras da Ponta do Arsenal.
- Concedem licença para alteração de trecho da estrada para a Freguesia de Viamão.
- Concedem licença para alteração na Estrada do Cemitério.
- Indeferem pedido de Vereador solicitando o beneficiamento de uma fonte de água 
mineral situada além do Cemitério.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Antônio Teixeira - 
Ponciano da Silveira - Israel da Silva - Lima Brandão.

09
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre os matadouros de gado e 
exame da qualidade de carne vendida à população.
Ass.: João Fagundes - Ponciano Silveira - Antônio Teixeira - Antônio Machado - Israel da Silva.

10
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação de verba para continuação 
das obras da Praça da Matriz.
- Nomeiam Fiscal para Freguesia de Viamão.
- Recebem ofício do chefe de Polícia enviando recibos de multas de estrangeiros que 
não renovaram seus Títulos de Residências.
- Aprovam requerimento de Vereadores solicitando o alinhamento da Estrada do Mato Grosso.
- Mandam publicar Editais solicitando a nomeação de um Engenheiro Municipal.
- Liberam adiantamento de verba do encarregado da obra da Ponta do Arsenal.
- Pedem informações ao Subdelegado do 2° Distrito sobre fechamento de caminhos 
naquele Distrito.
- Autorizam o Procurador a dar continuidade às obras da Praça da Matriz.
- Autorizam o Procurador a organizar um Te Deum em homenagem ao nascimento de 
um Príncipe.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Antônio Teixeira - Silva Pereira - Lopo 
Gonçalves - Israel da Silva.

11
- Recebem ofício do Editor responsável pelo Periódico Comércio, participando a divul
gação do mesmo.
- Escolhem um Fiscal da Câmara.
- Nomeiam Comissão de felicitações ao Imperador pelo nascimento de um Príncipe.
- Mandam publicar Editais para arrematação de obra na Rua de Santa Tereza.
- Autorizam o Procurador proceder à alterações no aterro da Praça da Matriz.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Antônio Machado - Silva Pereira - Ponciano da Silveira - 
Antônio Teixeira - Israel da Silva.

12
- Registram o ato da apuração geral dos votos para Vereadores no quatriênio de 1849 - 
1852.



Ass.: João Fagundes - Antônio Teixeira - Antônio Machado - Lopo Gonçalves - Israel 
da Silva.

1 5
- Autorizam o pagamento de gratificação ao Arruador da Câmara.
- Solicitam informações do Procurador e Fiscais da Câmara sobre pedido de fechamen
to de um valo na Rua de Santa Catarina.
- Autorizam alinhamento de terreno na Rua da Praia.
- Recebem o Mapa de Vacinação do Município.
- Pedem informações aos Fiscais da Câmara sobre um terreno para aluguel na Praça dos 
Ferreiros.
- Autorizam alinhamento de uma chácara na Estrada dos Moinhos.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lopo Gonçalves - Israel da Silva - Antônio Machado - 
Antônio Teixeira.

14
- Decidem comunicar à Presidência que o terreno do lado ocidental do Arsenal da 
Marinha é uma praça de uso público.
- Indeferem requerimento solicitando licença para cercar dois terrenos da Câmara na 
Rua de Santa Teresa.

- Mandam colocar em pregão a-fatura da cerca divisória a ser construída na Rua de 
Santa Teresa.
- Autorizam o Procurador a dispender verbas com as carroças de aterro da Praça da Matriz.
- Nomeiam Comissão de Exame das Contas do Procurador da Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - João Fagundes - Antônio Teixeira - Lima Brandão - Antô
nio Machado - Israel da Silva.

24
- Recebem ofício do Inspetor da Fazenda Provincial solicitando o pagamento das Déci
mas da Câmara Municipal desde 1844.
- Autorizam o Procurador da Câmara mandar construir uma escada ligando a Praça da 
Matriz com a Rua do Poço.
- Autorizam o Procurador da Câmara a abrir a Doca do Cais do Mercado.
- Demitem o Contínuo da Câmara.
- Autorizam o Procurador a pagar indenizações de dois terrenos desapropriados para 
abertura de uma estrada.
Ass.: João Fagundes - Antônio Machado - Ponciano da Silveira - Israel da Silva - 
Antônio Teixeira.

31
- Recebem ofício da Presidência comunicando a substituição do militar que dirige a 
Estrada do Cemitério.
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- Recebem ofício da Presidência concordando com a construção de uma escada que 
ligue a Praça da Matriz com a Rua do Poço.
- Decidem solicitar, à Presidência, recursos financeiros para a obra da escada da Praça 
da Matriz.
- Recebem propostas de empreiteiros para abertura da Doca do Mercado.
- Resolvem pedir, à Presidência, verba complementar para a abertura da Doca do Mercado.
- Enviam à Presidência uma representação do Arrematante das Rendas Municipais da 
Cidade contra o Arrematante das Rendas Municipais de Santo Antônio.
- Recebem, do encarregado da vacina, o Mapa de Vacinação do Município.
- Concedem licença para construção de telheiro, a fim de guardar ferramentas de um 
Construtor.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Lopo Gonçalves - Lima Brandão - 
Antônio Teixeira - Antônio Machado.

NOVEMBRO
04
- Recebem ofício do Subdelegado do 2o Distrito sugerindo que a iluminação da Cidade 
seja extensiva ao Caminho Novo, Beco do Barbosa e rua que vai da Brigadeira até a 
Várzea.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a realização do Contrato proposto por 
empreiteiros para abertura da Doca.
- Mandam declarar no Contrato que todo o aterro retirado da Doca é de propriedade da 
Câmara.
- Mandam pagar salários devidos à viúva do Contínuo da Câmara.
- Decidem pedir à Presidência a liberação de verba destinada às obras do paredão do 
Cais do Mercado. ^
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ponciano da Silveira - Lopo Gonçalves - Israel da Silva - 
Lima Brandão - Antônio Teixeira.

06
- Recebem oficio da Presidência pedindo maiores esclarecimentos sobre medição reali
zada na Rua Nova da Praia.
- Recebem oficio da Presidência mandando considerar como empréstimo a quantia de
vida pela Câmara à Coletoria da Província,sob forma de Décimas.
- Mandam o Procurador da Câmara cercar o terreno fronteiro à ponte, na saída da Rua 
de Santa Teresa, enquanto não for concluída a referida ponte.
- Recebem oficio do Arrematante das obras da ponte na saída da Rua de Santa Tereza 
comunicando terem sido arrancados os esteios da mesma.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Roberto da Silva - Antônio Machado - Ponciano da Silveira
- Lima Brandão - Israel da Silva.
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17
Não houve sessão.

22
- Recebem ofício da Presidência solicitando informações a respeito de terrenos de bei- 
ra-rio na Rua Nova da Praia.
- Recebem do Procurador a Escritura da permuta de terrenos da Câmara com a Santa 
Casa.
Ass.: Ponciano da Silveira - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Lima Brandão - 
Israel da Silva.

DEZEMBRO
05
- Realizam sorteios para desempate e escolha dos Juizes de Paz do Distrito das Pedras 
Brancas e do Io Distrito D ’Aldeia.
- Recebem ofício do Subdelegado do 2o Distrito da Cidade enviando reclamações de 
um cidadão contra o fechamento de uma estrada de servidão pública no Distrito.
- Concedem licença para venda de carne em locais de circulação pública mediante fisca
lização da Câmara.
- Indeferem pedido de alteração de estrada na Freguesia de Viamão.
- Indeferem pedido de licença para comércio de mercadorias em tabuleiro.
- Concedem licença para manter um terreno cercado com madeiras na Rua de Santa 
Catarina.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Lima Brandão - Israel da Silva - Ponciano da Silveira - 
Roberto da Silva - Antônio Teixeira.

29
- Decidem solicitar à Presidência a liberação de mais verbas para as obras da Praça da 
Matriz e escadaria da Rua do Poço.
- Recebem ofício da Santa Casa de Misericórdia convidando para as festividades de 
aniversário da inauguração do referido estabelecimento.
- Aprovam as Contas apresentadas pelo Procurador da Câmara.
- Nomeiam novo Contínuo para a Câmara.
- Concedem licença para construção de telheiro em estaleiro.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar consertar a estrada que segue da Rua 
da Praia até a da Brigadeira.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pedir, ao Arrematante da obra da Ponte do 
Riacho, a devolução da quantia recebida, por não terem concluído a mesma.
- Decidem enviar ao Procurador agradecimentos pelos serviços prestados à Câmara. 
Ass.: João Fagundes - Lopo Gonçalves - Antônio Machado - Lima Brandão - Israel da 
Silva.
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1849

JANEIRO
07
- Registram nominalmente o juramento dos novos Vereadores para o quatriênio de 
1849/1852.
- Apresentam o Balancete do cofre da Câmara e procedem à distribuição das chaves do 
mesmo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Antônio Machado - Lopo Gonçalves - Roberto da Silva - 
Lima Brandão - Antônio Teixeira - Israel da Silva - Manoel de Barros - Antônio da 
Cunha - Ferreira Júnior - José Alves - Coelho Júnior.

07
- Comunicam o juramento dos Juizes de Paz eleitos.
- Autorizam dispensas e mandam convocar os Juizes de Paz suplentes do Distrito de 
Pedras Brancas, das Dores, do Sul de Viamão e do 2o Distrito D’Aldeia para tomarem 
posse.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Antônio Machado - Antônio da Cunha - 
Ferreira Júnior - José Alves - Manoel de Barros.

08
- Dão posse aos Juizes de Paz dos Distritos da Barra e Pedras Brancas.
- Procedem à conferência do Balancete do cofre da Câmara.
- Recebem oficio da Presidência pedindo maiores esclarecimentos sobre os serviços 
prestados pelos Guardas Municipais.
- Autorizam a compra de materiais para a Cadeia Civil.
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador.
- Convocam Juiz de Paz suplente do Distrito da Barra para tomar posse.
- Mandam suspender uma escavação efetuada no Beco do Cemitério.
- Concedem licença para construção de escada na frente de uma residência.
- Pedem informações aos Fiscais da Câmara sobre concessão de terreno no Caminho 
Novo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Barros - Pereira Machado - Marques da 
Cunha - Alves.

09
- Autorizam o Procurador a retirar um cofre da Câmara guardado na Tesouraria Geral 
da Província.
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- Indeferem pedido de licença para retirar barro do Alto da Caridade.
- Autorizam alinhamento e marcação de altura de soleiras para construção de uma casa 
na Rua da Misericórdia.
- Concedem, ao Arrematante, prazo de sessenta (60) dias para conclusão da ponte de 
madeira do Riacho.
- Indeferem pedido de aumento de um Oficial de canteiro de obras.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Barros Alves - Ferreira 
Júnior.

10
- Dão posse a um Vereador e mandam convocar o suplente de Juiz de Paz do Io Distrito 
para prestar juramento.
- Recebem ofício da Presidência pedindo providências para medir e avaliar um terreno 
para aforamento.
- Mandam revalidar o Termo de Fiança do Procurador.
- Nomeiam Comissão para organizar plano e orçamento dos consertos a serem realiza
dos nas estradas dos subúrbios da Cidade.
- Mandam pagar o aterro colocado na Praça da Matriz.
- Enviam ofício à Presidência participando a posse e o exercício dos Vereadores nos 
referidos cargos.
- Pedem informações ao Fiscal da Câmara sobre pedido de fechamento de estrada no 2o 
Distrito da Aldeia.
- Mandam expedir Editais para comercializar a impressão dos trabalhos da Câmara. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Barros - Pereira 
Machado - Ferreira Júnior.

11
- Recebem ofício do Advogado da Câmara pedindo a feitura de uma planta da nova 
estrada que será aberta nas chácaras de Francisco Pinto e de Francisco Dias Moreira 
para fins de desapropriações.
- Aprovam requerimento de Vereador tratando sobre o uso de carroças da Câmara no 
serviço de limpeza da Cidade.
- Nomeiam uma Comissão de revisão das Posturas.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Barros.

12
- Recebem requerimento do Procurador da Santa Casa de Misericórdia solicitando uma 
prestação de contas, por parte da Câmara, dos terrenos aforados em favor da criação 
dos expostos.
- Recebem oficios dos Fiscais da Câmara fornecendo informações sobre o trabalho 
desenvolvido pelos Guardas Municipais no serviço de ronda da Cidade, conforme soli
citação da Presidência.
- Pedem ao Procurador da Câmara que providencie um orçamento para o conserto dos
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portões de ferro da Praça do Mercado.
- Mandam pagar a última parcela devida ao Arrematante das obras do paredão e aterro 
na Ponta do Arsenal.
- Determinam que a abertura de talhos de carne verde só poderão ser efetuadas em ruas 
determinadas pela Câmara.
- Mandam pagar as carroças de aterro postas na Praça da Matriz.
- Recebem requerimento questionando uma desapropriação de terreno na Rua de 
Bragança.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Barros - Coelho Júnior-A lves - Ferreira 
Júnior - Marques da Cunha.

13
- Dão posse ao Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade.
- Mandam convocar o Juiz de Paz suplente do Distrito de Belém para tomar posse.
- Decidem enviar oficio, à Presidência, pedindo orientações para procederem ao alinha
mento da Várzea da Cidade, a fim de liberarem a construção de edificações na mesma.
- Determinam que o Procurador da Câmara tome as providências legais para facilitar o 
trabalho do Engenheiro encarregado de levantar a planta da nova estrada que passará 
pela chácara de Francisco Dias Moreira.
- Acertam o contrato de publicação dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Freitas e Castro - Pereira Machado - Coelho Júnior - Alves.

25
- Decidem enviar ofício à Presidência comunicando que o serviço de Patrulha Policial 
designado a permanecer até o meio-dia na Praça do Mercado não tem sido realizado.
- Recebem ofício da Presidência tratando sobre a nomeação de Delegados de Polícia.
- Recebem ofício da Presidência solicitando relação das pessoas que ocupam terrenos 
com Títulos legítimos na Cidade e daquelas que os ocupam ilegalmente para considerá- 
los devolutos.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando o urgente conserto de uma casa em 
ruínas na Rua da Praia.
- Ordenam o Procurador da Câmara a tomar providências no sentido de ser consertado 
os Becos do Fanha e do Freitas, assim como lajear a frente da casa da Câmara.
- Mandam os Fiscais da Câmara designar um quarto da Praça do Mercado para atender 
a solicitação de abertura de um açougue.
- Adiam pedido de alinhamento e altura da soleira na Várzea da Cidade por estar, a 
mesma, sob responsabilidade da Presidência da Província.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Coelho Júnior - Pereira Machado - Ferreira Júnior
- Alves.

26
- Aprovam as Contas do Procurador.
- Mandam entregar, ao Procurador da Santa Casa, a relação dos terrenos concedidos a

83



favor dos expostos, assim como uma prestação de contas do dinheiro gasto com a 
criação e vestuário dos mesmos até 1837.
- Nomeiam Comissão para Exame das obras da Doca da Cidade.
- Concedem licença a um Mestre-Carpinteiro para levantar uma ramada sobre forquilhas. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Marques da Cunha - Alves - Coelho Júnior - Barros.

30
- Aprovam a receita e despesa da Câmara do ano de 1848.
- Organizam a receita e despesa da Câmara para o ano de 1849, dando prioridades à 
iluminação da Cidade.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando à Presidência providências imedi
atas para a construção da nova casa da Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Mar
ques da Cunha - Alves.

31
Não houve sessão.

FEVEREIRO
07
- Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando ter expedido ordens para que 
a Patrulha Policial permaneça na Praça do Mercado até o meio-dia.
- Recebem o Parecer de um dos membros da Comissão de Exame das obras da Doca.
- Indeferem requerimento pedindo considerações da Câmara sobre o fechamento de um 
potreiro.
- Concedem licença para marcar altura de soleiras e depositar materiais para construir 
no Caminho Novo.
- Pedem que Arrematantes dos Impostos sobre a carne e cabeças de gado usem a lei 
para conseguirem a efetiva arrecadação dos referidos Impostos.
- Mandam o Procurador providenciar uma nova tabuleta de identificação do Juízo de 
Paz do 2o Distrito da Cidade.
- Mandam publicar novos Editais convocando Engenheiros para prestarem serviços à 
Câmara.
- Aprovam requerimento de Vereadores solicitando que a Assembléia Provincial dê prefe
rência à obra dos paredões dos lados da Alfândega em lugar do aterro no Caminho Novo.
- Recebem o mapa da estrada que cruzará as chácaras de Francisco Dias Moreira, 
Freitas Travassos e Batista Soares e, encaminham-no aos outros proprietários.
- Enviam ofício ao Inspetor da Administração da Fazenda Provincial comunicando que 
a questão do pagamento das Décimas dos quartos do Mercado será resolvida pela 
Assembléia Provincial.
- Nomeiam um Perito em orçamento para efetuar o exame das estradas dos subúrbios
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da Cidade.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Freitas e Castro - Coelho Júnior - Barros - Alves - Ferreira 
Júnior - Marques da Cunha - Pereira Machado.

15
- Nomeiam Comissões para os vários Distritos pertencentes ao Município, a fim de 
obterem as informações solicitadas pela Presidência.
- Decidem solicitar à Presidência a criação de um passo, em Itapuã, no lugar denomina
do Estância.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Alves - Coelho Júnior - Pereira Machado - Barros - Mar
ques da Cunha.

MARÇO
06
- Dão posse a um Vereador.
- Declaram a quantia gasta, mensalmente, pela Câmara, com a limpeza da Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando a retirada dos frades colocados no 
Beco do Fanha.
- Recebem o Parecer da Comissão de Exame das estradas do Município, indicando 
diversos pontos que devem ser consertados.
- Nomeiam Comissão de Exame das obras da Doca.
- Dão posse a um Vereador como Juiz de Paz.
- Recebem informações do Procurador sobre as escavações na Doca.
- Indeferem pedido de fechamento de uma estrada no Rincão do Butiá, 2o Distrito da Aldeia.
- Nomeiam Comissão e Peritos para procederem a novo exame na obra de escavações 
da Doca.
- Concedem licença de afastamento para um Vereador.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Marques da Cunha - Mariante - Barros - Pereira Machado
- Ferreira Júnior.

21
- Aprovam o Parecer da Comissão de Exame das escavações da Doca e mandam pagar 
a última prestação devida pela obra.
- Recebem pedido de'esclarecimentos do Fiscal de Viamão sobre o uso de escravos no 
conserto de estradas.
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão a quantia dispendida no conserto do Passo do 
Sabão.
- Decidem enviar ofício à Presidência solicitando mais recursos financeiros para conti
nuar as obras da Doca.
- Adiam as arrematações dos passos do Entrepelado, dos Negros e passagem do Passo
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das Canoas.
- Determinam que a Comissão de conserto das estradas inicie as medições dos locais a 
serem consertados.
- Nomeiam, temporariamente, um encarregado para as obras da Câmara.
- Mandam publicar Editais colocando em arrematação, terrenos pertencentes à Câmara.
- Recebem requerimento solicitando que façam uma cerca em um terreno cortado pela 
Rua de Santa Tereza.
- Recebem pedido de indenização de cercas e valos de um terreno desapropriado para 
abertura de uma estrada.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Marques da Cunha - Pereira Machado - Alves - Ferreira 
Júnior - Coelho Júnior.

28
- Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Guarda de Honra 
solicitada pela Câmara ficará à disposição da mesma na porta da Igreja da Matriz.
- Recebem ofícios do Inspetor da Administração da Fazenda Provincial contendo infor
mações sobre as arrematações dos Passos no interior da Província.
- Recebem ofício do Comandante da Guarda comunicando ter recebido o convite da 
Câmara para assistir ao Te Deum programado.
- Estabelecem o salário do Encarregado das obras da Câmara.
- Autorizam o alinhamento e altura das soleiras para a construção de uma casa na Rua 
Nova da Brigadeira.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer a assinatura de uma obra intitulada índice 
das Leis do Brasil.
- Marcam a data para a arrematação dos consertos das estradas.
- Autorizam a dispensa do Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão e mandam convocar 
suplente para tomar posse.
- Autorizam o cercamento do terreno dividido pela Rua Santa Tereza e marcam a data 
para arrematação da referida obra.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando o aterro, urgente, da Estrada do Ca
minho Novo.
- Indeferem pedido de ajuda para colocação de cascalho no Caminho Novo.
- Decidem solicitar ao Inspetor da Administração da Fazenda Provincial uma relação 
dos terrenos aforados pela mesma.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ferreira Júnior - Barros - Pereira Machado - Alves - Mar
ques da Cunha - Coelho Júnior.

ABRIL
16
- Recebem o orçamento dos consertos necessários no Caminho Novo.
- Decidem adiar a arrematação dos consertos das estradas da Cavalhada, Mato Grosso
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e Moinhos.
- Mandam o Encarregado das obras da Câmara efetuar o orçamento da cerca a ser 
construída em terreno dividido pela Rua de Santa Tereza.
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de Decretos dissolvendo a Câmara dos 
Deputados, convocando a nova Assembléia e ordenando as Eleições dos eleitores para 
escolha dos novos Deputados.
- Acertam as arrematações da passagem do Passo das Canoas, Passo dos Negros e do 
Entrepelado.
Ass.: Coelho Júnior - Barros - Marques da Cunha - Pereira Machado - Ferreira Júnior
- Mariante.

17
- Concedem, por empréstimo da Câmara, carroças, cavalos e ferramentas para aterra
rem à frente de uma chácara no Caminho Novo.
- Adiam discussão sobre pedido de auxílio financeiro feito à Presidência para o aterro 
do Caminho Novo.
- Concedem alinhamento e marcação de altura de soleiras para a construção de uma 
casa na Rua da Varzinha.
- Pedem informações ao encarregado das obras da Câmara sobre pedido de alteração 
do curso das águas na Praça da Matriz.
- Mandam intimar os herdeiros de uma casa em ruínas na Rua da Praia para efetuarem 
sua demolição ou conserto.
- Mandam providenciar o orçamento e planta do cano a ser colocado na Rua de Bragança, 
ao lado da Doca.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando o Projeto e orçamento da ponte de 
tirar água.
- Nomeiam Comissão de Exame das Contas do Procurador.
- Marcam inspeção nas obras da Câmara com o objetivo de avaliar as verbas necessári
as para sua conclusão.
- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre um pedido de transferência de 
aforamento de um terreno na Rua Nova da Praia.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Coelho Júnior - Freitas e Castro - Ferreira' Júnior - 
Barros - Alves - Marques da Cunha.

18
- Determinam que o encarregado das obras da Câmara oriente as escavações na Rua do 
Imperador, a fim de colocá-la em nivelamento.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo urgência no levantamento da planta e 
orçamento dos consertos a serem realizados na Estrada do Mato Grosso.
- Mandam publicar Editais colocando em arrematação os Impostos Municipais.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo a construção de uma ponte de madeira 
para escoar as águas do Beco do Carneiro.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo o escoamento das águas paradas na Rua
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da Igreja, na saída da Praça.
- Recebem ofício da Presidência comunicando o empréstimo, à Câmara, de quantia 
destinada à continuação da obra da Praça da Matriz.
- Autorizam o Procurador a usar parcela do empréstimo recebido no escoamento das 
águas na Rua da Igreja.
- Pedem Parecer do Advogado da Câmara sobre um pedido de construção de uma casa 
em terreno arrematado da herança de Bernardo José de Freitas.
- Encaminham ao encarregado das obras da Câmara as várias propostas e plantas rece
bidas para o conserto dos portões de ferro da Praça do Mercado.
Ass.: Mariante - Freitas e Castro - Pereira Machado - Barros - Ferreira Júnior - Alves - 
Coelho Júnior - Marques da Cunha.

19
- Concedem licença para montagem de um telheiro no Caminho Novo.
- Recebem pedido de doação de uma planta dos terrenos desapropriados para abertura 
da Rua de Santa Catarina.
- Pedem Parecer do Advogado da Câmara sobre o recebimento de uma oferta, em 
dinheiro, por um terreno na Rua de Santa Catarina.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo, novamente, que os Fiscais façam cum
prir as determinações da Câmara sobre a limpeza da cidade.
- Nomeiam Comissão para organizar um projeto regulamentando a limpeza das ruas da 
Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo providências, da Presidência, sobre per
manência da Patrulha Policial no controle da Praça do Mercado.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando a formação de uma Comissão encar
regada de calcular o montante das verbas produzidas pelas Rendas Municipais.
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria da Fazenda Provincial comunicando que as 
informações sobre o aforamento de terrenos, por esta repartição, só poderão ser dados 
por ordem da Presidência da Província.
Ass.: Mariante Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Pereira Machado - Coelho Júnior
- Barros.

20
- Decidem enviar ofício à Câmara da Côrte do Rio de Janeiro pedindo a remessa de 
vacina.
- Aprovam requerimento de Vereadores pedindo o envio de um ofício ao Provedor da 
Santa Casa de Misericórdia reclamando dos despejos feitos pela mesma nos terrenos 
vizinhos.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo avaliação, mapeamento e autorização da 
Presidência para procederem à venda de alguns terrenos desapropriados.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando a publicação, pela imprensa, das Contas 
da Câmara referentes aos anos de 1847 e 1848.
- Autorizam o Procurador a comprar duas pastas para colocar os documentos a serem
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discutidos nas sessões.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Barros - Marques da Cunha.

21
- Decidem suspender os trabalhos nas obras da Câmara, excetuando os consertos do 
Beco do Fanha e na Rua da Igreja.
- Mandam publicar Editais concedendo licença para retirada de aterros no Beco do 
Barbosa e na continuação da Rua da Praia, conforme nivelamentos indicados.
- Concedem licença de afastamento dos cargos aos Juizes de Paz do Distrito Sul de 
Viamão e do 2o Distrito da Aldeia, mandando convocar os suplentes para tomarem 
posse.
- Mandam chamar os doadores dos terrenos usados para abertura das ruas do Impera
dor e da Margem para assinarem os respectivos Termos de Doações.
- Indeferem pedidos de demarcação de terrenos concedidos pelo Governo Provincial 
no Caminho Novo enquanto não existirem livros específicos para suas escriturações.
- Concluem as arrematações dos consertos de várias estradas da Cidade.
- Colocam, para nova arrematação, os consertos na Estrada do Mato Groso e na da 
Aldeia.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Marques da Cu
nha.

30
- Recebem ofício da Presidência tratando da construção de um novo edifício para a 
Casa da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação dos Passos das Canoas, dos 
Negros e do Entrepelado.
- Decidem que a ponte a ser construída no Passo da Cavalhada deverá ser de madeira.
- Nomeiam Comissão de Exame para a ponte no Passo da Cavalhada.
- Concedem licença para levantar telheiro no Caminho Novo.
- Aprovam as Contas do Procurador.
- Adiam decisão sobre a continuidade das obras da Praça da Matriz.
Ass.: Mariante - Alves - Barros - Pereira Machado - Marques da Cunha.

MAIO
02
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre o Passo do Itapuã.
- Recebem Parecer da Comissão de Exame da ponte no Passo da Cavalhada e decidem 
construí-la de pedra e tijolos.
- Determinam os consertos imediatos da Rua Praia.
- Mandam colocar pedras nas ruas da Brigadeira e do Barbosa com a finalidade de tapar 
as sangas nelas existentes.
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- Autorizam a compra de pedras e a contratação de trabalhadores para as obras da 
Câmara.
- Nomeiam Comissão para Exame da fatura de um cano a ser colocado no Beco do 
Carneiro.
- Refazem o orçamento das cercas a serem construídas na Rua de Santa Tereza.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Pereira Machado - Coelho Júnior - Ferreira Júnior.

04
- Dão posse ao Juiz de Paz nomeado para o 2° Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento vindo da Presidência pedindo concessão de fundos para a 
compra de um terreno que vai até o canal na Rua Nova da Praia.
- Concedem licença para depositar materiais de construção na Rua Nova.
- Adiam discussão sobre pedido de nomeação de um Guarda Municipal para o Merca
do.
- Enviam à Comissão de Posturas os relatórios dos Fiscais da Câmara as devidas apre
ciações.
- Aprovam a nomeação de um Guarda Municipal.
-  Nomeiam Comissão para emitir Parecer sobre a demissão de um Guarda Municipal.
- Dão posse ao Juiz de Paz nomeado para o Distrito das Dores.
- Mandam demitir um Guarda Municipal conforme Parecer da Comissão.
- Alugam quartos do Mercado Público.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre pedido de fechamento de um campo 
na Estrada do Meio.
- Decidem cancelar a instalação de um cano no Beco do Carneiro.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo a continuação das obras da Praça da 
Matriz por administração.
- Determinam a limpeza das ruas para a passagem da Procissão.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Ferreira Júnior.

05
- Recebem requerimento vindo.da Presidência pedindo informações sobre o alinhamen
to da Várzea.
- Mandam dar alinhamento e altura das soleiras para construção de uma casa em terre
no foreiro na Rua do Rosário.
- Negam pedido de medição de terrenos na Rua do Arvoredo.
- Encaminham ao Fiscal da Câmara os pedidos de admissão ao cargo de Guarda do 
Mercado.
- Indeferem requerimento de Vereador pedindo demolição de um telheiro próximo da 
Doca.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar buscar, na Corte, um Termo de Medi
das e Pesos.
- Mandam publicar Editais para as arrematações dos terrenos desapropriados na Rua de 
Santa Tereza, com frente para a de Caxias.
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- Colocam em arrematação a fatura de uma cerca de moirões, varas e espinhos a ser 
construída no potreiro de José Roiz de Oliveira.
- Nomeiam um membro para Comissão formalizadora dos contratos de arrematações 
da ponte na Estrada da Cavalhada e dos consertos de outras estradas.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Alves - Coelho Júnior - Ferreira Júnior - Marques 
da Cunha.

14
- Recebem ofício comunicando que a Câmara fica isenta da conclusão das obras da 
estrada que segue ao novo Cemitério.
- Recebem ofício da Presidência tratando da pouca utilidade na criação de um passo em 
Itapuã, no lugar denominado Passo da Estância.
- Recebem ofício da Presidência pedindo que a Câmara pague ao Ministério da Guerra 
a quantia devida pela aquisição de vinte carrinhos de mão.
- Marcam vistoria numa propriedade onde o dono da mesma reclama contra a constru
ção de uma ponte.
- Marcam vistoria no Passo da Areia.
- Negam, temporariamente, licença para alinhamento de terreno na Várzea da Cidade.
- Marcam vistoria em terreno oferecido para desapropriação pela Câmara.
- Dão posse ao Juiz de Paz da Freguesia das Dores.
- Indeferem requerimento insistindo na colocação do cano no Beco do Carneiro.
- Colocam em pregão os Impostos Municipais.
- Decidem enviar ofício à Presidência ponderando a necessidade de construção de uma 
nova Cadeia em razão das péssimas condições de vida dos prisioneiros na Cidade.
- Recebem o Mapa de Vacinação do Município.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Alves - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Ferreira 
Júnior.

16
- Colocam em pregão os Impostos Municipais e a compra de pedras para a Praça da 
Matriz.
- Recebem ofício da Presidência lembrando que a verba para as obras do Cais do Mer
cado deve ser solicitada na próxima Assembléia Provincial.
- Adiam discussão sobre o acúmulo de cargos de Secretário da Câmara com o de Juiz 
de Paz.
- Mandam pagar a importância pedida pelo Ministério da Guerra pela aquisição dos 
carrinhos de mão.
- Deferem requerimento de Vereador sugerindo que a Assembléia Provincial aprove a 
realização de um concurso para escolha da melhor planta da Cidade.
- Mandam consertar, com urgência, as calçadas das ruas de Bragança e do Rosário e a 
dos Becos da Opera e Freitas.
- Aceitam licitantes nos Impostos Municipais.
- Mandam o Procurador da Câmara atestar locações de quarto do Mercado entre 1847
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- Aceitam o pedido de desistência do Arrematante da Ponte da Cavalhada de não 
construí-la mais em pedra.
- Decidem pedir à Comissão de Estudos do Novo Projeto de Posturas que o apresente 
com urgência, pois terá de ser discutido e apresentado na Assembléia Provincial.
- Admitem outro licitante nos Imposto Municipais.
- Negam pedido de indenização requerido pelo Arrematante da Ponte da Cavalhada, 
por ter sido a obra iniciada com pedras.
- Acertam a arrematação do serviço de colocação de pedras na Praça da Matriz.
- Adiam a arrematação dos Impostos Municipais.
- Adiam discussão sobre proposta de consertos da Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ferreira Júnior - Pereira Machado - Coelho Júnior - Mariante
- Marques da Cunha.

24
- Recebem ofício da Presidência tratando da necessidade de construção de uma nova 
Cadeia.
- Recebem ofício da Presidência tratando de adiantamento das Eleições.
- Recebem oficio da Presidência comunicando a nomeação do Vice-Presidente da Província.
- Recebem ofício da Presidência pedindo esclarecimentos sobre a dúvida de pertencer 
ou não, ao Município de Porto Alegre, os Passos do Entrepelado e o do Capivari.
- Admitem outros licitantes nos Impostos Municipais.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo maiores esclarecimento e amparo legal 
sobre o acúmulo do cargo de Secretário da Câmara com o de Juiz de Paz.
- Mandam colocar novamente, em praça, a fatura das cercas e valos a serem feitos num 
potreiro.
- Escolhem os tipos de madeira a serem colocados no assoalho da Ponte do Riacho.
- Concedem a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Marques da Cunha - Pereira Machado - Alves - 
Freitas e Castro - Coelho Júnior - Barros - Ferreira Júnior.

26
- Mandam o encarregado das obras da Câmara avaliar os estragos causados pelas chu
vas numa sanga existente no Passo da Cavalhada.
- Expedem atestado de boa conduta solicitado pelo Vigário da Freguesia do Rosário.
- Mandam o Procurador da Câmara providenciar a transferência de um barracão da 
Câmara localizado no Caminho Novo.
- Aprovam a escolha de um Guarda Municipal.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Pereira Machado - Coelho Júnior - Ferreira Júnior.

31
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de avisos do Ministério do Império 
sobre as Eleições de Deputados para Assembléia Geral.

/1848.
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- Recebem ofício da Presidência pedindo explicações sobre a diminuição das Rendas da 
Câmara.
- Decidem enviar ofício à Presidência insistindo na definição do caso de incompatibili
dade do exercício dos cargos de Secretário da Câmara com o de Juiz de Paz.
- Mandam convocar três suplentes de Vereadores para ocuparem os cargos durante o 
impedimento dos titulares convocados para Assembléia Provincial.
- Mandam o Procurador da Câmara entregar ao proprietário de uma chácara situada na 
Rua de Santa Tereza quantia destinada à construção de cercas e valos que dividem a rua 
da propriedade.
- Recebem pedido de desapropriação de um terreno na Rua da Bragança.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer despesas com a Festa e Procissão de 
Corpus-Christi.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Coelho Júnior
- Barros - Alves.

JUNHO
01
- Recebem ofício de Vereador suplente justificando sua ausência temporária no cargo.
- São empossados Vereadores suplentes.
- Recebem ofício da Presidência pedindo a convocação dos suplentes da Assembléia 
Provincial para tomarem posse.
Ass.: Pereira Machado - Ferreira Júnior - Souza - Israel da Silva - Marques da Cunha - 
Coelho Júnior - Alves - Barros.

11
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter designado o Passo do Capivari como 
pertencente ao Município de Santo Antônio e, o Entrepelado, a este Município.
- Recebem ofício da Presidência recomendando medidas de controle na transmissão da 
varíola.
- Recebem ofício da Presidência declarando ter encaminhado ao Ministério da Justiça a 
consulta sobre a incompatibilidade do exercício dos cargos de Secretário da Câmara 
com o de Juiz de Paz.
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação das Rendas do Município.
- Recebem ofício da Presidência comunicando as ordens dadas ao Io Batalhão da Guar
da Nacional para acompanhar a Procissão de Corpus Christi.
- Recebem ofício de Deputado suplente justificando a impossibilidade de tomar posse 
no cargo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito da Freguesia das Dores apresentando 
problemas existentes na referida Freguesia.
- Autorizam o Fiscal da Câmara a mandar os proprietários da Rua do Ouvidor lajearem 
a frente de suas casas.
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Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Souza - Israel da Silva - Coelho Júnior - 
Barros - Alves .

14
- Analisam um pedido de desapropriação de terreno.
- Mandam o encarregado das obras da Câmara organizar a planta e o orçamento dos 
consertos a serem realizados na Estrada do Mato Grosso e Passo do Januário.
- Acertam as obras de aumento do paredão construído na sanga da Estrada da Cavalha
da.
- Aprovam requerimento de Vereadores pedindo a colocação de cascalhos no Caminho 
Novo.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Alves - Coelho Júnior - Souza - Israel da 
Silva - Barros.

27
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar imprimir bilhetes de Impostos para 
serem entregues ao Arrematante.
- Decidem pedir à Assembléia Provincial verba em consignação para os consertos da 
Estrada do Mato Grosso.
- Mandam o encarregado das obras da Câmara examinar o paredão feito na Ponta do 
Arsenal e indicar as medidas necessárias para evitar o desmoronamento.
- Nomeiam Comissão para inspecionar a ponte que está sendo construída no Riacho. 
Ass.: Pereira Machado - Alves - Souza - Barros - Coelho Júnior - Israel da Silva.

JULHO
02
- Procedem vistoria em obra embargada no Caminho Novo.
- Mandam que o Fiscal da Câmara apresente, trimestralmente, uma relação nominal dos 
Guardas Municipais com seus respectivos desempenhos.
- Mandam publicar Editais de praça para os consertos da Estrada do Mato Grosso. 
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Souza - Coelho Júnior - Barros.

09
- Nomeiam Comissão de Exame das Contas do Procurador da Câmara.
- Mandam o encarregado das obras da Câmara fazer o orçamento das cercas e valos 
que irá construir na chácara do Comendador Travassos.
- Concedem demissão, a pedido, a um Guarda Municipal.
- Concedem prazo para aterrar e calçar a frente de um terreno na Rua de Santa Catarina.
- Autorizam licença para abertura de um açougue na Rua da Igreja.
- Solicitam informações do Fiscal de Viamão sobre pedido de conservação de um tapu
me em área de campo.
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Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Coelho Junior - Barros - Souza - Israel da 
Silva.

10
- São empossados os Juizes de Paz do Distrito das Pedras Brancas e do Io Distrito 
desta Cidade.
- Recebem oficio da Presidência solicitando informações sobre os Juizes de Direito que 
têm atuado nesta comarca desde 1833.
- Aprovam a nomeação de um Guarda Municipal.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre pedido de paga
mento da fatura das cercas da Rua da Imperatriz.
- Recomendam ao Fiscal da Câmara a limpeza do Matadouro Público.
- Mandam o Fiscal da Câmara examinar a Estrada do Mato Grosso e a de Belém, em 
razão de seus estreitamentos e consertar a Estrada do Meio nas proximidades da Vár
zea da Cidade.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Alves - Israel da Silva - Barros.

11
- Recebem uma representação de vários moradores da Rua do 8o Batalhão pedindo 
providências contra os despejos ali realizados.
- Indeferem pedido de aumento do Capataz das Obras da Câmara.
- Recebem a participação de que a antiga Tipografia do Comércio passou a chamar-se 
Correio de Porto Alegre e está instalada na Rua da Praia, n°04.
- Recebem Parecer da Comissão encarregada de inspecionar a Ponte Riacho e determi
nam que o Procurador cobre multa do Arrematante em razão das falhas encontradas. 
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Barros - Alves - Souza - Israel da Silva.

12
- Mandam colocar em pregão de praça os consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem ofício da Presidência dando instruções sobre as Eleições Primárias e Secun
dárias que deverão ocorrer no ano em curso.
- Solicitam informações do Fiscal de Viamão sobre pedido de fechamento de uma estra
da no Distrito Norte de Viamão.
- Nomeiam Comissão de Visitas às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Concluem a arrematação dos consertos na Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Souza - Israel da Silva - Alves.

13
- Mandam pagar quantia devida ao Arrematante da fatura das cercas construídas no 
Potreiro do Matadouro Público, dividindo a Rua da Imperatriz.
- Indeferem requerimento de Vereador pedindo autorização da Presidência para desa
propriar terreno que liga a Rua de Bragança com a da Cadeia.
Ass.: Pereira Machado - Souza - Israel da Silva - Alves- Coelho Júnior.
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- Recebem informações do Fiscal da Câmara sobre vistorias procedidas nas estradas de 
Belém e Mato Grosso.
- Recebem ofício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro tratando sobre as vacinas.
- Estabelecem novos preços para os aluguéis dos quartos da Praça do Mercado.
- Autorizam o Procurador a pagar alguns consertos efetuados no Caminho Novo e a 
fornecer, ao Fiscal da Câmara, os trabalhadores para os consertos da Estrada do Meio.
- Recomendam aos fiscais da Câmara que não permitam a colocação de madeiras nas 
vias públicas.
Ass.: Coelho Júnior - Barros - Alves - Souza - Israel da Silva.

24
- Recebem ofício da Presidência pedindo esclarecimentos sobre a concessão de licenças 
para as casas de jogos.
- Mandam oficiar à Presidência que neste Município não existem terras devolutas.
- Nomeiam Comissão para resolver problema de fechamento de estrada na Freguesia de 
Viamão.
- Autorizam a matança de cães.
- Recebem os Mapas de Vacinação do Município.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Alves - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - 
Souza - Barros - Israel da Silva.

14

AGOSTO
22
- Enviam ofícios aos Juizes de Paz do Município comunicando a data dé convocação 
dos eleitores para as sessões preparatórias do Colégio Eleitoral.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo mais verbas parã a continuação das obras 
da Praça da Matriz.
- Mandam o Procurador da Câmara pagar a quantia dispendida com o conserto da 
Estrada do Meio.
- Recebem o Parecer da Comissão de Visita às Prisões da Cidade e enviam à Presidên
cia.
Ass.: Marques da Cunha - Barros - Alves - Ferreira Júnior - Israel da Silva.

SETEMBRO
12
- Dão posse ao Juiz de Paz do Distrito de São João da Freguesia das Dores.
- Recebem ofício da Presidência solicitando que seja enviada, ao Arquivo Público, toda 
a documentação referente aos assuntos de História Natural, Mineralogia, Botânica,
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assim como, Memórias e Planos referentes à História do Império.
- Recebem circular da Presidência tratando da isenção do Serviço Municipal concedida 
aos Coletores e Chefes de Repartições Fiscais.
- Recebem ofício da Presidência tratando do empréstimo autorizado para continuação 
das obras da Praça da Matriz.
- Recebem ofício da Presidência expondo a responsabilidade da Câmara na inspeção 
das Aulas Públicas nos lugares onde não há Inspetores e Subinspetores.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo ao Provedor da Santa Casa de Miseri
córdia que mande aterrar uma lagoa existente nos terrenos da mesma, junto a Rua da 
Praia.
- Nomeiam Comissão para organizar um sistema padronizado de edificação de casas 
térreas e sobrados na Cidade.
- Respondem ofício da Presidência sobre alinhamento de uma chácara na Várzea e 
pedem uma solução sobre as dúvidas existentes com relação a propriedade dos terrenos 
da referida área.
- Autorizam o Procurador a comprar um cofre para a Câmara e receber a verba empres
tada pela Presidência para as obras da Praça da Matriz.
- Colocam em arrematação a compra de mais pedras para a obra da Praça da Matriz.
- Mandam o Fiscal da Câmara aplicar o Código de Posturas ao proprietário de uma casa 
em ruínas na Rua da Olaria.
- Pedem informações ao Contador da Câmara sobre pedido de pagamento de quantia 
referente às carroças de aterro postas na Praça do Mercado.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Pereira Machado - Mariante - Alves - Coelho - 
Júnior.

19
- Colocam à disposição da Presidência quantia reservada à construção da nova Cadeia 
e falam da importância e necessidade da referida obra.
- Acertam a arrematação da compra de pedras para as obras da Praça da Matriz.
- Concedem licença para depositar materiais de construção em uma chácara no Cami
nho Novo.
- Aprovam o novo Regulamento de Limpeza da Cidade e indicam Fiscais para inspeci
onarem os serviços.
- Mandam um Fiscal colocar letreiros nas carroças empregadas no serviço de limpeza. 
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Barros - Alves.

26
- Recebem ofício da Presidência sugerindo que seja feito o calçamento da Rua da Igreja 
até a Várzea.
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações aos Juizes de Paz do Município 
sobre a existência de terras pertencentes aos índios nos seus respectivos Distritos.
- Recebem ofício da Presidência declarando ser legal o exercício simultâneo dos cargos 
de Vereador e Juiz de Paz.
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- Aprovam requerimento de Vereadores pedindo providências para o escoamento das 
águas acumuladas na Praça do Paraíso.
- Concedem licença para fechar caminho no Distrito de Viamão.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - 
Alves - Coelho Júnior - Barros.

OUTUBRO
08
- Recebem ofício da Presidência pedindo que seja entregue ao Brigadeiro chefe dos 
Engenheiros da Comarca, ferramentas da Câmara disponíveis para fazer calçadas.
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre um terreno situado na 
praça ao lado da casa do Visconde de São Leopoldo.
- Mandam o Procurador da Câmara efetuar a cobrança de multa de um faltoso no 
Tribunal do Júri.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando que seja feita uma relação das ferra
mentas empregadas nos trabalhos da Câmara.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando a publicação, em Editais, da 
obrigatoriedade dos proprietários de terrenos nos limites da Cidade, de cercá-los.
- Autorizam o Procurador a efetuar despesas com a extinção dos cães que vagam pela 
Cidade.
- 'Nomeiam fiscais para as Freguesias da Aldeia e Belém.
- Solicitam informações do Contador da Câmara sobre pedido de pagamento de quantia 
referente às carroças de aterro postas nas obras do Cais.
- Aprovam a prestação de contas do Procurador da Câmara.
- Encaminham ao Administrador das Obras da Câmara o pedido de aumento de diárias 
do Feitor no serviço da Praça do Palácio.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Marques da Cunha - Mariante - Pereira Machado - Alves - 
Barros.

09
Não houve sessão.

10
- Nomeiam Comissão para Exame da Receita e Despesa da Câmara.
- Recebem a relação das ferramentas existentes na Câmara.
- Autorizam devolução de dinheiro referente a pagamento de Impostos sobre padarias 
e lenhas.
- Recebem informações sobre o arrendamento do Potreiro Nacional, onde está localiza
do o Matadouro Público.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do distrito das Dores pedindo consertos de estradas e 
de uma ponte no Passo do Velhaco.
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- Informam ao Fiscal que foi solicitado o fechamento de uma estrada no lugar denomina
do Picada.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Alves - Pereira Machado - Barros - Coelho Júnior.

11
- Pedem informações aos Fiscais sobre rodízio dos Guardas Municipais em serviço na 
Praça do Mercado.
- Decidem publicar em Editais que será levantada a planta da Cidade, assim como o 
padrão para edificar casas térreas e sobrados.
- Aprovam requerimento de Vereadores propondo a instalação de um cano provisório 
para dar escoamento às águas na Rua de Bragança e Caminho Novo.
- Aprovam requerimento.de Vereador pedindo a colocação da carroças de aterro e 
cascalho em frente às casas do Caminho Novo, entre o Beco do Barbosa e a Rua da 
Brigadeira.
Ass.: Pereira Machado - Mariante - Luiz da Silva Flores - Barros - Alves - Coelho 
Júnior.

12
- Nomeiam Comissão para efetuar emendas no Regulamento da Limpeza da Cidade.
- Informam o início dos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Decidem que a folha semanal de pagamento dos trabalhos da Câmara será paga pelo 
Procurador e rubricada pelo Contador.
- Mandam publicar Editais convidando a população para assistir à apuração de votos 
dos Deputados da Assembléia Geral Provincial.
- Concedem licença para estabelecer um matadouro no lugar denominado “Reada” .
- Encaminham ao Advogado da Câmara um pedido de indenização de terreno situado 
na Rua da Margem.
- Marcam a data para arrematação das Rendas Municipais do ano de 1850.
- Nomeiam Comissão para examinar a obra da Doca.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Mariante - Alves - Coelho Júnior - Pereira Macha
do.

13
Não houve sessão.

16
- Mandam peritos examinar o estado de um sobrado situado na Rua da Ponte, esquina 
Beco do Poço.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando que o Secretário e Contador da Câ
mara apresentem informações sobre todos os contratos celebrados atualmente pela 
Câmara.
-Concedem licença para depositar materiais em frente a uma casa na Rua da Ponte.
- Autorizam o Fiscal a mandar consertar a Estrada dos Moinhos.
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- Encaminham, ao Fiscal, pedido para a construção de telheiro em um terreno no Largo 
da Forca.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Pereira Machado - Coelho Júnior.

17
- Dão posse aos Fiscais da Freguesia da Aldeia e de Belém.
- Pedem, à Comissão que estuda a reforma das Posturas, urgência na apresentação dos 
trabalhos.
- Nomeiam Comissão para estabelecer mudanças no Matadouro Público.
- Declaram que o atual Fiscal da Aldeia deve receber seus vencimentos referentes ao 
exercício do cargo e não mais como o de Guarda Municipal.
- Nomeiam um Guarda Municipal.
- Aprovam requerimento de Vereador liberando a retirada de aterros nas partes altas da 
Cidade.
- Mandam o encarregado das obras da Câmara fazer um orçamento para consertar a 
rampa da Rua Clara.
- Pedem Parecer da Comissão de Limpeza da Cidade sobre uma proposta de prestação 
de serviço em limpeza.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade. 
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Barros - Coelho Júnior - Marques da Cunha.

NOVEMBRO
07
- Recebem ofício da Presidência comunicando que já  colocou um Engenheiro Militar 
nos trabalhos preparatórios para o levantamento da planta da Cidade.
- Recebem ofício da Presidência declarando ser dispendiosa a construção de calçadas 
com cem palmos de largura em ruas e ladeiras da Cidade.
- Recebem ofício da Presidência determinando um prazo mínimo de seis meses de alu
guel para casas particulares servirem de aulas públicas.
- Autorizam o Procurador a receber, na Tesouraria Geral, os livros e o dinheiro referen
te ao aforamento de terrenos de beira-rio.
- Indeferem requerimento pedindo a instalação de um cano no Beco do Carneiro.
- Decidem parar as obras no Beco do Barbosa.
- Autorizam o exercício da profissão a um Farmacêutico.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Marques da Cunha - Israel da Silva - 
Coelho Júnior - Souza.

22
- Recebem ofício da Presidência tratando do calçamento da Rua do Portão.
- Recebem oficio da Presidência solicitando os orçamentos dos consertos de maior 
urgência a serem feitos nas ruas da Cidade.
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- Marcam data para as arrematações dos terrenos desapropriados de Luiz Ferreira de 
Abreu.
- Proíbem a retirada de areia das margens' do Riacho.
- Marcam data para arrematação de pedras a serem colocadas na Praça da Matriz.
Ass.: Pereira Machado - Ferreira Júnior - Souza - Marques da Cunha - Israel da Silva.

29
- Recebem representação de moradores dos subúrbios da Cidade pedindo o conserto e 
alargamento da Estrada dos Moinhos.
- Recebem comunicação de que a obra da Praça da Matriz foi paralisada, temporaria
mente, por falta de pedras.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fornecer cal e pedras do Mercado para a cons
trução de um cano que atravesse a Rua do Poço.
- Mandam os Fiscais e o encarregado das obras da Câmara examinarem o término das 
obras na Estrada dos Moinhos e no Passo da Cavalhada.
- Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Alves - Ferreira Júnior - Marques da Cunha
- Israel da Silva.

DEZEMBRO
04
- Colocam em pregão as faturas de várias obras a serem efetuadas na chácara do 
Comendador Freitas Travassos, onde será construída uma nova estrada.
- Colocam em pregão os Impostos Municipais.
- Decidem enviar ofício à' Presidência solicitando que Guardas Municipais e demais 
empregados da Câmara sejam poupados de sentar praça na Guarda Nacional.
- Aceitam licitante nos Impostos Municipais.
- Nomeiam Comissão para fazer uma previsão sobre a arrecadação dos Impostos Mu
nicipais em 1850.
- Autorizam o Procurador a pagar quantia referente à colocação de letreiros nas carro
ças da Câmara.
- Pedem informações ao procurador e Fiscais da Câmara sobre a representação de 
moradores a respeito da Estrada dos Moinhos.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo a publicação de Editais para empregar, 
preferencialmente, escravos livres nas obras da Câmara.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Israel da Silva - Ferreira Júnior - Coelho 
Júnior - Alves.

05
- Colocam em pregão dois terrenos situados na Rua de Santa Tereza, assim como a 
compra de pedras para a Praça da Matriz.
- Recebem uma participação do novo responsável pelo Periódico Mercantil.
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- Decidem solicitar os orçamentos dos consertos necessários no Caminho Novo.
- Nomeiam um Procurador no Rio de Janeiro com o objetivo de cobrar, do cofre geral, 
quantia devida a esta Câmara pelo pagamento do Carcereiro.
- Autorizam o Procurador a comprar as pedras necessárias à obra da Praça da Matriz.
- Mandam proceder à nova avaliação dos terrenos da Câmara situados na Rua de Santa 
Tereza.
Ass.: Pereira Machado - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Israel da Silva - Coelho 
Júnior-Alves.

06
- Admitem licitantes nos Impostos Municipais.
- Acertam a arrematação das obras a serem executadas na chácara do Comendador 
Travassos para abertura de uma estrada.
- Decidem consultar à Presidência sobre a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Pereira Machado - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Coelho Júnior - Alves - 
Israel da Silva.

20
- Recebem oficio da Presidência perguntando o período que abrangerá a arrematação 
das Rendas da Câmara.
- Recebem os Mapas de Vacinação do Município.
- Determinam ao Contador que apresente um Balancete das sobras de dinheiro da Câ
mara.
- Determinam que o Procurador da Câmara use os meios judiciais parà exigir que o 
Arrematante da Ponte do Riacho cumpra seu contrato.
- Mandam os Administradores de obras da Câmara que informe sobre um pedido de 
pagamento de colocação de pedras na Praça da Matriz.
- Solicitam informações do Secretário da Câmara sobre o pedido de pagamento dos 
trabalhos impressos.
- Autorizam alinhamento de terreno para edificar na Rua do Rosário.
- Marcam a data da arrematação da colocação dos portões do Mercado.
Ass.: Mariante Barros - Marques da Cunha - Pereira Machado - Coelho Júnior - Ferreira 
Júnior - Israel da Silva - Alves.

29
- Recebem ofício da Presidência solicitando qual a quantia disponível no cofre da Câ
mara para ser aplicada na construção da Cadeia.
- Recebem oficio da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais.
- Recebem oficio do Chefe de Polícia comunicando haver multado estrangeiros por 
infrações e pede o recolhimento das multas.
- Recebem ofício do Contador da Câmara apresentando o Balancete Demonstrativo 
dos Saldos Presumíveis.
- Autorizam o pagamento de um carregamento de pedras postas na Praça da Matriz.
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- Aprovam proposta de Vereador alterando período de pagamento de alguns Impostos 
arrecadados pela Câmara.
- Marcam data para arrematação das obras da Doca.
- Nomeiam Comissão para organizar as condições de arrematação do serviço de limpe
za da Cidade.
- Nomeiam um Vereador Claviculário.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Alves - Coelho Júnior - Israel da 
Silva.
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1850

JANEIRO
10
- Recebem ofício da Presidência aprovando modificações no Código de Posturas refe
rentes à cobrança de Impostos.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando haver multado um estrangeiro e 
entregue, à Câmara, a referida multa.
- Enviam ofício à Presidência apresentando a conta demonstrativa do dinheiro destina
do à construção da nova Cadeia.
- Nomeiam Comissão para Exame das obras da ponte de madeira.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo providências contra a retirada de pedras 
de um rio na Aldeia dos Anjos.
- Recebem ofício do Secretário da Câmara participando haver comprado uma Tipogra
fia na qual publicará o periódico denominado FAROL.
- Autorizam o pagamento dos trabalhos impressos da Câmara.
- Solicitam informações do Fiscal de Viamão sobre um pedido de licença para tapar um 
caminho do lugar denominado Canta Galo.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando à Presidência mais verbas para a con
clusão dos paredões da Rua do Poço.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a divulgação de Editais para contrata
rem a publicação dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Coelho Júnior.

17
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Pelotas pedindo o apoio desta Câmara, atra
vés de uma representação dirigida à Assembléia Geral, expondo os males que sofre o 
comércio da Província e pedindo providências.
- Ficam informados do recolhimento das multas aplicadas a estrangeiros.
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo multar as pessoas que não concluem o 
ciclo de vacinação.
- Mandam fazer um orçamento dos consertos a serem realizados na Rua Nova do Poço.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo nova liberação, junto à Tesouraria Geral, 
para receberem os livros e o dinheiro referentes ao aforamento de terrenos de beira-rio. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Freitas e 
Castro - Coelho Júnior - Barros.
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- Acusam o recebimento da importância referente à multa aplicada contra estrangeiro 
pelo Chefe de Polícia.
- Recebem ofício do Delegado de Polícia pedindo providências com relação a uma casa 
em ruínas na Rua da Olaria.
- Mandam pagar os consertos realizados nas estradas dos Moinhos e Chico Ilhéu.
- Encarregam o Secretário da Câmara de entregar o Livro de Qualificação dos Votantes 
ao Juiz de Paz da Freguesia das Dores.
- Marcam data para arrematação dos reparos a serem feitos no paredão na Ponta do 
Arsenal.
- Mandam colocar aterro e cascalho em pântanos localizados na Estrada do Meio.
- Aprovam planta dos portões de ferro a serem colocados na Praça do Mercado e 
mandam fazer o orçamento da referida obra.
- Concedem licença para colocação de cancela na Estrada de Viamão.
- Concedem licença para construir telheiros no Caminho Novo.
- Nomeiam Comissão para dar Parecer sobre a tradução e impressão do livro Estudos 
Geológicos e Agrícolas , para ser distribuído aos lavradores da Província.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Pereira Machado - Barros - Ferreira Júnior - 
Marques da Cunha.

19
- Acertam a arrematação da fatura dos portões da Praça do Mercado.
- Marcam data para arrematação dos trabalhos de escavações na Rua do Poço até a Rua 
do Arvoredo.
- Repreendem um Guarda Municipal por haver espancado uma preta e desacatado um 
Fiscal da Câmara.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Marques da Cunha - Ferreira Júnior.

21
- Nomeiam Comissão para vistoriar estrada a ser fechada no 2° Distrito da Cidade.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos pedindo o conserto de 
algumas estradas no respectivo Distrito.
- Recebem ofício do Fiscal da Câmara comunicando haver tomado as providências para 
proibir o despejo de lixo em frente da Igreja da Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem ofício do Fiscal da Câmara comunicando haver multado dois cidadãos em 
razão de os seus escravos terem infringido o Código de Posturas.
- Discutem as condições em que devem ser feitas as obras de escoamento das águas da 
Rua de Bragança que inundam a Praça do Paraíso e o Caminho Novo e marcam a data 
para arrematação da mesma.
- Mandam fazer uma mesa para os trabalhos da Câmara.
- Indeferem pedido de suspensão de obras na Estrada dos Moinhos de Vento.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Mariante - Pereira Machado - Marques da Cunha
- Ferreira Júnior.

1 8
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22
Não houve sessão.

23
- Recebem ofíçio da Presidência pedindo explicações sobre uma meia-água existente no 
terreno destinado à construção da Cadeia.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de retirada de pedras da 
Estrada do Meio.
- Solicitam informações dos Fiscais da Câmara sobre os pedidos para preenchimento 
cargo de Guarda da Praça do Mercado.
- Rejeitam proposta de arrematação da abertura dos paredões do Mercado por ser 
onerosa aos cofres municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Marques da Cunha - Mariante - Pereira Machado
- Coelho Júnior.

24
- Acusam recebimento de quantia referente à multa aplicada contra estrangeiro.
- Recebem ofício do Procurador pedindo esclarecimentos sobre o pagamento de grati
ficação do Administrador das obras do Cais.
- Autorizam alinhamento e altura de soleiras para edificação no Caminho Novo.
- Recebem ofício do Arrematante dos Impostos Municipais reclamando contra mora
dores da Freguesia da Aldeia que se negam a pagar impostos pelas cabeças de gado 
abatidas naquela Freguesia.
- Aceitam a proposta do Arrematante das obras dos portões de ferro da Praça do Mer
cado de executar a mesma sem a garantia de um fiador.
- Decidem enviar uma Representação à Assembléia Legislativa pedindo a manutenção 
da Alfândega na Cidade.
- Decidem enviar, à Presidência, ofício pedindo licença para dar uma gratificação men
sal ao Arruador.
- Mandam ofício à Câmara Municipal de Pelotas dando apoio às manifestações ocorri
das pela decadência do comércio e indústria da Província.
- Aprovam requerimento de Vereador sugerindo a contratação dos trabalhos de impres
são da Câmara com a Tipografia do Correio.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Freitas e Castro - Coelho Júnior.

FEVEREIRO
07
- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre pedido de restituição da Câmara 
junto ao Governo Imperial.
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- Recebem ofício da Presidência declarando ter ordenado a entrega de mais verbas para 
continuação das obras da Rua do Poço.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação, junto à Contadoria Provinci
al, dos livros pertencentes ao aforamento dos terrenos de beira-rio, assim como o di
nheiro recebido de foro dos mesmos.
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas contra estrangeiros.
- Marcam data para arrematação dos serviços de limpeza da Cidade .
- Marcam nova data para arrematações dos consertos do paredão da Ponta do Arsenal, 
Caminho Novo e parte da Rua de Bragança.
- Acertam a arrematação das obras de aterro e desaterro da Rua Nova do Poço, entre a 
da Igreja e da Varzinha.
- Marcam data para arrematação do conserto da rampa localizada na saída da Rua 
Clara.
- Resolvem convocar dois Vereadores suplentes para tomarem posse.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Barros.

08
Não houve sessão.

16
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas contra estrangeiros.
- Recebem ofício do Procurador comunicando ter recebido somente o Livro de 
Aforamento dos terrenos de beira-rio, tendo faltado o numerário de foro dos mesmos.
- Acertam a arrematação dos trabalhos de limpeza da Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo que as carroças usadas nos serviços de 
limpeza da Cidade, sejam, também, utilizadas nos trabalhos de aterro do Caminho Novo.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo que as obras da Câmara, não arrema
tadas, fossem feitas por administração.
- Mandam publicar novos Editais para o conserto da Rua Nova do Poço.
- Mandam o Procurador depositar pedras e aterro para iniciar os consertos do Caminho 
Novo e Rua de Bragança.
- Mandam o encarregado das obras da Câmara examinar e fazer orçamento dos conser
tos a serem efetuados no Matadouro Público.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais pedindo providências 
na cobrança de Impostos dos Carreteiros.
- Multam dois Vereadores por haverem faltado às sessões sem justificativas.
Ass.: Mariante - Souza - Ferreira Júnior - Cunha - Coelho Júnior.

19
Não houve sessão.
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MARÇO

08
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de Circular na qual o Presidente, 
reempossado no cargo, pede o apoio das municipalidades para manterem a ordem e a 
segurança da Província.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer a cobertura dos paredões da Doca, por conta 
da Câmara, visto que sua árrematação não é conveniente.
- Recebem ofício da Presidência pedindo maiores informações a respeito das arrematações 
dos passos do Rio dos Sinos, Mundo Novo e Monte Negro, no Rio Caí.
- Recebem ofício da Presidência autorizando à Câmara dar gratificação mensal ao 
Arruador.
- Recebem ofício da Presidência declarando ter aceito o pedido de demissão do 3o 
suplente de Juiz Municipal da Cidade.
- Acusam o recebimento de multa aplicada contra estrangeiro.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando a remessa de quantia referente a 
cobranças de multas por infrações das Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão pedindo auxílio de Guardas Nacionais e Oficiais 
de Justiça para desempenharem o seu trabalho.
- Recebem oficio do Fiscal da Aldeia comunicando a remessa de quantia proveniente da 
arrematação de porcos que vagavam pelas ruas.
- Recebem requerimento do Arrematante da ponte de madeira do Riacho pedindo o 
pagamento da última prestação da referida obra.
- Autorizam o Procurador a comprar os materiais necessários para o conserto do Mata
douro Público.
- Mandam consertar o calçamento da Rua Nova do Poço.
- Mandam aterrar uma escavação realizada na Rua de Santa Tereza.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Alves
- Israel da Silva.

13
- Acusam o recebimento de multa cobrada de uma taberna por permanecer aberta após 
o toque de recolher.
-Convocam os suplentes do Juiz de Paz do Distrito da Barra para prestarem juramento.
- Mandam pagar quantia indenizatória conforme decisão do Tribunal da Relação do Rio 
de Janeiro.
- Mandam pagar quantia referente a custas processuais em que a Câmara foi condenada 
no Rio de Janeiro.
- Recebem requerimento do Arrematante da ponte do Riacho pedindo isenção das mul
tas por não ter concluído a obra no prazo determinado.
- Recebem o Livro da Qualificação dos Votantes da Freguesia de Viamão.
- Solicitam informações dos Fiscais sobre pedido de abertura de um valo na Estrada dò
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Chico Ilhéu,
- Autorizam o pagamento das despesas efetuadas com o Te Deum, por ocasião da posse 
do Presidente da Província.
- Recebem os Mapas de Vacinação do Município.
- Mandam pagar uma gratificação mensal ao Capataz de Obras.
- Indeferem requerimento do Mestre-Calceteiro pedindo vencimentos mensais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Israel da Silva - Ferreira Júnior - Coelho 
Júnior.

20
- Recebem ofício da Presidência acompanhado do Termo de Contrato de arrematação 
dos alicerces da futura Casa da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a nomeação de uma Comissão Médica 
para controle da febre escarlatina na Província.
- Decidem dividir a Cidade em três Distritos para que os Fiscais da Câmara tenham 
maior controle de salubridade pública.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Souza - Israel da Silva - Coelho Júnior - Pereira - 
Machado - Alves.

ABRIL
06
- Formulam Postura proibindo, â partir dessa data, os sepultamentos de pessoas nos 
cemitérios dentro da cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Pereira Machado - Ferreira Júnior.

12
- Recebem ofício da Presidência aprovando, interinamente, a Postura proibitiva de se- 
pultamento nos cemitérios da Cidade.
- Mandam publicar Editais divulgando a referida Postura.
- Recebem ofício da Presidência apresentando as alterações efetuadas no Regulamento 
do Cemitério do Alto da Azenha.
- Nomeiam Comissão para Exame das obras de um paredão construído em frente ao 
Quartel do T  Batalhão.

. - Nomeiam Comissão para examinar a Estrada da Azenha.
- Mandam tapar um buraco existente na Estrada do Meio.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - 
Mariante - Alves - Coelho Júnior.

15
Não houve sessão.
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- Acusam o recebimento de vários ofícios das Câmaras Municipais informando sobre a 
posse do Presidente da Província.
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas em estrangeiros e taberneiros.
- Nomeiam Comissão para redigir Representação para o Governo Geral pedindo devo
lução de verbas pertencentes à Cadeia da Justiça.
- Mandam o Procurador rescindir o contrato do conserto da Estrada do Passo da Areia.
- Aprovam as Contas do Procurador.
- Decidem pedir à Presidência verbas necessárias para conserto da Estrada da Azenha.
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre as distâncias existentes 
entre esta Cidade, o Passo do Rio dos Sinos e São Leopoldo e em qual Município se 
localiza a passagem no Mundo Novo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Alves - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Barros.

17
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre o requerimento do Arrematante 
da ponte de madeira do Riacho, recorrendo da multa imposta por não ter sido a obra 
concluída no prazo estipulado.
- Recebem informações da Presidência sobre um requerimento solicitando indenização 
de parte de um terreno usado para abertura da Rua da Imperatriz.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento reclamando 
contra a proibição de edificar num terreno do Caminho Novo.
- Discutem as condições de execução e administração das obras de aterro e calçamento 
desde a Rua da Misericórdia até a Várzea.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Mariante - Ferreira Júnior - Freitas e Castro
- Alves.

18
- Ordenam a demolição de cercas construídas fora do alinhamento da Várzea.
- Recebem proposta para consertar lodaçais existentes na Estrada do Chico Ilhéu e no 
Capão da Taquara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Mariante - Alves - Ferreira Júnior.

19
- Acusam o recebimento de multa aplicada em estrangeiro.
- Concedem licença para construções de telheiros no Caminho Novo.
- Solicitam informações ao Fiscal de Belém sobre um pedido de fechamento de estrada 
nessa Freguesia.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre pedido de alinhamento e demarca
ção de terreno no Largo da Caridade.
- Indeferem pedido de alteração de alinhamento dado pela Câmara para construção de 
uma casa na Rua do Arroio.
- Recebem informações sobre a conclusão dos consertos da Estrada do Meio.

16
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- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar fazer os consertos no Matadouro Públi
co.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a demarcação, com estacas, das áreas 
de onde podem ser retirados aterros na Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando o orçamento dos consertos na Estra
da de Cima do Passo da Areia.
- Nomeiam Comissão para comprar dicionário e livros diversos para a Câmara.
Ass.: Mariante - Coelho Junior - Barros - Ferreira Junior - Alves - Israel da Silva.

20
- Nomeiam Comissão para Exame da Receita e Despesa Trimestral da Câmara.
- Pedem informações ao encarregado de obras da Câmara sobre problema com o ali
nhamento de terreno concedido no Caminho Novo.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a solicitação de verbas, à Presidência, 
para continuação das obras da Rua do Poço.
- Aprovam a elaboração de Postura referente á obrigatoriedade dos proprietários de 
casas e terrenos, dentro dos limites da Cidade, de lajearem o espaço em frente às suas 
casas.
- Aprovam artigo substitutivo de Postura relacionado com a demolição ou reedificaçâo 
de casas, muros ou paredes que ameacem ruir dentro da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Alves - Mariante.

25
- Recebem ofício da Presidência pedindo que a Câmara forneça, diariamente, azeite ou 
graxa para os candeeiros da Cadeia da Justiça.
- Recebem ofício da Presidência aprovando, provisoriamente, os artigos das Posturas e 
mandam divulgar, por Editais, os artigos alterados.
- Recebem ofício do Fiscal da Câmara expondo problemas encontrados na demolição 
das cercas feitas em chácaras com frente para a Várzea.
- Autorizam o fechamento de uma estrada no Distrito de Belém.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade. 
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Alves - Barros - Coelho Júnior.

27
- Recebem ofício da Presidência solicitando que a Câmara não retarde o andamento de 
suas obras em virtude da aproximação do inverno.
- Nomeiam Comissão para administrar as obras do aterro e paredões na frente do Quar
tel do 8o Batalhão marcando data para arrematação da compra de pedras e solicitam 
adiantamento de verba para início das obras.
- Acusam o recebimento de multa imposta contra um estrangeiro.
- Concedem licença temporária para construção de uma cerca fora do alinhamento na 
Rua da Margem.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Israel da Silva.
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M A IO

06
- Autorizam a Comissão encarregada de administrar a obra do aterro e paredões em 
frente ao Quartel do 8o Batalhão a comprar cal, areia e a contratar carretas para esta obra.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o envio de verba solicitada pela Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência colocando à disposição da Câmara as ferramentas 
necessárias às obras dos paredões e aterros em frente ao 8o Batalhão.
- Decidem oficiar à Presidência pedido de licença para uso de um barracão existente 
junto à obra do 8o Batalhão.

. - Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiro e taberneiro.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo verba à Presidência para continuação do 
aterro e paredões da Rua do Poço.
- Determinam a demolição das cercas embargadas pela Câmara na área da Várzea. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Israel da Silva
- Ferreira Júnior.

15
- Recebem ofício da Presidência comunicando haver expedido ordens para a entrega do 
barracão e ferramentas para as obras dos paredões na descida do Portão para a Várzea.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação de verba para continuação do 
aterro e paredões da Rua do Poço.
- Acusam o recebimento de multa contra um estrangeiro.
- Recebem requerimentos vindos da Presidência reclamando sobre as demolições de 
cercas da Várzea, construídas no alinhamento dado pelo Engenheiro da referida Presi
dência.
- Enviam, à Presidência, as informações solicitadas sobre as distâncias desta Cidade até 
o Passo do Rio dos Sinos e deste, até São Leopoldo, assim como a localização do 
Passo do Mundo Novo.
- Aprovam as Contas Trimestrais do Procurador.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento solicitando o 
pagamento de quantia aplicada na troca de lampiões.
- Mandam convocar cidadão para tomar posse no cargo de Juiz de Paz do Distrito de 
São João.
- Marcam datas para as arrematações dos Contratos de Iluminação da Cidade e do 
Passo do Rio dos Sinos.
Ass.: Coelho Júnior - Freitas e Castro - Alves - Marques da Cunha - Barros - Israel da 
Silva.

31
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter dispensado do cargo o 4o suplente de 
Juiz Municipal e Juiz de Órfãos desta Cidade.
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- Recebem ofício da Presidência solicitando que a Câmara pague as despesas com a 
troca de lampiões.
- Indeferem pedido de adiamento da arrematação da iluminação da Cidade.
- Acertam a arrematação do Passo do Gravataí.
- Admitem licitantes no Contrato de Iluminação da Cidade.
- Acertam a arrematação do Contrato de Iluminação da Cidade.
Ass.: Pereira Machado - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Barros.

JUNHO
06
- Recebem ofício da Presidência declarando ter aceito a demissão do 6o suplente de Juiz 
Municipal e Juiz de Órfãos desta Cidade.
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação do Passo do Rio Gravataí.
- Recebem ofício da Presidência declarando que a administração dos passos do Contra
to, Monte Negro, Rio dos Sinos, Carioca e Mundo Novo, ficarão pertencendo ao Mu
nicípio de São Leopoldo.
- Aprovam requerimento de Vereador solicitando à Presidência mais verbas para con
tinuarem as obras dos paredões da Estrada do Portão e lados da Várzea.
- Autorizam o Procurador a preparar novo Contrato para os consertos da estrada do 
Passo da Areia.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas a taberneiros.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Israel da 
Silva.

11
- Recebem ofício da Presidência declarando não aprovar o Contrato de Iluminação da 
Cidade e solicitando que o mesmo seja feito por meio de administração.
- Discutem proposta recebida para a Iluminação da Cidade oferecendo abatimentos.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento solicitando 
nova arrematação para o Contrato de Iluminação da Cidade.
- Recebem ofício da Presidência comunicando o envio de verba para a continuação das 
obras dos paredões na saída do Portão para a Várzea.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Freitas e Castro - Barros - Coelho Júnior - Israel da Silva.

22
- Recebem Portaria da Presidência solicitando a colocação em nova arrematação o 
Contrato de Iluminação da Cidade.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre a localização do dinhei
ro da Municipalidade destinado à construção da nova Cadeia.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Israel da Silva - Coelho Júnior - Ferreira 
Júnior.
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28
Não houve sessão.

JULHO
01
- Marcam nova data para arrematação do Contrato de Iluminação.
- Recebem o ofício da Presidência pedindo a entrega do dinheiro destinado à constru
ção da nova Cadeia para a Contadoria Provincial.
- Determinam que o Procurador tome providências para que o serviço de Iluminação 
Pública não seja interrompido até a próxima arrematação.
- Recebem ofício do Secretário da Câmara comunicando não poder comparecer à ses
são por ter sido preso.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Praia do Riacho reclamando contra os 
despejos atirados no referido local.
- Nomeiam Comissão para indicar novos lugares de despejos na Cidade.
Ass.: Freitas e Castro - Barros - Ferreira Júnior - Souza - Israel da Silva.

05
- Recebem ofício da Presidência determinando que a iluminação da Cadeia Civil seja 
feita com azeite.
- Indeferem requerimento pedindo para alugar um quarto da Praça do Mercado.
- Determinam que os Fiscais da Câmara façam com que sejam ocupados os quartos já  
alugados na Praça do Mercado.
- Acertam a arrematação do Contrato de Iluminação da Cidade.
- Concedem licença para retirada de pedras na Estrada do Meio.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento solicitando 
terreno devoluto na Ilha da Pintada.
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Ferreira Júnior - Barros - Israel da Silva.

15
- Recebem oficio da Presidência aprovando o Contrato de Iluminação da Cidade.
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria Provincial reclamando da falta de cobrança 
do selo por ocasião da concessão de licenças por parte da Câmara.
- Mandam vistoriar os consertos realizados na Estrada do Mato Grosso para concluí
rem o pagamento da réferida obra.
- Nomeiam Comissão para avaliar o fechamento de uma estrada no distrito Norte de 
Viamão.
- Concedem licença para estabelecimento de um divertimento público denominado car
ro de touros na Várzea da Cidade.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Pereira Machado - Ferreira Júnior - Coelho Júnior.
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- Determinam providências para que o imposto do selo seja efetivamente cobrado no 
Município.
- Mandam dar Certidão de Votante requerida por um cidadão.
- Recebem pedido de emprego de Capataz das obras da Câmara.
- Recebem requerimento de um proprietário na Rua do Poço pedindo providências 
contra o desmoronamento do paredão, construído na referida rua, que ameaça demolir 
suas casas.
- Enviam ofício à Presidência informando ser devoluto o terreno solicitado na Ilha da 
Pintada.
- Recebem participação do Secretário interino da Câmara pedindo afastamento de suas 
funções, por motivos de saúde.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Barros - Coelho Júnior - Pereira 
Machado.

17
- Dão Juramento ao novo Secretário interino da Câmara.
- Acusam o recebimento da multa imposta contra estrangeiro.
- Recebem proposta para confecção de uma planta da Cidade.
- Encarregam o Procurador de contratar os serviços de publicação dos trabalhos da 
Câmara.
- Pedem à Comissão de Posturas a conclusão de seus trabalhos para serem encaminha
dos à Assembléia Provincial.
- Decidem encaminhar pedido de verbas à Presidência para a construção de fontes e 
chafarizes.
- Recebem Representação de moradores do Caminho Novo pedindo o conserto da 
estrada que liga esta Cidade com o Passo da Areia e Gravataí.
- Tomam providências para proibir os despejos de materiais fecais realizados na Praça 
do Mercado e punir os responsáveis.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Marques da Cunha - Ferreira Júnior - Coelho Júnior.

18
- Pedem informações ao Advogado da Câmara sobre uma questão de embargo de terre
nos na Várzea de Gravataí.
- Nomeiam Comissão para levantar informações sobre a Rua Nova da Praia.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Israel da Silva - Marques da Cunha - Coelho Júnior - 
Souza.

19
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador.
- Aprovam requerimento de Vereador estabelecendo critérios para retirada de aterros 
na Cidade.
- Mandam recuar uma cerca construída perto da Ponte da Azenha.

16
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Ass.: Mariante - Souza - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Marques da Cunha.

20
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre os terrenos de Marinha que 
a Câmara possui.
- Concedem licença para alinhamento de terreno na Rua de Bragança.
- Indeferem pedido de alinhamento e altura de soleiras para edificar na Várzea da Cida
de.
- Indeferem a proposta recebida para elaboração de uma Planta da Cidade.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Souza - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Ferreira 
Júnior.

22
- Recebem ofício da Presidência acompanhado de um livro que trata da febre amarela 
disseminada na Corte.
- Recebem as informações solicitadas pela Presidência sobre os terrenos de Marinha, de 
propriedade da Câmara.
- Recebem pedido de pagamento dos consertos realizados na Estrada do Ilhéu.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo, à Presidência, o alinhamento da Várzea 
da Cidade, no lado que segue a casas da Misericórdia.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos.
- Encarregam um Vereador de tomar as providências necessárias para a elaboração da 
Planta da Cidade.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Coelho Júnior - Souza.

29
- Recebem Circular da Presidência mandando convocar os Deputados para Assembléia 
Provincial.
- Recebem ofício da Presidência tratando da construção de uma fonte pública nesta 
Capital.
- Enviam ofício à Presidência comunicando a remessa ao cofre provincial do dinheiro 
destinado à construção da nova Cadeia da Justiça.
- Determinam providências para desobstruir e consertar a ponte de madeira do 
Riacho,danificada pelas águas da enchente.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo dinheiro para consertar a Estrada da 
Azenha.
- Mandam colocar escoras nos paredões que estão desmoronando na Rua do Poço.
- Pedem informações aos Fiscais da Câmara sobre os serviços de limpeza da Cidade, 
tendo em vista a avaliação proposta no seu contrato.
Ass.: Mariante - Marques da Cunha - Alves - Ferreira Júnior - Souza.
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a g o s t o

01
- Decidem informar à Presidência que ela é a responsável pela Planta e Alinhamento da 
Várzea da Cidade desde 1845.
- Concedem licença para abertura de um açougue em frente à Praça da antiga Quitanda.
- Indeferem proposta de Vereador para construção de telheiro na Praça do Mercado a 
ser usado por açougues, vendas de charques e miúdos de reses.
- Recebem o orçamento do conserto da ponte de madeira do Riacho e mandam publicar 
Editais para a compra dos materiais para a referida obra.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Alves - Ferreira Júnior - Souza - Marques da Cunha.

08
- Recebem ofício da Presidência comunicando que as obras dos paredões da Rua do 
Poço é de responsabilidade do Município e que não tem condições de fornecer emprés
timos.
- Recebem numerário da Presidência para os consertos da Estrada e Ponte da Azenha.
- Recebem ofício da Presidência autorizando à Câmara dar alinhamento na Várzea da 
Cidade somente pelo lado Norte, no seguimento da nova rampa ou Rua do Portão.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiro e taberneiro.
Ass.: Mariante - Souza -Ferreira Júnior - Alves - Israel da Silva.

09
- Aceitam o pedido de demissão de um Guarda Municipal.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de fechamento de potreiro 
na Várzea do Gravataí, junto à Ponte da Cachoeira. .
- Indeferem requerimento pedindo para descarregar embarcações com pedras na Doca 
do Mercado.
- Recebem reclamação contra um Fiscal da Câmara por não comparecer na medição e 
demarcação de um terreno.
- Recebem informações do Procurador sobre o contrato da impressão dos trabalhos da 
Câmara com a Tipografia do Mercantil.
- Mandam o Procurador comprar os materiais necessários para o conserto da ponte de 
madeira na Rua de Santa Tereza.
- Marcam data para arrematação da compra de pedras para a cobertura da Doca.
- Determinam que seja cumprido o artigo das Posturas referente à obrigatoriedade de 
lajeamento em frente às casas e terrenos da Cidade.
Ass.: Mariante - Caldas Júnior - Souza - Ferreira Júnior.

19
- Ordenam que o Procurador cobre multas por terem sido encontrados lampiões apaga
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dos na Cidade.
- Acusam o recebimento de multas infringidas contra estrangeiros.
- Recebem oficio do Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos comunicando o roubo de 
uma laje da Ponte da Cachoeira, por um cidadão morador da Costa de Sapucaia.
- Mandam pagar a última prestação dos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Acertam a arrematação da compra de pedras para a obra da Doca da Cidade.
Ass.: Mariante - Alves - Marques da Cunha - Coelho Júnior - Souza Barros.

26
Não houve sessão.

27
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
- Recebem uma Circular da Secretaria do Governo da Província pedindo o envio de 
uma relação de todos os Distritos de Paz do Município.
- Marcam sessão especial da Câmara para organização do orçamento que será encami
nhado à Assembléia Provincial.
- Recebem proposta para o levantamento da Planta da Cidade.
- Pedem o Parecer do Advogado da Câmara sobre um requerimento solicitando a pro
priedade da Várzea da Cidade conforme herança de João de Souza Machado.
- Autorizam o Procurador da Câmara a efetuar a avaliação dos terrenos da Várzea da 
Cidade, pelo lado Norte.
- Mandam pagar quantia referente à colocação de um portão na Praça do Mercado.
- Solicitam informações do Procurador e do Fiscal da Câmara sobre um pedido de 
restituição de multa imposta a um Comerciante.
- Recebem a informação, do Fiscal da Câmara, que os despejos de materiais fecais 
continuam a ser colocados nas imediações do Hospital de Caridade e Igreja do Senhor 
dos Passos.
- Aprovam requerimentos de Vereadores solicitando mais verbas da Presidência para 
continuação das obras da Estrada do Portão.
- Pedem que a Comissão das Posturas conclua os seus trabalhos para serem levados à 
Assembléia Provincial.
Ass.: Mariante - Batista da Silva - Pereira de Barros - Marques da Cunha - Souza - 
Israel da Silva - Coelho Júnior.

28
- Decidem oficiar ao Inspetor da Tesouraria Provincial o pedido de devolução da quantia 
que a Câmara gastou com os ordenados do Carcereiro e ajudante da Cadeia da Cidade.
- Adiam a discussão do Orçamento Municipal.
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Souza - Batista da Silva - Barros.
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SETEMBRO

01
Não houve sessão.,

03
- Discutem o Orçamento Municipal salientando o problema do déficit da sua receita.
- Enviam ofício ao Promotor Público pedindo a punição do acusado no roubo da laje da 
Ponte da Cachoeira.
- Mandam informar aos requerentes da herança de João de Souza Machado que a Vár
zea é logradouro público.
Ass.: Mariante - Bátista da Silva - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Souza - Israel da 
Silva.

20
Não houve sessão.

24
Não houve sessão.

30
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação de verbas para a continuação 
das obras dos paredões da Rua do Portão em direção à Várzea.
- Acusam o recebimento de multas impostas contra estrangeiros.
- Solicitam informações do encarregado de obras da Câmara sobre pedidos de terrenos 
de beira-rio.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre pedido de paga
mento de aterro feito na Rua Nova do Poço.
- Tratam da avaliação dos terrenos do lado Norte da Várzea.
- Mandam pagar os consertos e abertura de uma parte na Estrada do Passo da Areia. 
Ass.: Pereira Machado - Batista da Silva - Alves - Souza - Israel da Silva.

OUTUBRO
07
- Recebem ofício da Presidência determinando que a Câmara providencie o alinhamen
to e demarcação de um terreno de beira-rio, requerido por Antônio Dias Moreira.
- Recebem ofício da Presidência pedindo a convocação de dois suplentes de Deputados 
para a Assembléia Provincial.
- Recebem pedido, da Presidência, de informações sobre requerimento das Irmandades 
do Santíssimo Sacramento, Conceição, São Miguel e Rosário, pedindo a criação de um

119



novo Cemitério extra muros da Cidade.
- Concedem licença para estabelecimento de um açougue na Rua da Ponte.
Ass.: Pereira Machado - Israel da Silva - Batista da Silva - Alves - Coelho Júnior.

14
- Recebem ofício da Presidência tratando de terrenos de beira-rio.
- Mandam fazer novo orçamento para os consertos do Caminho Novo.
- Mandam publicar Editais divulgando o Decreto Imperial de reconhecimento da Prin
cesa Isabel como sucessora no trono e coroa do Império do Brasil.
- Resolvem pedir à Presidência a liberação de mais verba para a continuação da obra 
dos paredões e aterro da Rua do Portão, em direção à Várzea.
Ass.: Pereira Machado - Ferreira Júnior - Marques da Cunha - Souza - Israel da Silva.

16
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre uma Representação de mora
dores da Rua de Santa Catarina solicitando a desapropriação de parte de uma casa dos 
herdeiros de Ignácio José de Abreu.
- Recebem, da Presidência, pedido de informações sobre uma Representação de mora
dores do Beco do Barbosa e imediações solicitando abertura do referido Beco até a 
Várzea.
- Nomeiam Comissão para Exame do local escolhido pela Irmandades para construção 
de um novo Cemitério.
- Aprovam requerimento de Vereadores solicitando a elaboração de orçamentos para 
calçar o Beco do Rosário e consertar a Ponte da Azenha.
- Nomeiam Comissão para Exame da Receita e Despesa da Câmara.
- Acusam o recebimento de multa aplicada contra estrangeiro.
- Aprovam a nomeação de um novo Guarda Municipal.
Ass.: Pereira Machado - Souza - Ferreira Júnior - Israel da Silva - Coelho Júnior - Alves
- Barros - Batista da Silva.

17
- Indeferem pedido de alinhamento e demarcação de terreno na Várzea da Cidade.
- Recebem oficio do Promotor Público solicitando maiores esclarecimentos sobre a 
denúncia de furto da laje da Ponte da Cachoeira.
- Recebem pedidos de alinhamentos de chácaras na Estrada do Meio.
- Indeferem pedido de construção de rancho para trabalhos de carpintaria no Caminho 
Novo.
- Indeferem pedido de licença para depositar lajes junto'ao paredão da Alfândega. 
Ass.: Pereira Machado - Barros - Souza - Batista da Silva - Ferreira Júnior - Coelho 
Júnior-Alves.
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- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria Provincial comunicando a entrega da quan
tia referente à indenização dos ordenados pagos pela Câmara ao Carcereiro e ajudante 
da Cadeia Civil.
- Acusam o recebimento de multas impostas pelos Fiscais da Aldeia e Belém por nega
tivas de pagamento de impostos naquelas Freguesias.
- Mandam abrir antigo valo na Várzea para dar escoamento às águas.
Ass.: Coelho Júnior - Alves - Israel da Silva - Ferreira Júnior - Batista da Silva.

21
- Sugerem que o Fiscal de Viamão contrate um Oficial de Justiça para resolver as obri
gações a seu cargo e posteriormente apresente a conta.
- Decidem responder à Presidência que foi aprovada a desapropriação de parte da casa 
dos herdeiros de Ignácio José de Abreu na Rua de Santa Catarina.
Ass.: Pereira Machado - Alves - Souza - Israel da Silva.

22
- Recebem ofício da Presidência comunicando o envio de verba para a continuação das 
obras dos paredões e aterro da Rua do Portão até a Várzea.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
- Aprovam a transferência da locação dos quartos do Mercado mediante pagamento de 
fiança.
- Mandam publicar Editais para arrematação das obras de cobertura da Doca na Praça 
do Mercado.
- Marcam as datas para arrematação dos Impostos Municipais.
- Recebem os Mapas de Vacinação do Município.
- Mandam publicar Editais para arrematação das obras de abertura de valos e cano na 
chácara do Comendador Freitas Travassos para abertura de rua.
- Remetem à Presidência a planta de uma parte da Cidade pedindo a abertura de uma 
rua após a Nova da Praia e uma praça além a dos Ferreiros.
Ass.: Pereira Machado - Israel da Silva - Souza - Alves - Batista da Silva.

NOVEMBRO
05
- Recebem ofício do Secretário da Assembléia Provincial comunicando a posse do novo 
Presidente da Província.
Ass.: Pereira Machado - Alves - Coelho Júnior - Marques da Cunha - Souza - Israel da 
Silva.

07
Não houve sessão.

18
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- Recebem ofício da Presidência aprovando a abertura de uma nova rua após a Nova da 
Praia, entre a do Ouvidor e a Praça dos Ferreiros denominada das Flores.
- Recebem oficio da Presidência recomendando providências para que sejam cumpridas 
as Posturas relativas à salubridade pública.
- Aprovam a nomeação de um Fiscal para a Freguesia das Dores.
- Decidem sugerir à Presidência o uso do trabalho de presos nas obras de abertura da 
nova estrada na chácara do Comendador Travassos.
Ass.: Coelho Júnior - Israel da Silva - Alves - Marques da Cunha - Souza.

14
- Recebem Circular do novo Presidente comunicando sua posse e pedindo o apoio da 
Câmara.
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas contra estrangeiros. '
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua da Figueira.
- Indeferem pedido de licença para abertura de um açougue na Quitanda Velha.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre terrenos de beira-rio.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre o requerimento da Diretoria da 
Soiré Porto-Alegrense onde solicita a doação de um terreno.
- Mandam publicar Editais para a arrematação dos consertos da Estrada e Ponte da 
Azenha.
Ass.: Coelho Júnior - Alves - Marques da Cunha - Souza - Israel da Silva.

is
- Decidem enviar uma declaração de apoio à Assembléia Legislativa da Província em 
virtude de suas manifestações de adesão aos interesses do Trono Imperial.
Ass.: Alves - Coelho Júnior.

21
Não houve sessão.

26
Não houve sessão.

28 ,
- Recebem ofício da Presidência acompanhado da lista dos suplentes de Juiz Municipal.
- Recebem ofício da Presidência autorizando o uso do trabalho de presos na abertura de 
uma nova estrada.
- Recebem ofício da Presidência pedindo maiores esclarecimentos sobre o contrato 
efetuado para conserto da ponte de madeira no Riacho.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém comunicando não ter havido infrações de Posturas 
naquela Freguesia nos últimos três meses.

12
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- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia comunicando o fechamento de uma estrada próxi
ma à ponte do Passo dos Ferreiros.
- Recebem informações de que o Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão mandou fechàr 
valos sem licença da Câmara.
- Pedem informações ao Fiscal da Aldeia sobre requerimento solicitando permissão 
para manter um curral em terreno de logradouro público.
- Marcam data para arrematação dos consertos na Estrada e Ponte da Azenha.
Ass.: Coelho Júnior - Ferreira Júnior - Souza - Barros - Israel da Silva.

DEZEMBRO
10
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre requerimento pedindo terreno 
devoluto.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
Ass.: Mariante - Israel da Silva - Coelho Júnior - Souza - Alves.

16
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
- Nomeiam Cornissão para estabelecer a cobrança de taxa sobre escravos dentro dos 
limites da Cidade.
- Decidem realizar os consertos da estrada e Ponte da Azenha por administração da 
própria Câmara, visto o não-comparecimento de licitante para as obras.
- Resolvem comunicar à Presidência que não têm condições de guardar os materiais 
pertencentes à aula de primeiras letras recentemente fechada.
- Recebem pedido de compra de um terreno pertencente à Câmara.
- Determinam multas para os Vereadores que faltaram à presente sessão.
Ass.: Mariante - Israel da Silva - Coelho Júnior - Souza - Alves.

23
- Aceitam licitantes nos Impostos Municipais.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
- Autorizam o Procurador a comprar livros e mandar fazer urnas solicitadas pelo Juiz 
de Direito da 2a Vara Crime da Cidade.
- Mandam convocar suplente de Juiz de Paz do 2° Distrito da Cidade para tomar posse.
- Aprovam requerimento de Vereador sugerindo a publicação de Editais referente à 
obrigatoriedade de lajearem as calçadas.
- Indeferem pedido de permuta de terreno da Câmara situado na Rua Nova da Praia por 
outro, onde está situada a nova casa da Bailante.
- Mandam remover o barracão existente na obra do Portão para o local onde será aberta 
uma rua, na chácara do Comendador Travassos.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas contra estrangeiros.
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- Mandam publicar Editais colocando à venda dois terrenos da Câmara na Rua de Santa 
Tereza.
- Acertam a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Souza - Coelho Júnior - Israel da Silva.

28
Não houve sessão.

30
- Recebem ofício da Presidência comunicando a exoneração do Vice-Presidente da 
Província e a nomeação de três Vices, em substituição.
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter aceito a demissão do 2° suplente no 
cargo de Juiz Municipal da Cidade.
- Recebem convite para assistirem a uma festa e visitarem o hospital da Santa Casa de 
Misericórdia da Cidade.
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria aprovando a Comissão nomeada pela Câ
mara para estabelecer a cobrança da taxa dos escravos, dentro dos limites da Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo o envio de uma Representação ao 
Governo Imperial tratando do comércio do charque na Província.
- Mandam pagar quantia devida do Contrato da ponte de madeira do Riacho.
- Aprovam artigo das Posturas referente à proibição de cavalgar pelos lajeados das 
calçadas.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Israel da Silva - Barros - Souza - Ferreira 
Júnior.
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18S1

JANEIRO
27
- Recebem ofício da Presidência aprovando o artigo das Posturas referente à proibição 
de cavalgar sobre os lajeados das calçadas.
- Recebem ofício da Presidência mandando que recolham à Tesouraria da Fazenda, os 
Livros de Arrecadação de Impostos, antigamente a cargo das Justiças Territoriais e dos 
Conselhos de Vilas.
- Recebem ofícios da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais e 
transferindo o Juiz Municipal e o Juiz de Órfãos da Vila de São Leopoldo para este 
Município.
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas contra estrangeiros.
- Mandam chamar cidadão para fazer o juramento do cargo de Juiz de Paz do Distrito 
Sul de Viamão.

28
- Aprovam as Contas Trimestrais do Procurador da Câmara.
- Autorizam fechamento de um terreno que serve de passagem pública no Distrito de 
Belém.
- Solicitam informações do Fiscal de Belém sobre um pedido de fechamento de um 
caminho no referido Distrito.
- Recebem proposta para consertar a Estrada do Chico Ilhéu.
- Mandam os Fiscais aplicarem as Posturas aos moradores que estão estreitando a 
Estrada da Picada.
- Decidem demitir o.Fiscal de Viamão, a pedido de uma Representação de moradores 
daquela Freguesia.
- Marcam vistoria em uma chácara na Várzea.
- Determinam que um Guarda Municipal fique encarregado de administrar o conserto 
da Estrada da Azenha.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo que a Comissão de Posturas apresente 
seu Projeto no prazo estipulado em lei.
- Solicitam informações dos Fiscais sobre a existência de açougues, sem licença da 
Câmara.
- Resolvem enviar ofício à Presidência pedindo a eliminação das aberturas existentes 
nas paredes da nova casa da Câmara e do Teatro, a fim de evitarem atos de vandalismo.
- Autorizam desapropriação de terreno para abertura de uma estrada que corta a do 
Mato Grosso e, pedem dinheiro por empréstimo à Presidência para a referida obra.
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Ass.: Mariante, Pereira Machado, Souza, Ferreira Júnior, Coelho Júnior, Alves.

29
- Acusam o recebimento de multa contra estrangeiros.
- Recebem ofício da Santa Casa de Misericórdia pedindo esclarecimentos sobre uma 
solicitação de aforamento de terreno considerado devoluto na Rua da Guarda Princi
pal.
- Recebem informações do Procurador da Câmara de que nove quartos do Mercado 
destinados a açougues estão desocupados e necessitando consertos.
- Nomeiam novo Vereador Claviculário.
- Nomeiam Vereador para inspecionar a obra da estrada que está sendo aberta na chá
cara do Comendador Travassos.
- Marcam a data da arrematação dos serviços de limpeza da Cidade.
- Mandam publicar Editais para arrematação do aterro a ser feito na Praça do Mercado, 
entre as Docas.
- Mandam aplicar o Código de Posturas aos proprietários de terrenos da Rua do Poço 
onde as águas ficam acumuladas.
- Nomeiam Comissão para exame da Rua do Poço.
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Soúza - Alves - Ferreira Júnior.

30
Não houve sessão.

31
- Mandam convocar quatro cidadãos votados para assumirem o cargo de Vereador 
suplente.
- Discutem as propostas recebidas para o levantamento da planta da Cidade e decidem 
vender terrenos da Câmara para obterem recursos financeiros para o referido trabalho.
- Mandam publicar Editais solicitando a apresentação de novas propostas para o levan
tamento da planta da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Ferreira Júnior - Coelho Júnior - Alves - Pereira 
Machado.

FEVEREIRO
03
Não houve sessão.

04
Não houve sessão.
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05
- Recebem ofício da Presidência autorizando o fechamento das entradas existentes nos 
alicerces da nova casa da Câmara e marcam data para arrematação da referida obra.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a liberação de verba para o conserto da 
Estrada do Mato Grosso.
- Decidem pedir a um membro da Comissão encarregada de administrar a obra do 
Portão que elabore um relatório sobre a situação em que se encontra a mesma.
- Nomeiam Comissão encarregada de comprar sementes de trigo para serem distribuí
das aos lavradores do Município.
- Mandam cobrar multa aplicada contra jurado faltante à sessão do júri.
- Determinam a divisão dos quartos do Mercado, colocando-os para alugar.
- Mandam intimar os proprietários do Beco da Opera para lajearem a frente de suas 
casas e terrenos.
- Recebem Intimação para responder aos herdeiros de João de Souza Machado sobre 
terrenos na Várzea da Cidade.
Obs.: Sem assinaturas.

06
Não houve sessão.

07
- Decidem pedir à Presidência mais verbas para a obra do Portão.
- Mandam convocar cidadão para o cargo de Juiz de Paz do Distrito de Viamão.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Souza - Pereira Machado - Alves.

08
Não houve sessão.

10
- Discutem condições de melhoramentos para a Rua do Poço.
- Aprovam requerimento de Vereador sugerindo o calçamento das ruas nas quais a 
Câmara está exigindo o lajeamento das calçadas.
- Mandam o Procurador da Câmara fazer o orçamento das desapropriações a serem 
realizadas para a continuação da Rua Nova da Praia.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Ferreira Júnior - Mariante - Pereira Machado - Souza - 
Coelho Júnior-A lves.

11
- Solicitam informações à Presidência sobre um pedido de aquisição de terrenos no 
Caminho Novo.
- Decidem estabelecer um ordenado mensal para o Arruador da Câmara.
- Resolvem dispensar os1 serviços dos presidiários na abertura da estrada que passa pela 
chácara do Comendador Travassos, contratando valeiros para abertura de valos.
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- Decidem pedir autorização à Presidência para vender terreno da Câmara e aplicar seu 
produto no levantamento da Planta da Cidade.
- Mandam o Procurador da Câmara medir e avaliar os terrenos que serão vendidos por 
ficarem fora do alinhamento da continuação da Rua Nova da Praia.
- Mandam fazer orçamento para aterrar o Beco do Barbosa.
- Nomeiam Comissão de Visita à Prisões.
Ass.: Mariante - Ferreira Júnior - Alves - Pereira Machado - Coelho Júnior.

13
- Acertam a arrematação do Contrato de Limpeza da Cidade.
- Autorizam o Procurador a contratar os serviços de aterro da Praça do Mercado.
- Acertam a arrematação dos serviços para vedar as aberturas existentes nos alicerces 
da nova Casa da Câmara.
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Pereira Machado - Ferreira Júnior.

MARÇO
10
- Analisam duas propostas para levantamento da Planta da Cidade.
- Decidem convocar os demais proponentes ao levantamento da Planta da Cidade, a fim 
de apresentarem seus projetos à Câmara.
- Recebem oficio da Presidência comunicando a retirada dos presos em serviço na 
abertura da estrada que passa pela chácara do Comendador Travassos.
- Recebem ofício da Presidência tratando da liberação de verba, junto à Contadoria 
Provincial, destinada às obras do Portão.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um pedido de construção de 
cano no Beco do Carneiro.
- Discutem oficio, recebido da Câmara de São Gabriel, propondo a elaboração conjunta 
de Posturas proibitivas ao comércio estrangeiro na Província.
- Recebem o comunicado da posse do Juiz Municipal e do Juiz de Órfãos da Cidade. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Pereira Machado - Freitas e Castro - Mariante.

18
- Analisam propostas recebidas para colocação de aterro na Praça do Mercado, junto à 
Doca.
- Concedem licença para a retirada de um bamburral que margeia o rio.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo a demolição de um telheiro existente na 
Rua da Praia e que a Praça do Pelourinho receba nova denominação.
- Mandam pagar, em moeda legal, o aterro colocado na Rua do Poço.
- Indeferem pedido do Arrematante das Rendas Municipais de pagar à Câmara em 
moedas de cobre.
- Recebem oficio do Inspetor da Tesouraria pedindo a indicação de cidadãos para o
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cargo de Coletor da Freguesia das Dores de Camaquã.
- Discutem as formas de pagamento dos serviços prestados pelo Mestre de obras na 
elaboração de plantas e orçamentos para a Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Pereira Machado - Coelho Júnior - Mariante - 
Alves.

ABRIL
03
- Decidem encaminhar a Engenheiros e a outros profissionais da área, as propostas 
recebidas para o levantamento da planta da Cidade, a fim de serem melhor avaliadas.
- Recebem orçamentos dos calçamentos de diversas ruas, do aterro do Beco do Barbo
sa, assim como o Auto de Medição e Avaliação dos terrenos da Várzea do lado Norte.
- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre o alinhamento dado ao terreno do 
Barão de Jacuí, fronteiro à Pagadoria Militar.
- Recebem ofício do Diretor do Arsenal de Guerra solicitando providências para que a 
área fronteira ao prédio fique livre de particulares, visto que precisam colocar madeiras 
e outros materiais no local.
- Mandam pagar o aterro e os consertos da Estrada do Ilhéu.
- Mandam pagar os serviços prestados por um Mestre de Obras referente à elaboração 
de plantas e orçamentos para a Câmara.
- Concedem licença para a construção de um paredão em frente a uma casa no Riacho.
- Recebem requerimento de vários moradores de chácaras na Azenha pedindo o cance
lamento da licença de um curtume ali estabelecido.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Freitas e Castro - Barros - Israel da 
Silva.

25
Não houve sessão.

30
- Recebem ofício da Presidência autorizando a venda da Praça dos Ferreiros que ficou 
inutilizada com a aprovação da abertura de uma rua após a Rua Nova da Praia.
- Marcam a data para arrematação da Praça dos Ferreiros.
- Recebem ofício da Presidência pedindo informações sobre a venda de terrenos, pela 
Câmara, nas proximidades do Arsenal de Guerra.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre permuta de um terreno na Vár
zea por outro em frente ao Quartel do 7o Batalhão.
- Autorizam o Procurador da Câmara a comprar materiais para a Cadeia Civil.
- Recebem ofício comunicando a posse do novo Chefe de Polícia.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a distribuição de sementes de trigo 
importada para os.agricultores dos Distritos de Belém, Viamão, Aldeia e Dores.
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- Mandam publicar Editais colocando à venda os portões velhos da Praça do Mercado 
e outros objetos em desuso pela Câmara.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Souza - Alves - Pereira Machado - Mariante.

MAIO
01
- Recebem, do Contador, o Balanço da Receita e Despesa da Câmara correspondente 
ao ano de 1850.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas Trimestrais do Procurador.
- Estabelecem novo valor do aluguel dos quartos do Mercado que se acham desocupa
dos.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Pereira Machado - Mariante - Souza - Israel da 
Silva.

02
Não houve sessão.

os
- Autorizam o Procurador a consertar a ponte da margem do Riacho.
- Concedem licença para conservação de um curral em terreno de logradouro público 
no Distrito da Aldeia.
- Recebem uma Representação de moradores do Distrito de Belém pedindo o conserto 
da estrada que da Freguesia segue para o centro do Distrito.
- Recebem uma Representação de moradores do 2o Distrito da Aldeia pedindo a mu
dança de uma estrada situada além do Passo da Caveira para local mais próximo e 
conveniente aos mesmos.
- Recebem ofício do Procurador expondo as razões da impossibilidade de aparecer ágio 
da moeda nas transações financeiras que realiza.
- Enviám ao Advogado da Câmara um protesto recebido contra o estabelecimento de 
um potreiro na margem do Rio Gravataí.
- Concedem licença para cercar um campo situado após o Passo D ’Ornelas.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo os consertos e calçamentos de várias 
ruas da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Mariante - Souza - Alves - Freitas e Castro.

07
Não houve sessão.

08
- Autorizam o Procurador a requerer avaliação judicial de um terreno a ser utilizado no 
alinhamento da Rua da Praia.
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- Recebem ofício do Fiscal da Câmara expondo a necessidade de elaboração de uma 
Postura proibindo que cabras andem soltas nas ruas.
- Mandam convocar suplente do Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão, para tomar 
posse.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer um cano na Rua do Arvoredo, fundos do 
quintal do Palácio e, posteriormente aterrar a área.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo avaliação da área onde será desviada a 
Estrada do Mato Grosso.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo o conserto da Ponte de Pedra do Ria
cho, assim como o seu orçamento.
- Marcam data para arrematação do Passo da Passagem situado nesta Cidade.
- Recebem pedido de licença para a comercialização de asfalto em lugar das lajes exigidas 
para calçarem a frente das casas da Cidade.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Mariante - Alves - Coelho Júnior - 
Barros.

09
- Autorizam o Procurador a mandar consertar trecho da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem ofício do Procurador pedindo orientações sobre os problemas com as 
metragens dos terrenos de beira-rio, vendidos na quadra n° 4 desta Cidade.
- Marcam data para arrematação de terrenos da Câmara situados na Rua de Caxias.
- Escolhem o novo Fiscal de Viamão.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel da Silva - Coelho Júnior - Pereira Machado - Mariante
- Alves - Barros.

10
- Aprovam Parecer de Vereador dirigido à Presidência justificando os constantes pedi
dos de verbas para as obras do Portão.
- Discutem vários Pareceres apresentados pelos Vereadores em razão das propostas 
recebidas para o levantamento da planta da Cidade e enviam para apreciação da Presi
dência.
Ass.: Freitas e Castro - Barros - Israel da Silva - Coelho Junior.

30
- Comunicam estar, nesta data, em arrematação: os contratos do Passo da Passagem, 
nesta Cidade, os terrenos que pertenceram à Praça dos Ferreiros e os consertos das 
calçadas na Rua da Igreja, desde o Alto da Caridade até a esquina da Rua dos Pecados 
Mortais.
- Dão posse ao Fiscal de Viamão.
- Recebem oficio da Presidência acompanhado de requerimento pedindo aumento na 
extensão de um terreno aforado no Caminho Novo, esquina Rua do Rosário.
- Marcam data para arrematação do Passo no Arroio da Pintada.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
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- Recebem Parecer aprovando as Contas do Procurador.
- Informam sobre requerimento vindo da Presidência sugerindo a desapropriação de 
terreno para a continuação da Rua Nova da Praia.
- Autorizam o Procurador a consertar trecho da Estrada do Caminho Novo.
- Marcam nova data para as arrematações acima referidas por não terem aparecido 
licitantes.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Mariante - Machado - Freitas e Castro - 
Barros.

JUNHO
06
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado de aviso da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Império ordenando a diplomação de suplentes de Deputados para assumi
rem ao cargo na Câmara de Deputados da Corte.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Barros - Mariante - Coelho Júnior.

12
Não houve sessão. 0

17
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a nomeação de uma comissão, na Cor
te, que interceda junto ao Imperador contra a retirada de um Consulado desta capital.
- Recebem ofício de Deputado suplente informando que não irá assumir o cargo na 
Câmara de Deputados.
- Recebem ofício da Presidência pedindo a devolução de quantia em dinheiro referente 
aos materiais fornecidos pelo Arsenal de Guerra à Cadeia Civil da Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a elaboração de um orçamento para 
uma ponte de madeira na Estrada da Cavalhada.
- Autorizam o Fiscal da Câmara a consertar o trecho com acúmulo de barro na Estrada 
do Mato Grosso.
- Autorizam o Procurador a aplicar quantia maior nos consertos da Rua do Arvoredo, 
fundos do quintal do Palácio.
- Recebem ofício da Presidência devolvendo a documentação referente ao levantamen
to da planta da Cidade.
- Recebem ofício da Presidência comunicando que, brevemente, mandará a verba soli
citada por empréstimo, para pagamento do aterro colocado nas obras do portão.
- Decidem pedir auxílio dos proprietários de terrenos da parte baixa na Estrada do Ilhéu 
para os consertos que serão realizados na mesma.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo votos de agradecimento ao Imperador 
pela indicação de um Bispo para a Diocese desta Província.
- Decidem enviar ofício ao Bispo nomeado agradecendo os encargos assumidos.
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- Acertam a arrematação da passagem do Passo da Picada.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Pereira Machado - Coelho Júnior - Freitas e Castro
- Mariante.

JULHO
17
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação da passagem do Passo da 
Picada.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo Parecer da Câmara sobre o pedido de au
mento da gratificação do Registrador das Tropas deste Município.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia por infrações de 
Regulamentos e Posturas.
- Recebem ofício do Bispo da Diocese agradecendo as congratulações enviadas pela 
sua nomeação.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo consertos de alguns pontos de ruas da 
Cidade.
- Autorizam o alinhamento de um potreiro em frente à Estrada do Cemitério.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Mariante - Coelho Júnior.

23
Não houve sessão.

24
Não houve sessão.

AGOSTO
04
- Dão posse ao Juiz de Paz do 2o Distrito da Freguesia da Aldeia.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um ofício da Câmara Municipal 
da Vila de Triunfo solicitando a administração do Passo da Barra do Arroio dos Ratos.
- Acusam recebimento de multas aplicadas, pelo Chefe de Polícia, contra estrangeiros 
com documentos irregulares.
- Mandam arrecadar multas impostas pelo Juiz de Direito, por faltas na sessão do Júri.
- Recebem ofício do Chefe da Contadoria Provincial pedindo informações sobre a exis
tência de multas por arrecadar, referentes à iluminação da Cidade.
- Recebem oficio do Inspetor da Alfândega exigindo a arrecadação de Impostos na 
concessão de licenças para lojas e outras atividades afins.
- Mandam convocar o Juiz de Paz suplente do Distrito Sul de Viamão para assumir o 
cargo.
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- Nomeiam Comissão para examinar as Contas do Procurador.
- Indicam um Vereador para inspecionar os consertos das calçadas da Cidade. 
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Coelho Junior - Israel da Silva - Alves.

05
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz das Freguesias da Aldeia, Belém e Viamão infor
mando sobre as aulas e professores de primeiras letras das respectivas Freguesias.
- Acusam o recebimento de ofícios de cidadãos responsáveis pela distribuição de se
mentes de trigo aos agricultores do Município.

- Mandam informar ao Inspetor da Alfândega que as exigências feitas com relação à 
cobrança de Impostos nas concessões de licenças dadas pela Câmara são as mesmas 
exigidas pelo Inspetor da Tesouraria Provincial.
- Autorizam o Procurador da Câmara pagar a quantia devida ao Arsenal de Guerra por 
ter fornecido material para a Cadeia da Justiça.
- Nomeiam um Vereador para vistoriar o alinhamento de um caminho existente na Pon
te da Azenha e na Estrada do Mato Grosso.
- Autorizam o exercício da profissão de dois Médicos e um Farmacêutico.
Ass.: Mariante - Souza - Coelho Júnior - Pereira Machado - Alves.

06
- Recebem ofício do Procurador acompanhado de vários orçamentos para calçamentos 
e de construção de uma ponte na Estrada da Cavalhada.
- Marcam data para arrematação das obras da ponte na Estrada da Cavalhada.
- Decidem oficiar ao Administrador da Mesa de Rendas a inexistência de verba para 
pagar as Décimas exigidas pelos quartos do Mercado.
- Marcam data para arrematação das obras na Estrada do Mato Grosso.
- Recebem pedido de informações do Procurador da Câmara sobre o pagamento dos 
Guardas Municipais em serviço na Cidade.
- Convidam um Engenheiro particular para assistir à vistoria a ser realizada no conserto 
da Estrada da Azenha.
- Mandam pagar quantia referente ao Contrato de publicação dos trabalhos da Câmara.
- Recebem Representação de moradores da Rua Bela pedindo o conserto da referida 
rua.
- Determinam a colocação de algumas carroças de aterro em dois atoleiros existentes 
entre o Beco do Barbosa e Rua da Brigadeira.
- Marcam nova data para arrematação da passagem do Arroio da Pintada.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Alves - Coelho Júnior.

07
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a rampa de pedra na Ponte do Riacho e 
a calçada da Rua da Igreja.
- Autorizam licença para mudança de uma Estrada na Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão solicitando a nomeação de um Arruador, vistoria
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na rua principal da Freguesia, onde acumulam águas, dois carrinhos de mão e duas 
enxadas, para consertar a estrada no Passo da Fiusa.
- Recebem Parecer aprovando as Contas do Procurador.
- Marcam data para arrematação das obras a serem feitas na Rua Bela.
- Indeferem, temporariamente, pedido de colocação de aterro em trecho do Caminho 
Novo por falta de verbas.
- Concedem licença para construção de cerca para proteger plantação de espinhos que 
divide uma propriedade.
- Mandam vender os materiais do telheiro existente na estrada que passa pela chácara 
do Comendador Travassos.
Ass.: Mariante - Israel da Silva - Coelho Júnior - Pereira Machado - Alves.

08
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a nomeação de uma Comissão de Pe
ritos, em obras, para examinar a atual Casa da Câmara.
- Indeferem pedido de licença para colocação de dois marcos de pedra na frente de uma 
casa na Rua Nova do Poço.
- Aprovam pedido de aumento das diárias pagas a um trabalhador nas obras da Câmara.
- Indeferem pedido de nova medição de um terreno ao lado da Várzea, para fins de 
comercialização.
- Indeferem pedido de aumento de prazo para lajeamento dos terrenos da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento.
- Recebem abaixo-assinado de moradores do Caminho Novo pedindo a colocação de 
lampiões na Ia quadra da referida estrada, visto ser limite da Cidade.
- Pedem ao Procurador que informe quantos lampiões são necessários instalar nas ex
tremidades da Cidade.
- Indeferem pedido de alinhamento de terreno para construção em frente ao Quartel do 
T  Batalhão, por não estar definida, pela Presidência, a situação dos terrenos da Várzea.
- Pedem informações ao Fiscal da Freguesia das Dores sobre melhoramentos solicita
dos para algumas estradas do Distrito da Barra.
- Pedem informações ao Fiscal sobre as condições em que se encontra a Estrada do 
Meio, após a retirada de pedras da mesma.
- Indeferem pedido de aforamento de terreno na Rua da Varzinha, por não ser de pro
priedade municipal.
- Autorizam o Procurador a mandar medir, demarcar e avaliar os terrenos do lado oeste 
da Estrada da Azenha para acompanharem o novo alinhamento dado à referida estrada. 
Ass.: Mariante - Israel da Silva - Pereira Machado - Coelho Júnior - Alves.

09
- Autorizam o Procurador a receber, em prestações, importância devida por venda de 
terreno ao lado da Várzea.
- Recebem abaixo-assinado de moradores do Município de Santo Antônio pedindo a 
reabertura de uma Estrada na Várzea da Cachoeira.
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- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre pedido de levantamento de embargo 
de uma obra na Praça do Pelourinho.
- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre pedido de alinhamento de um terre
no situado na Praça da Caridade.
- Indeferem reclamação contra licença concedida pela Câmara para instalação de um 
potreiro na Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício do Arrematante dos Impostos Municipais cobrando o imposto cor
respondente ao uso das carroças da Câmara.
- Nomeiam Comissão para organizar o Relatório a ser dirigido à Assembléia Provincial 
sobre as necessidades do Município.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimento Públicos.
Ass.: Mariarite - Alves - Israel da Silva - Coelho Júnior - Pereira Machado.

20
- Acertam as arrematações da passagem no Passo da Pintada e dos consertos da Estra
da do Mato Grosso.
- Autorizam o Procurador a contratar um Carroceiro para desaterrar a Rua Bela.
- Aceitam proposta para impressão e publicação dos trabalhos da Câmara.
- Marcam nova data para as arrematações da ponte de madeira na sanga da Cavalhada 
e conserto na rampa da Ponte do Riacho.
- Nomeiam um Vereador para inspecionar as obras na Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Mariante - Pereira Machado - Alves - Israel da Silva - Coelho Júnior.

26
- Recebem autorização da Presidência para desapropriar parte de uma casa situada no 
Caminho Novo, esquina da Rua de Santa Catarina.
- Acusam o recebimento de multas impostas pelo Chefe de Polícia contra estrangeiros 
com documentação irregular.
- Recebem requerimento do Arrematante das obras da Estrada do Mato Grosso pedin
do orientações para realizá-la.
- Mandam concluir os consertos efetuados nas imediações da Ponte da Azenha.
Ass.:.Mariante - Alves - Pereira Machado - Israel da Silva - Coelho Júnior.

SETEMBRO
03
Não houve sessão.

04
- Recebem oficio da Presidência aprovando a arrematação das passagens do Arroio da 
Pintada.
- Recebem ofício da Vice-Presidência da Província comunicando que assumia, tempo-

136



rariamente, a administração.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra dois taberneiros 
por conservarem suas casas abertas depois do toque de recolher.
- Marcam nova data para arrematações dos consertos da Estrada do Mato Grosso, das 
obras da ponte de madeira no Passo da Cavalhada e conserto da rampa na ponte do 
Riacho.
- Mandam o Procurador iniciar a desapropriação de parte de uma casa na esquina da 
Rua de Santa Catarina para dar alinhamento à mesma.
- Autorizam o Procurador a receber na Contadoria Provincial, quantia referente à inde
nização de custas processuais em ação contra o Arrematante da iluminação.
- Liberam as escrituras das chácaras localizadas ao lado norte da Várzea em virtude das 
novas medições e alinhamentos efetuados na área.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua do Arroio pedindo o conserto deste 
trecho.
- Nomeiam um novo Guarda do Mercado.
- Mandam publicar Editais convidando a população a iluminar a frente de suas casas nas 
noites de seis e sete do corrente.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Coelho Júnior - Israel da Silva.

10
Não houve sessão.

29
Não houve sessão.

OUTUBRO
09
- Acusam o recebimento de multas impostas pelo Chefe de Polícia contra estrangeiros 
com documentação irregular.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas do Procurador.
- Recebem ofício do Procurador tratando da desapropriação de parte de uma casa na 
Rua de Santa Catarina.
- Mandam convocar um suplente de Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade e dois suplen
tes de Vereadores para serem juramentados.
- Autorizam o Procurador a receber, em prestações, importância em dinheiro, referente 
à venda de dois terrenos na Várzea.
- Autorizam o alinhamento e altura de soleiras de um terreno da Irmandade de Nossa 
Senhora da Conceição para construção de uma Igreja na Praça Formosa, continuação 
da Rua da Praia.
Ass.: Coelho Júnior - Freitas e Castro - Pereira Machado - Israel da Silva - Barros - 
Alves.
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13
- Recebem ofício da Vice-Presidência pedindo a convocação de cinco Deputados su
plentes para preencherem as vagas existentes na Assembléia Provincial.
- Mandam convocar novo suplente do cargo de Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade 
para ser Juramentado.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia comunicando o fechamento de uma 
estrada pública.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a Rua do Arroio.
- Concedem licença para fechamento de um caminho particular na Freguesia de Belém.
- Recebem pedido de licença para estabelecer açougue na Rua Clara.
- Indeferem pedido de licença para vender carne fora do Mercado.
- Solicitam informações dos Fiscais sobre um pedido de transferência de posse de um 
terreno, para depósito de lenhas no Caminho Novo.
Ass.: Freitas e Castro - Barros - Pereira Machado - Alves - Coelho Júnior.

14
Não houve sessão.

15
- Recebem ofício da Vice-Presidência pedindo esclarecimentos sobre o embargo nas 
obras de uma casa em área destinada para continuação da Rua Nova da Praia.
- Recebem escusas do cidadão suplente do Juiz de Paz do Io Distrito e mandam convo
car outro para ser juramentado.
- Concedem licença para um escravo viver por conta própria.
Ass.: Freitas e Castro - Alves - Pereira Machado - Israel da Silva - Coelho Júnior.

16
- Recebem ofícios do 10 Secretário da Assembléia Provincial comunicando a nomeação 
e posse do Io Vice-Presidente da Províncià.
- Recebem escusas do cidadão suplente de Vereador e mandam convocar o imediato, 
em votos, para ser juramentado.
- Decidem que o alinhamento solicitado para um terreno situado no alto da Caridade 
somente será concedido após sua medição judicial.
- Indeferem o pedido do Arrematante dos Impostos Municipais de cobrar imposto so
bre as carroças da Câmara.
- Resolvem pedir indenização ao Barão de Jacuí pelos quatro palmos avançados na 
obra que está fazendo em frente à Pagadoria Militar.
- Concedem licença para armação de uma barraca de comércio nas noites das festivida
des do Natal e Pentecostes, na Praça da Igreja Matriz.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara.
- Marcam nova data para as arrematações dos consertos da Estrada do Mato Grosso e 
construção da ponte de madeira na sanga da Cavalhada.
- Indeferem requerimento de Vereador propondo os calçamentos da Praça do Paraíso e
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da continuação da Rua de Bragança até a Doca.
- Mandam convocar outros suplentes aos cargos de Juiz e Vereador para prestarem 
juramento.
Ass.: Freitas e Castro - Alves - Barros - Israel da Silva - Pereira Machado - Coelho 
Júnior.

17
Não houve sessão.

18
- Dão juramento a um Vereador suplente que exercerá o cargo durante o impedimento 
do titular à disposição da Assembléia Provincial.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra um estrangeiro 
com documentação irregular.
- Aceitam escusas de Vereador suplente e mandam convocar outro para prestar o jura
mento.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua do Arvoredo e do Riacho pedindo 
providências para abertura total da Rua da Varzinha.
- Indeferem pedido para estabelecer um matadouro particular.
- Solicitam informações do Fiscal sobre um pedido para demolir um pilar e recuar uma 
cerca fora do alinhamento no Caminho Novo.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua Clara.
Ass.: Freitas e Castro - Pereira Machado - Alves - França - Barros - Coelho Júnior.

20
- Recebem ofício do Io Vice-Presidente participando estar frente à administração da 
Província pedindo e oferecendo apoio à Câmara no desenvolvimento de suas tarefas.
- Mandam o Procurador providenciar o orçamento do aterro a ser feito no Caminho 
Novo.
- Indeferem pedido de medição e demarcação de terreno na Rua de Santa Catarina, por 
infração ao Código de Posturas.
Ass.: Coelho Júnior - Alves - França - Barros - Pereira Machado.

21
- Solicitam que o Fiscal informe um requerimento pedindo a anulação da ordem de 
retirada das lenhas de um terreno no Caminho Novo.
- Demitem o Fiscal de Viamão, a pedido, e nomeiam outro cidadão para o referido 
cargo.
- Mandam examinar a Estrada de Belém e fazer orçamento dos consertos necessários 
no local onde a mesma cruza com o Arroio das Águas Mortas.
- Autorizam o alinhamento de um terreno na Rua de Santa Catarina com frente para o 
Caminho Novo.
- Encaminham ao Procurador, para serem multadas, a lista das pessoas que não tiraram
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licenças para as suas casas de negócios.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - França - Alves Israel da Silva - Barros.

27
Não houve sessão.

30
Recebem circular da Presidência acompanhada do Regulamento sobre os registros dos 
nascimentos e óbitos determinando que a Câmara cumpra suas disposições no que lhe 
diz respeito.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a data das próximas eleições para 
Deputados Provinciais.
- Recebem ofícios da Presidência e da Assembléia Provincial solicitando informações 
sobre um abaixo-assinado pedindo a ligação da Rua de Bragança com a do Rosário.
- Mandam fazer orçamento para desaterrar a Rua da Igreja junto ao Alto da Bronze.
- Dão posse ao Fiscal de Viamão.
Ass.: Pereira Machado - Barros - França - Alves - Coelho Júnior.

NOVEMBRO
04
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Juramentam o Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia.
- Mandam comprar livros para serem distribuídos aos Escrivães de Paz do Município. 
Ass.: Alves - França - Coelho - Júnior - Pereira Machado - Israel da Silva.

11
- Acertam a arrematação do conserto da Estrada do Mato Grosso e mandam pedir à 
Vice-Presidência a quantia que falta para o total pagamento da obra.
- Acertam a arrematação do aterro no Caminho Novo.
Ass.: Pereira Machado - França - Souza - Coelho Júnior - Alves.

19
- Recebem ofício da Vice-Presidência aprovando a arrematação do aterro no Caminho 
Novo.
- Recebem ofício da Vice-Presidência solicitando informações sobre a existência de 
verba na Câmara destinada à construção da nova Cadeia.
- Recebem ofício da Vice-Presidência aprovando a arrematação do conserto da Estrada 
do Mato Grosso e afirmando ter solicitado à Assembléia Provincial a verba comple
mentar para a referida obra.
- Recebem ofício da Vice-Presidência solicitando que a Câmara consiga recursos finan
ceiros próprios para pagar a desapropriação de um terreno necessário à continuação da
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Rua Nova da Praia.
- Acusam o recebimento de várias multas aplicadas pelo Chefe de Polícia.
- Recebem reclamações de fabricantes de velas contra o Arrematante das Rendas Mu- , 
nicipais por cobrar impostos indevidos.
- Autorizam licença para abertura de um botequim no barracão existente na Praça da 
Matriz durante as festas natalinas.
- Autorizam licenças para abertura de açougues nas ruas da Ponte e da Igreja.
- Autorizam o Procurador a vender as ferramentas velhas e outros materiais em desuso. 
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Israel da Silva - Souza - França.

26
- Recebem ofício da Presidência determinando o alinhamento da Rua da Margem em 
frente à fonte a ser construída.
- Recebem ofício da Presidência pedindo esclarecimentos sobre verba existente na Câ
mara.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre a restituição de um terreno 
junto à Ponte da Azenha.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra estrangeiro 
com documentação irregular.
- Recebem ofício da Associação Médico-Farmacêutica participando a sua criação. 
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Israel da Silva - França - Souza.

DEZEMBRO
01
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia.
- Mandam fazer um corrimão para a Ponte do Riacho na Rua de Santa Tereza.
- Autorizam o Procurador a passar a Escritura de venda de um terreno localizado na 
continuação da Rua da Praia.
- Concedem licença para construção de um paredão numa propriedade na Estrada da Azenha.
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Solicitam informações do Fiscal da Aldeia sobre um pedido de abertura de caminho 
em propriedade particular na referida Freguesia.
- Marcam data para as arrematações dos Impostos Municipais e da construção da ponte 
de tijolos no Passo da Cavalhada.
- Mandam convidar os habitantes da Cidade a iluminarem a frente de suas casas na noite 
do dia dois do corrente mês pela passagem do aniversário do Imperador.
Ass.: Coelho Júnior - Alves - Pereira Machado - Souza - França.

20
- Colocam em pregão os Impostos Municipais e a construção da ponte de tijolos do 
Passo da Cavalhada.
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- Aceitam vários licitantes nos Impostos Municipais.
- Decidem adiar as arrematações dos Impostos Municipais e da ponte de tijolos no 
Passo da Cavalhada.
Ass.: Coelho Júnior - Alves - Pereira Machado - Souza - França - Israel da Silva.

22
- Colocam em pregão os Impostos Municipais e aceitam mais um licitante.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia.
- Mandam chamar eleitores suplentes para fazerem parte do Colégio Eleitoral.
- Decidem contratar um Administrador para as Obras Municipais.
- Resolvem solicitar da Presidência a aprovação do Contrato referente à obra na Estra
da do Mato Grosso.
- Decidem pedir providências da Presidência quanto à desapropriação a ser feita para 
continuação da Rua Nova da Praia.
- Autorizam o Procurador a pagar os orçamentos da Estrada do Mato Grosso e ponte 
da Cavalhada.
- Indeferem pedido de pagamento de um dos portões de ferro da Praça do Mercado por 
defeitos encontrados.
- Acertam a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Alves - França - Israel da Silva - Coelho 
Júnior.
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JANEIRO
09
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais.
- Autorizam o Procurador a comprar materiais para a Cadeia da Cidade.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a aplicação de saldos financeiros diversos 
no pagamento das obras da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem oficio da Presidência determinando o pagamento de uma gratificação anual 
ao Registrador das Tropas conduzidas para as charqueadas deste Município.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia.
- Recebem oficio do Juiz de Paz da Freguesia das Dores solicitando um Livro de Atas 
e Inscrição dos Votantes da mesma.
- Aprovam a nomeação do Escrivão do Juízo de Paz do Distrito da Barra.
- Aprovam a indicação de um Escrivão privativo do Juízo de Paz do Distrito das Dores.
- Mandam pagar o aterro colocado no Caminho Novo.
- Concedem licença para abertura de um açougue no Beco do Barbosa.
- Recebem uma Representação dos moradores dos Distritos da Freguesia das Dores 
pédindo o conserto da Estrada Geral, na margem esquerda do Rio Camaquã.
- Mandam pagar a publicação das Atas da Câmara no Mercantil e colocam em 
arrematação a continuação desse trabalho.
- Concedem licença para conservar um barracão de comércio na Praça da Matriz.
- Marcam data para as arrematações das obras de desaterramento da Rua Bela até a 
Principal e dos terrenos da Praça dos Ferreiros.
- Ass.: Luiz da Silva Flores - Perèira Machado - Coelho Júnior - França.

13
Não houve sessão.

15
- Colocam em pregão a publicação dos Trabalhos da Câmara, assim como o 
desaterramento da Rua Bela até a Principal e parte da Rua da Igreja.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre a negativa de pagamento de 
Impostos das carroças da Câmara.
- Concedem licença para construção de uma casa na Ilha da Pintada.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas do Procurador.
- Convocam suplente de Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia para prestar juramento.
- Indeferem pedido do Fiscal das Dores sobre o estabelecimento de um ordenado para
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o mesmo.
- Aceitam a proposta da Tipografia do Mercantil para a publicação dos trabalhos da 
Câmara.
- Acertam a arrematação das obras de desaterramento da Rua da Igreja.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Barros - França - Israel da Silva.

26
- Empossam um Vereador suplente.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia.
- Aprovam as Contas Trimestrais do Procurador.
- Decidem enviar à Presidência uma Representação de moradores do Distrito de São 
João Batista pedindo a abertura de uma picada antes do Passo do Mendonça.
- Marcam data para a arrematação de pedras necessárias ao calçamento das ruas da 
Cidade.
- Aprovam o exercício da profissão de um Médico e um Farmacêutico no Município.
- Nomeiam uma Comissão para estudar o aluguel de uma casa para sessões da Câmara 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Flores - Oliveira - Barros - Israel da Silva - Pereira Macha
do.

27
- Dão posse ao Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade.
- Recebem oficio do Procurador pedindo a demarcação dos limites dos Distritos do 
Município para fins de cobrança dos Impostos.
- Concedem licença para a construção de um barracão no Largo da Forca.
- Expedem atestado de freqüência no exercício do cargo ao Vacinador do Município.
- Solicitam informações do Fiscal de Belém sobre um pedido de licença para constru
ção de uma porteira em propriedade particular.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Barros - Oliveira - Pereira Machado - França.

29
- Recebem requerimento do Arrematante do Passo do Entrepelado pedindo providên
cias contra a colocação de madeiras no referido Passo.
- Solicitam informações do Fiscal da Aldeia sobre um pedido de fechamento de parte de 
uma estrada na referida Freguesia.
- Mandam consertar a ponte de madeira da Rua da Margem.
- Indeferem pedido de construção de uma pequena ponte na Rua Nova da Praia, por ser 
de uso particular.
Ass.: Luiz da Silva Flores - França - Oliveira - Pereira Machado - Israel da Silva - 
Coelho Júnior.

30
- Cancelam o Contrato dos consertos da Estrada da Azenha.
- Mandam fazer o orçamento dos consertos a serem realizados na Estrada do Cemité-
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rio, no lugar chamado Águas Mortas e na Estrada do Meio.
- Mandam convidar um morador das mediações da Estrada do Mato Grosso para inspe
cionar a obra ali realizada.
- Marcam nova data para arrematação dos terrenos na Praça dos Ferreiros.
Ass.: Luiz da Silva Flores - França - Pereira Machado - Coelho Júnior - Israel da Silva.

FEVEREIRO
04
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito Sul de Viamão entregando o cargo.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo a contratação de um Engenheiro para 
projetar um sistema de calçamento melhor adaptado à topografia da Cidade.
- Aprovam requerimento de Vereador pedindo à Presidência que exija o cumprimento 
da cláusula de edificação no aforamento dos terrenos de Marinha da Rua Nova da 
Praia, no sentido de melhorar as condições do trânsito público da mesma.
- Mandam fazer o orçamento para consertar a Rua do Arroio, entre a da Igreja e o 
Riacho.
- Aprovam Parecer de Vereador sobre a escolha da casa a ser alugada para sessões da 
Câmara.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Oliveira - Pereira Machado - Coelho Júnior - Barros - França.

09
- Dão posse ao Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia.
- Dão posse ao Escrivão particular do Juiz de Paz da Freguesia das Dores.
- Aprovam requerimento de Vereadores pedindo medidas da Presidência para facilitar 
as expedições de Certidões de Óbitos, no sentido de agilizar os sepultamentos na Cida
de.
- Aceitam proposta de um proprietário de terreno na Rua Nova da Praia de custear a 
construção de paredão na referida rua, mediante doação de aterro por parte da Câmara.
- Recebem requerimento do Arrematante das Rendas Municipais pedindo o rigoroso 
controle sobre as medidas de venda de leite e dos tabuleiros de mascateação.
Ass.: Pereira Machado - Barros - Oliveira - França - Coelho Júnior.

16
- Recebem ofício da Presidência autorizando a arrematação do conserto da Picada, 
antes do Passo do Mendonça.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre o indeferimento de um abaixo- 
assinado pedindo a conservação de um caminho em propriedade particular, nas imedi
ações do Passo do Domelles.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre processo de desapropriação a 
ser efetuado no Caminho Novo.

14S



- Nomeiam o Escrivão do Juízo de Paz do Distrito das Pedras Brancas.
- Mandam o Fiscal de Belém participar do conserto na Estrada do Mato Grosso.
- Encarregam o Procurador da Câmara da venda e escrituração dos terrenos da Praça 
dos Ferreiros.
- Acertam a arrematação de aterro para Rua Nova da Praia.
Ass.: Luiz da Silva Flores - França - Coelho Júnior - Pereira Machado - Oliveira.

MARÇO
li
Não houve sessão.

16
- Recebem ofício da Presidência mandando instalar um lampião na porta da Contadoria 
Provincial.
- Nomeiam Comissão para examinar o problema da Estrada do Passo do Ornellas.
- Nomeiam Comissão para dar Parecer sobre medidas a serem adotadas para salubrida
de pública do Município.
- Autorizam o Procurador da Câmara a pagar o Arsenal de Guerra pelos materiais 
fornecidos à Cadeia Civil.
- Solicitam informações dos Fiscais sobre requerimentos de cidadãos pedindo o cargo 
de Guarda do Mercado.
Ass:: Pereira Machado - Oliveira - Alves - Israel da Silva - Souza.

ABRIL
05
- Recebem ofício da Presidência dando instruções para o Guarda da Fonte do Riacho, 
assim como sugerindo a instalação de um lampião junto à mesma.
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter concedido a exoneração ao 6o su
plente de Juiz Municipal.
- Registram duas Cartas de Naturalização.
- Mandam pagar parte das obras de desaterramento do Alto da Bronze.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando a instalação de um lampião 
na porta da Contadoria Provincial.
- Solicitam informações do Fiscal de Belém sobre pedido de pagamento de prestação 
do conserto na Estrada do Mato Grosso.
- Autorizam conserto na Estrada de Belém.
Ass.: Pereira Machado - França - Coelho Júnior - Israel da Silva - Alves.
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14
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra comerciantes 
que mantêm abertas as portas de suas casas de comércio após o toque de recolher.
- Recebem Parecer da Comissão de Exame sobre atalho requerido por moradores do 2o 
Distrito da Cidade para que possa haver comunicação entre a Estrada de Viamão e a da 
Aldeia.
- Autorizam o pagamento de prestação referente ao conserto da Estrada do Mato Grosso.
- Solicitam informações do Procurador da Câmara sobre um pedido de compra ou 
aluguel de uma casa de tábuas situada na Várzea, próxima à Cadeia, para preparar a 
.alimentação dos presos.
- Recebem ofício da Câmara de Triunfo acompanhado de uma cópia do Registro de 
Marcas de gado daquele Município.
- Incluem o Guarda da Fonte do Riacho na folha de pagamento da Câmara.
Ass.: Pereira Machado - Israel da Silva - Coelho Júnior - Souza - França.

15
Não houve sessão.

16
- Registram uma carta de Naturalização.
- Recebem ofício da Presidência tratando da aplicação de impostos na comercialização 
da .carne de gado.
—Nomeiam Comissão para exame das Contas do Procurador da Câmara.
- Autorizam o aluguel de uma casa de madeira situada na Várzea para preparar a ali
mentação dos presos.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Israel da Silva - Souza - França.

17
- Autorizam o alinhamento de um terreno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.
- Indeferem o pedido de pagamento do portão da Praça do Mercado por não estar o 
mesmo de acordo com o Contrata
- Ordenam o replantio do arvoredo na Várzea, desde o Beco do 8o até a Rua da Impe
ratriz.
- Mandam advertir um Fiscal da Câmara por não cumprir com suas obrigações.
Ass.: Coelho Junior - França - Pereira Machado - Alves - Oliveira - Souza - Israel da 
Silva.

19
- Solicitam informações do Juiz de Paz da Freguesia de Belém sobre um pedido de 
fechamento de um caminho em propriedade particular na referida Freguesia.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando o problema do estreitamento da 
Estrada da Tiririca devido à construção de cercas na mesma.
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- Determinam providências para evitar o lajeamento irregular das ruas da Cidade. 
Ass.: Pereira Machado - Alves - França - Israel da Silva - Coelho Júnior.

21
- Solicitam informações ao Fiscal sobre o pedido de um cidadão para continuar com a 
posse de uma casa e benfeitorias na Ilha da Pintada.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara.
- Acertam a arrematação do aterro no Caminho Novo.
Ass.: Pereira Machado - Souza - França - Oliveira - Israel da Silva - Coelho Júnior.

22
- Recebem informações do Fiscal sobre três torneiras do Riacho que estão estragadas.
- Recebem ofício do Procurador apresentando a oferta recebida para a compra dos 
terrenos da Praça dos Ferreiros.
- Determinam consertos imediatos na Estrada denominada Dona Teodora.
- Recusam oferta de uma casa para as sessões da Câmara por não oferecer as condições 
necessárias para tal fim.
- Nomeiam um Vereador Claviculário.
Ass.: Coelho Júnior - França - Souza - Oliveira - Pereira Machado.

MAIO
07
- Recebem Portaria da Presidência acusando o recebimento de uma verba destinada à 
construção da nova Cadeia.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando o fornecimento de materiais para a Ca
deia Civil.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra um estrangeiro.
- Determinam que o Advogado da Câmara compareça a uma Audiência de Inquisição 
sobre processo de retomada de domínio de parte da Várzea.
- Mandam pagar o conserto efetuado na Estrada de Belém, no lugar denominado Tre
pada do Baltazar.
- Mandam entregar ao Fiscal de Viamão verba para ser aplicada nos consertos da fonte 
daquela Freguesia e nas Estradas do Vigário e Fiuza.
- Ordenam aos Fiscais da Câmara que proíbam os Carreteiros de soltarem seus bois na 
Praça do Mercado, assim como de retirá-los da cidade sem estarem amarrados.
- Concedem licença para fechamento de um caminho em propriedade particular na 
Freguesia de Belém.
- Determinam vistoria nos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem requerimento de uma proprietária da chácara no fim do Caminho Novo, 
pedindo a suspensão dos serviços de alargamento do Beco da Dona Teodora, por sen- 
tir-se prejudicada.

148



- Ordenam que o Procurador da Câmara suspenda, temporariamente, a venda dos terre
nos da Praça dos Ferreiros.
- Nomeiam um Guarda Municipal.
Ass.: Pereira Machado - Oliveira - Souza - Coelho Júnior.

24
Não houve sessão.

25
- Recebem Portaria da Presidência regulando o recolhimento de esmolas, no Municí
pio, por parte dos festeiros do Divino Espírito Santo.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter concedido demissão ao 3o suplente 
do Juiz Municipal.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra comerciantes 
que conservam suas casas de molhados abertas após o toque de recolher.
- Determinam novas orientações para recolocar os consertos da Estrada do Mato Gros
so de acordo com o Contrato estabelecido.
- Marcam data para arrematação das obras de abertura de uma rua entre o Caminho 
Novo e a Estrada do Ilhéu.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer despesas com a organização de um Te 
Deum em homenagem à chegada do Bispo da Cidade.
- Encaminham ao Advogado da Câmara um requerimento dos moradores do Beco do 
Firme pedindo o escoamento das águas que acumulam naquele local.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Israel da Silva - Pereira Machado - França - Alves - Coelho 
Júnior.

JUNHO
02
- Registram duas Cartas de Naturalização.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Rio Pardo acompanhado de cópia do Regis
tro de Marcas de Gado daquele Município.
- Decidem pedir à Presidência a devolução da quantia paga pelo Imposto do Selo dos 
Livros de Registro de Nascimentos e Óbitos distribuídos aos escrivães de Paz do Muni
cípio e tornados sem efeito pelo Governo Imperial.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer despesas com a festividade de Corpus 
Christi.
- Aprovam requerimento de Vereadores ratificando o pedido feito aos Deputados Ge
rais da Província em 1848, tratando da permuta do terreno da Câmara, ocupado pelo 
Arsenal da Marinha, pelo do Potreiro Nacional situado na Várzea onde está estabeleci
do o Matadouro Público.
Ass.: França - Souza - Alves - Coelho Júnior - Pereira Machado.
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JULHO

02
- Recebem ofício da Presidência comunicando devolução da verba usada no Imposto 
do Selo dos Livros de Registros de Nascimentos e Óbitos.
- Recebem ofício da Presidência autorizando a desapropriação de um terreno para o 
alargamento da Estrada de Dona Teodora.
- Mandam transcrever no Jornal O Mercantil artigos de interesse do Município extraí
dos do periódico O Auxiliador da Indústria Nacional.
- Demitem, a pedido, um Fiscal da Câmara e nomeiam outro para o referido lugar.
- Mandam fazer o orçamento das obras de abertura da Rua do Barbosa até a Várzea.
- Nomeiam Comissão para vistoriar as obras da Estrada do Mato Grosso.
- Marcam data para arrematação dos Passos do Entrepelado e dos Negros.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Alves - Souza - Pereira Machado - França - Barros - Olivei
ra - Coelho Júnior.

12
- Dão posse ao novo Fiscal da Câmara.
- Recebem uma Representação de vários moradores das ruas da Varzinha e da Figueira 
pedindo providências contra os despejos feitos pelo Quartel da Polícia, Prisão Civil e 
Militar, na Rua da Figueira.
- Mandam pagar à Tipografia do Mercantil, a publicação dos trabalhos da Câmara.
- Encaminham ao encarregado de obras da Câmara uma proposta para a construção de 
um paredão na Rua de Belas.
- Recebem informações do Fiscal sobre uma casa em ruínas na Rua da Olaria.
- Concedem licença para construção de uma pequena ponte de madeira sobre o rio no 
Caminho Novo.
- Autorizam o alinhamento de um terreno para edificação na Estrada do Mato Grosso.
- Marcam vistoria num terreno da Várzea.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Alves - França - Barros - Oliveira.

19
- Autorizam um Médico a exercer sua profissão.
- Recebem Circular da Presidência pedindo informações sobre a existência de ervais 
públicos no Município.
- Recebem requerimento assinado por vários cidadãos pedindo o conserto da Estrada 
do Meio.
- Aprovam o Parecer da Comissão de Vistoria da Estrada do Mato Grosso.
- Nomeiam Comissão para Exame das Contas do Procurador.
Ass.: Pereira Machado - Barros - Oliveira - Souza - Alves - França - Coelho Júnior.
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20
Não houve sessão.

21
Não houve sessão.

22
- Recebem Circular da Presidência tratando das Eleições para Juizes de Paz e Vereado
res do Município.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra estrangeiro 
com documentação irregular.
- Marcam novas arrematações para os Passos do Entrepelado e dos Negros.
- Recebem pedido de pagamento do aterro colocado no Caminho Novo.
- Concedem licença para manter, provisoriamente, o lajeado de uma propriedade no 
Beco do Jacques.
- Encaminham ao Fiscal da Aldeia pedido de licença para construir um depósito junto 
ao Passo das Canoas, naquela Freguesia.
- Concedem licença para montar um trapiche de madeira no Caminho Novo em frente 
ao Beco do Barbosa.
- Recebem informações do Arrematante das obras na Estrada do Mato Grosso sobre a 
conclusão do seu trabalho.
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Alves - Oliveira - Pereira Machado.

24
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra estrangeiro 
com documentação irregular.
- Indeferem pedido de pagamento do aterro no Caminho Novo em razão do não cum
primento do contrato.
- Mandam chamar cidadão morador da Ilha da Pintada para assinar Termo de Compro
misso sobre as benfeitorias por ele construídas.
- Autorizam alinhamento de um terreno na Rua da Igreja, esquina com a do Poço. 
Ass.: Mariante - Coelho Júnior - Souza - Alves - Pereira Machado - Oliveira.

26
- Concedem licença para retirada de aterro da Rua do Imperador.
- Autorizam o alinhamento de um terreno na Rua da Azenha, em frente à Várzea.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo o envio de uma Representação à As
sembléia Provincial pedindo uma barca de escavação para retirar a lama ou areia que 
impedem a livre navegação desta Cidade para as de Rio Grande e Pelotas.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo o envio de uma Representação à As
sembléia Provincial pedindo isenção do pagamento da Décima para proprietários que 
não recebem rendimentos de suas casas.
- Mandam fazer o orçamento dos consertos necessários na Rua Bela, desde a Rua da
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Ponte até a da Praia.
Ass.: Mariante - Souza - Pereira Machado - Oliveira.

27
- Mandam arquivar a cópia do Registro de Marcas do Município de Encruzilhada.
- Mandam fazer orçamento dos consertos a serem feitos em alguns pontos da Estrada 
do Mato Grosso.
- Solicitam informações do Fiscal sobre um pedido de suspensão do embargo de uma 
obra na Rua do Arvoredo.
- Mandam fazer orçamento para consertar a Rua da Olaria.
- Acertam as arrematações dos Passos do Entrepelado e Negros.
Ass.: Pereira Machado - Souza - Alves - Coelho Júnior - Oliveira.

28
- Mandam fazer orçamentos para consertos e aterro no Caminho Novo, Dona Teodora, 
Estrada do Meio e a Praça do Mercado.
- Mandam fazer orçamento para calçar o Largo do Paraíso.

- Aprovam as Contas do Procurador.
- Mandam pagar a última prestação do conserto da Estrada do Mato Grosso.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões.
Ass.: Mariante - Oliveira - Coelho Júnior - Alves - Souza.

AGOSTO
23
- Recebem Portaria da Presidência aprovando as arrematações dos Passos do Entrepelado 
no Rio dos Sinos e dos Negros no Rio Gravataí.
- Recebem Circular da Presidência transmitindo orientações para a eleição dos Eleito
res de Paróquias e Deputados Gerais.
- Recebem Circular da Presidência pedindo envio da Contabilidade da Câmara para ser 
entregue à Assembléia Provincial.
- Recebem Circular da Presidência convocando a nova Assembléia Legislativa Provincial.
- Mandam arquivar cópia do Registro de Marcas do Município de Taquari.
- Recebem participação do encarregado da Tipografia do Mercantil sobre o lançamento 
de um jornal impresso em alemão e português denominado O Colono.
- Escolhem e nomeiam um Guarda para a Fonte do Riacho.
- Mandam fazer novo orçamento do aterro colocado no Caminho Novo para pagar o 
Arrematante da obra.
- Recebem oferta para calçamento da Rua do Caminho Novo, pelo lado da Doca, por 
preço abaixo do já  estabelecido.
- Concedem licença para construção de um depósito de gêneros alimentícios perto da 
praia do Passo das Canoas.
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Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Mariante - Coelho Júnior - Alves - Israel 
da Silva.

SETEMBRO
27
- Mandam divulgar, nas Freguesias do Município, o Edital da Comissão de Exame das 
Contas do Exército.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre aforamento de terrenos no 
Caminho Novo frente à Rua de Santa Catarina.
- Solicitam informações do Fiscal sobre o pedido de providências do Chefe da Conta
doria Provincial para que as carretas que carregam aguardente sejam colocadas na Pra
ça, ao lado da Doca.
- Autorizam o Procurador da Câmara a comprar um Livro de Atas da Eleição dos 
Eleitores na Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus desta Cidade e outro para 
escrituração da contabilidade.
- Decidem encaminhar à Presidência cópia do relatório da Comissão de Visita às Pri
sões e Estabelecimentos Públicos pedindo providências contra os abusos encontrados 
na Cadeia.
- Concedem licença para amarrar um barco a vapor no lado esquerdo de entrada da 
Doca.
- Recebem os Mapas de Vacinação do Município.
- Comunicam demissão, a pedido, de um Guarda Municipal e a nomeação de outro.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo o rigoroso controle dos despejos na 
Cidade, assim como, o escoamento das águas paradas na Rua do Poço, entre a de 
Bragança e a do Rosário.
- Mandam colocar mais um cano na Rua de São Pedro.
- Recebem participação de afastamento de um Vereador para que possa tomar posse na 
Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Pereira Machado - Barros.

OUTUBRO
04
Não houve sessão.

05
Não houve sessão.

06
Não houve sessão.
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07
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Decidem encaminhar oficio à Presidência comunicando a existência de ervais somente 
no Distrito das Dores.
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Recebem ofício do Juiz de Direito comunicando haver multado dez cidadãos jurados 
por terem faltado a todas as sessões do Júri.
- Recebem dois requerimentos pedindo nivelamento na Rua da Ponte para que possam 
lajear a frente dos terrenos.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém pedindo para multar dois moradores de Viamão 
por terem feito valos, estreitando uma estrada.
Ass.: Pereira Machado - Israel da Silva - Barros - Coelho Júnior - Oliveira.

08
Não houve sessão.

11
- Mandam demolir um sobrado em ruínas situado na Rua da Olaria.
- Mandam publicar o Relatório da Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos 
Públicos.
- Dão posse a um Vereador suplente.
- Iniciam a apuração geral dos votos para Vereadores do quatriênio de 1853 - 1856. 
Ass.: Pereira Machado - Oliveira - Felizardo - Souza - Coelho Júnior.

n
- Determinam que os Fiscais proíbam a manutenção de pipas vazias ou cheias na Praça 
do Paraíso.
- Autorizam os consertos de uma fechadura do portão do Mercado e da escada da 
ponte de tirar água.
Ass.: Coelho Júnior - Pereira Machado - Oliveira - Souza - Alves - Felizardo.

13
- Recebem ofício da Presidência solicitando a expedição de Diplomas para cinco Depu
tados suplentes tomarem posse na Assembléia Legislativa Provincial.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas do Procurador da Câmara.
- Solicitam informações do Fiscal sobre um pedido de licença para construção de um 
telheiro entre o Arsenal da Marinha e a Ponta das Pedras.
Ass.: Pereira Machado - Fagundes - Oliveira - Felizardo - Alves.

14
- Discutem o Parecer da Comissão encarregada de analisar a construção de um paredão 
sob a responsabilidade do Comendador Louzada.
Ass.: Pereira Machado - Alves - Souza - Oliveira - Felizardo.
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- Aprovam as Contas do Procurador.
- Comunicam ter solicitado verba à Assembléia Legislativa Provincial para atender a 
Representação dos moradores da Rua do Firme.
- Mandam comunicar ao Escrivão da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
que é proibida a doação de velas por parte da Câmara.
Ass.: Pereira Machado - Oliveira - Souza - Coelho Júnior - Felizardo.

28
- Recebem ofício da Presidência pedindo explicações sobre o não-cumprimento da cir
cular que trata das Eleições para a escolha de mais um Senador da Província.
- Recebem ofício da Presidência comunicando a criação de um Colégio Eleitoral no 
Município de Taquari.
- Autorizam o Procurador da Câmara a entregar material para o serviço da Cadeia.
- Determinam providências para fazer cumprir a circular da Presidência que determina 
Eleições para a escolha de mais um Senador da Província.
Ass.: Pereira Machado - Coelho Júnior - Barros - Fagundes - Oliveira.

*22
- Registram duas Cartas de Naturalização.
- Mandam o Secretário da Câmara enviar cópias das Atas de Eleições para Vereadores 
e Juizes de Paz do Município para a Presidência.
- Recebem ofícios do Juiz de Direito da 2a Vara Crime da Cidade, isentando três cida
dãos das multas relativas às faltas na sessão do Júri.
- Recebem abaixo-assinado pedindo o conserto do Beco do Império.
- Màndam divulgar ao público que é proibida a condução de gados pela ponte de ma
deira, na frente da Rua de Santa Tereza.
- Marcam data para arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Coelho Júnior - Fagundes - Alves - Pereira Machado - Oliveira - Israel da Silva. 
* Seqüência de data de acordo com a ordem do Livro.

1 5

NOVEMBRO
23
- Decidem enviar à Assembléia Legislativa Provincial, para conhecimento e aprovação, 
o artigo de Postura que obriga a lajear a frente das casas e terrenos dentro dos limites da 
Cidade.
Ass.: Pereira Machado - Alves - Oliveira - Israel da Silva - Fagundes.

25
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Decidem paralisar as obras da Câmara, em andamento, assim como despedir os ope-
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rários e suspender os salários do Administrador, do Mestre-de-Obras e do Arruador, 
por falta de recursos financeiros.
- Ordenam que mantenham somente duas carroças no serviço de limpeza da Cidade.
- Resolvem comunicar ao Escrivão da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
que não autorizam o aluguel de castiçais que estão sendo cobrados pela Irmandade.
- Autorizam o Procurador da Câmara a fazer despesas com um Te Deum.
Ass.: Pereira Machado - Alves - Oliveira - Fagundes - Israel da Silva.

DEZEMBRO
06
Não houve sessão.

13
- Recebem circular da Presidência comunicando a posse do novo Presidente da Provín
cia.
- Aceitam licitantes para os Impostos Municipais.
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Aceitam licitantes no Passo da Picada.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia interino contra um 
estrangeiro.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia comunicando sua posse.
- Concedem, a um escravo, licença para abertura de uma loja de funileiro.
- Concedem licença para depositar materiais, dar alinhamento e altura das soleiras para 
construção de uma casa na Rua da Praia.
- Aceitam outro licitante para o Passo da Picada.
- Encaminham, para dar o Parecer, ao Advogado da Câmara, os pedidos de pagamento 
dos discursos feitos pelos padres, nas últimas Eleições.
- Solicitam informações ao Fiscal sobre um pedido para cercar um telheiro com tábuas.
- Acertam as arrematações dos Passos dà Picada e do Gravataí e solicitam, à Presidên
cia, as aprovações.
- Transferem a arrematação dos Impostos Municipais em razão dos lances baixos. 
Ass.: Luiz da Silva Flores - Felizardo - Souza Oliveira - Coelho Júnior - Alves - Pereira 
Machado.

15
- Encaminham pedido à Presidência para autorizar o uso da verba destinada a desapro
priação de um terreno do casal Manoel Gomes Coelho do Valle, na conclusão de obras, 
em andamento, da Câmara.
- Nomeiam Comissão para verificar os trabalhos de conclusão de abertura de uma es
trada.
- Determinam que o Fiscal intime a lajearem os passeios em frente a suas casas e
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terrenos, os proprietários da Rua de Bragança, entre a da Igreja e a do Arvoredo, Rua 
Bela, entre a da Ponte e a da Igreja e o Beco do Fanha, entre as ruas da Ponte e a da 
Praia.
- Recebem requerimento de cidadão solicitando a Planta de parte da Cidade.
- Decidem consultar à Presidência sobre a entrega ou não dos Impostos Municipais 
pelo lance recebido ou se passam a administrá-lo.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Pereira Machado - Coelho Júnior - Alves - França - Olivei
ra.

23
Sessão Suspensa.

24
Sessão suspensa.

28
- Recebem ofício da Presidência pedindo maiores esclarecimentos sobre os motivos do 
recebimento de lances muito baixos na arrematação dos Impostos Municipais e se a 
Câmara acha conveniente a referida arrematação.
- Recebem ofício da Presidência pedindo explicações sobre o uso de uma verba destina
da a uma desapropriação não efetuada pela Câmara.
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação dos Passos da Picada e 
Gravataí.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando haver multado comerciantes por 
manterem abertas suas casas de molhados após o toque de recolher.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Alves - Pereira Machado - Barros - Felizardo - Coelho 
Júnior - Israel da Silva.
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1853

JANEIRO
03
- Recebem ofício da Presidência autorizando à Câmara a administrar suas rendas.
- Autorizam o Secretário da Câmara a aumentar diversos preços.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Pereira Machado - Souza - Oliveira - Israel 
da Silva.

07
- Dâo posse e juramento aos Vereadores eleitos para o quatriênio de 1853 a 1856.
- Recebem as Contas da Câmara entregues pelo Procurador, assim como o valor, em 
dinheiro, guardado no cofre.
- Fazem a distribuição das chaves do cofre da Câmara entre um Vereador, o Procurador 
e o Presidente da mesma.
Ass.: Luiz da Silva Flores - Coelho Júnior - Souza - Felizardo - Pereira Machado - 
Alves - Oliveira - Israel da Silva - Pedrozo - Fioravante - Travassos - Prestes - Pereira
- Silva e Souza.

07
- Registram o juramento dos Juizes de Paz eleitos no Livro respectivo.
- Decidem comunicar à Presidência a posse da nova Câmara.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Silveira e Souza - Travassos - Pereira - Coelho Júnior - 
Prestes.

08
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um exemplar do periódico Auxiliador 
da Indústria Nacional e o remetem ao jornal Mercantil para publicação dos artigos de 
interesse geral.
- Entregam ao Procurador da Câmara, para arrecadação, ofício do Juiz de Direito com a 
lista dos cidadãos multados por faltarem à sessão do Júri.
- Recebem ofício de um Vereador eleito, comunicando não poder comparecer, no mo
mento, por estar enfermo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz reeleito do Io Distrito da Cidade, pedindo escusas por 
não assumir o cargo, por encontrar-se doente e decidiu convocar o suplente para ser 
empossado.
- Dão posse, como Juiz de Paz da Freguesia das Dores, a um cidadão que já  exercia a
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função de Fiscal.
- Aceitam as escusas de quatro Juizes de Paz reeleitos e de um Juiz por incompatibilida
de com o cargo de Tenente-Coronel mandando convocar os imediatos, em votos, para 
prestarem juramento.
- Dispensam do cargo de Juiz de Paz mais dois cidadãos.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas da Câmara.
- Conferem a quantia, em dinheiro, depositada no cofre da Câmara.
- Comissionam um Vereador para dar Parecer sobre os problemas ocorridos com a 
iluminação da Cadeia.
- Pedem informações ao Subdelegado da Freguesia das Dores sobre a idoneidade de 
um cidadão indicado para o cargo de Arruador.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo que seja encaminhado à Presidência o 
pedido de autorização para entregar as Rendas da Câmara ao licitante Sebastião Ribei
ro Pinto.
- Nomeiam Comissão para revisar as Posturas.
- Recebem comunicação de um Vereador sobre sua ausência, por alguns dias, da Cida
de.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Travassos - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Prestes - 
Pereira.

10
- Recebem o juramento dos Juizes de Paz eleitos para o Distrito de Belém e Freguesia 
das Dores.
- Aceitam o pedido de dispensa de um Vereador reeleito e mandam convocar o suplen
te.
- Autorizam o Procurador a pagar, assim que houver dinheiro, a gratificação atrasada 
do Registrador das Tropas do Município.
- Aceitam o pedido de dispensa do Juiz de Paz, reeleito, de Belém.
- Autorizam o pagamento do azeite usado na iluminação da Cadeia, logo que haja 
dinheiro.
- Marcam a data para as arrematações dos Contratos de Iluminação da Cadeia, com 
azeite, e de publicação dos trabalhos da Câmara.
- Liberam o pagamento de quantia referente à desapropriação de parte da chácara per
tencente aos herdeiros de Francisco Dias Moreira.
- Recebem ofício do Fiscal com a relação das ruas calçadas.
- Mandam pagar, quando houver dinheiro, a publicação dos trabalhos da Câmara no 
jornal Mercantil.
- Nomeiam uma Comissão para inspecionar a conclusão das obras de abertura da Estra
da de São Pedro.
- Recebem a participação do estabelecimento de uma litografia na Rua da Praia, n° 24.
- Licenciam a retirada de pedras do meio da Rua Bela, esquina com a da Varzinha.
- Determinam o conserto imediato do cano de esgoto que serve o Quartel da Polícia. 
Ass.: Coelho Júnior - Pereira - Silveira e Souza - Fioravante - Travassos.
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- Deferem juramento a um Vereador eleito.
- Recebem ofício do Juiz de Direito avisando ter isentado um cidadão da multa imposta.
- Recebem o Parecer da Comissão que examinou as Contas do Procurador da Câmara, 
aprovando-as.
- Autorizam os Fiscais a liberarem o desembarque de gêneros alimentícios - frutas, 
hortaliças - e lenhas pelos três lados da Doca.
- Recebem ofício do Inspetor da Alfândega pedindo providências da Câmara no sentido 
de melhorar a arrecadação dos Impostos Gerais.
- Solicitam informações do Fiscal da Aldeia sobre um pedido de fechamento de terreno 
destinado à abertura de uma rua naquela Freguesia.
- Autorizam o alinhamento de uma chácara no Caminho Novo para construção de um 
paredão.
- Autorizam a marcação da altura das soleiras em um terreno no Alto da Bronze para 
efetuar seu calçamento.
- Indeferem o requerimento de um Vereador propondo pedir licença à Presidência para 
transferir os presos empregados nos consertos da Rua da Margem para os trabalhos a 
serem efetuados na Rua do Arvoredo.
- Indeferem requerimento de um Vereador pedindo a aprovação provisória, por parte 
da Presidência, de um artigo da Postura sobre o uso de armas consideradas proibidas.
- Encaminham, para exame da Comissão, um artigo provisório de Postura proposto por 
um Vereador, proibindo a colocação de lixo de qualquer natureza na Doca do Merca
do.
- Concedem licença para depositar pedras que serão utilizadas para concluírem uma 
obra na Rua da Praia, no lado leste da Praça da Alfândega.
Ass.: Coelho Júnior - Fioravante - Silveira e Souza - Travassos - Pereira - Assis.

n
- Recebem oficio da Presidência comunicando estar ciente da posse da nova Câmara.
- Mandam publicar Edital marcando nova praça para os Impostos Municipais.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara pedindo esclarecimentos sobre o Imposto 
contido na Lei Provincial n° 226 de 25/11/1851.
- Procedem à escolha e nomeação de novos Fiscais da Câmara.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo alterações no sistema de cobrança 
da penhora dos aluguéis de casas no Município.
- Aprovam proposta de um Vereador e formam Comissão para examinar as cobranças 
abusivas efetuadas no fornecimento de escrituras em geral.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Fioravante - Freitas Travassos - Silveira e Souza - Assis.

13
- Escolhem e nomeiam mais um Fiscal da Câmara.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar consertar as torneiras da Fonte do

11
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Riacho, assim como a limpeza do cano do depósito de água.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Travassos - Assis - Fioravante.

14
- Registram uma Carta de Naturalização.
- Aceitam a oferta do encarregado da Tipografia do Mercantil para publicar, gratuita

mente, os trabalhos da Câmara.
- Acertam a arrematação dos Impostos Municipais e pedem aprovação da Presidência.
- Solicitam informações aos Subdelegados dos Distritos de Dores, Belém, Viamão e 
Aldeia sobre os desempenhos de seus atuais Fiscais.
- Mandam o Arrematante da obra na Estrada de São Pedro resolver os problemas en
contrados na mesmaj a fim de poder receber a última prestação que lhe é devida.
Ass.: Pedrozo - Assis - Travassos - Pereira - Fioravante.

21
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito da Barra, através de seu Procurador.
- Resolvem pedir dinheiro, por empréstimo, à Presidência para desapropriarem terre
nos de particulares junto à Fonte do Riacho, para formar um pequeno largo em tomo da 
mesma.
- Determinam que o Procurador da Câmara compre e envie, com urgência, um novo 
Livro de Qualificação para Viamão.
- Recebem ofício do Administrador da Mesa de Rendas da Cidade solicitando o paga
mento de quantia referente às Décimas dos quartos do Mercado.
- Acusam o recebimento de multas impostas pelo Chefe de Polícia a dois taberneiros.
- Mandam convocar um suplente do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia para vir prestar 
juramento.
- Mandam pedir ao Chefe de Polícia que convoque o cidadão responsável pela entrega 
do Livro de Qualificação de Viamão para saber que destino deu ao mesmo, visto não 
ter chegado às mãos do Juiz de Paz.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando a formação de uma Comissão 
para revisar o Arquivo da Câmara e seu Inventário, aprovando, a seguir, as inclusões 
feitas pelo Contador e Secretário da Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo que o Secretário da Câmara apre
sente uma relação de todas as leis guardadas no Arquivo da mesma até 1837, assim 
como uma relação das que foram enviadas pela Presidência desde 1838 até 1853.
- Decidem enviar Circular aos Juizes de Paz das Freguesias do Município pedindo a 
divulgação do art. 58 da Lei de 1710/1828 e propondo sua fiel execução.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Assis - Silveira e Souza - Fioravante.

27
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de Belém.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o aparecimento do Livro da Qualifica-
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ção de Viamão que havia sido extraviado.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo o envio da planta e orçamento do terreno 
junto à Fonte do Riacho, a fim de analisar a sua desapropriação.
- Confirmam no exercício do cargo o atual Fiscal da Freguesia da Aldeia.
- Demitem o atual Fiscal de Viamão e nomeiam outro.
- Recebem e mandam encaminhar à Presidência a planta e o orçamento do terreno a ser 
desapropriado junto à Fonte do Riacho.
- Indeferem pedido para cercar terreno de logradouro público junto à Ponte da Cacho
eira.
- Declaram que o motivo da demissão do Fiscal de Viamão deu-se pela falta de execu
ção no cumprimento de seus deveres.
Ass.: Pedrozo - Assis - Pereira - Travassos - Fioravante - Silveira e Souza.

FEVEREIRO
03
- Marcam data e mandam convidar a população do Município para assistir à apuração 
dos votos para Deputados Gerais da Província.
- Recebem convite para assistirem a um Te Deum em Ação de Graças pelo aniversário 
da vitória em Monte Caseros.
- Mandam convocar o imediato, em votos, ao cargo de Juiz de Paz da Aldeia para 
prestar juramento.
- Convocam um suplente de Vereador para prestar juramento em razão do afastamento 
do titular.
- Realizam sorteio para desempatar e escolher o Juiz de Paz do Io Distrito da Cidade.
- Marcam data para pôr em arrematação terrenos da Câmara localizados nas ruas de 
Santa Tereza, Caxias e na Praça dos Ferreiros.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de licença para depositar 
lenhas em um terreno, anteriormente usado para esse fim.
- Recebem ofício do ex-Fiscal de Viamão pedindo devolução dos documentos por ele 
entregues à Câmara.
- Mandam fazér os orçamentos de uma obra no Beco da Olaria e na ponte de tirar água 
na Praça do Mercado.
- Autorizam o Procurador da Câmara a continuar a pagar as despesas com a iluminação 
da Cadeia enquanto não houver Arrematante para este serviço.
- Mandam publicar novos Editais para arrematação da iluminação da Cadeia.
- Decidem fazer as assinaturas de dois jornais da Cidade: o Mercantil e o Correio. 
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Travassos - Coelho Júnior.

07
- Procedem à apuração geral dos votos para a Eleição de Deputados Gerais da Provín
cia, cujos resultados registram em Livro competente.

162



Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Travassos.

10
- Recebem o juramento de um Vereador suplente.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia participando ter assumido, interinamente, 
ao cargo.
- Aceitam as escusas do Juiz de Paz reeleito para o Distrito de São João das Dores e 
mandam chamar o imediato, em votos, para prestar juramento.
- Autorizam o Procurador a entregar ao Fiscal de Viamão ferramentas de que necessita 
para consertar algumas estradas e ruas da Freguesia.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando a desistência do Arruador de exer
cer o cargo naquela Freguesia e indicando outro cidadão.
- Recebem ofício do Fiscal da Câmara comunicando estragos nas pontes de madeira das 
ruas da Imperatriz e de Santa Tereza.
- Aprovam requerimento de Vereador propondo que as atas das sessões da Câmara 
sejam lavradas posteriormente pelo Secretário e, assinadas e aprovadas na sessão se
guinte.
- Resolvem levar ao conhecimento da Presidência a relação das dívidas contraídas pela 
Câmara anterior e pedir autorização para pagarem os credores conforme as condições 
que tiverem.
- Recebem os juramentos de dois cidadãos naturalizados.
- Concluem ser necessário pedir à Presidência uma quantia, por empréstimo, para paga
rem as dívidas mais urgentes da Câmara.
- Adiam as arrematações e nomeiam avaliadores para os terrenos da Câmara situados 
nas ruas de Santa Tereza, Caxias e Praça dos Ferreiros.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Fioravante - Campos - Travassos.

17
- Recebem os juramentos dos Juizes de Paz do Distrito da Barra e do Io Distrito da 
Aldeia através de seus Procuradores.
- Autorizam o Procurador a comprar dois cadernos para registro das leis que forem 
recebidas pela Câmara.
- Recebem ofício do Administrador do Correio da Cidade comunicando ter enviado ao 
Ministro do Império o ofício da Câmara acompanhado da apuração geral dos votos 
para Deputados da Assembléia Geral.
- Determinam a aplicação das Posturas contra a construção de uma fossa em frente ao 
Arsenal de Guerra, na margem do rio.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão acompanhado da relação das ferramentas que 
recebeu do ex-Fiscal.
- Nomeiam o novo Arruador de Viamão.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre reclamação feita por um cidadão, 
contra alguns marchantes de gado com os quais trabalha no Matadouro Público.
- Pedem informações sobre o estado de conservação do Matadouro Público.
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- Nomeiam Comissão para avaliar os terrenos da Praça dos Ferreiros e marcam data para 
sua arrematação.
- Autorizam o Procurador a comprar um livro para registro dos Termos de Fiança e 
Obrigações.
Ass.: Pedrozo - Campos - Pereira - Travassos - Silveira e Souza.

24
- Recebem ofício da Presidência tratando do empréstimo solicitado pela Câmara para 
saldar dívidas atrasadas.
- Recebem ofício da Presidência encaminhando reivindicações solicitadas pelo Diretor 
do Arsenal de Guerra sobre a necessidade de ter um ponto de embarque e desembarque 
dos materiais, assim como um lugar preciso para os seus despejos.
- Recebem as avaliações dos terrenos das ruas de Santa Tereza e Caxias e mandam 
publicar Editais divulgando a data de suas arrematações.
- Autorizam o Procurador a entregar ao Fiscal de Belém quantia, em dinheiro, para 
demolir valos e cercas naquela Freguesia.
- Sem assinaturas.

28
- Procedem à apuração geral dos votos para a Eleição de mais um Senador da Província 
e a registram em Livro de Atas específico.
Ass.: Pedrozo - Coelho Júnior - Travassos - Pereira - Silveira e Souza.

MARÇO
03
- Colocam em pregão de praça os terrenos das ruas de Caxias, Santa Tereza e Praça dos 
Ferreiros.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém solicitando o conserto de algumas ferramentas 
que lhe foram entregues e pedindo outras novas para poder consertar uma estrada 
naquele Distrito.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia.
- Concedem as arrematações dos terrenos das ruas de Caxias e de Santa Tereza e pe
dem a aprovação da Presidência.
- Adiam a arrematação dos terrenos da Praça dos Ferreiros marcando nova data, assim 
como para arrematação do Passo da Pintada.
- Indeferem pedido de alinhamento e altura de soleiras para construção de uma casa em 
terreno na Praça da Matriz, por falta da apresentação dos Títulos de Propriedade.
- Concedem licença para a construção de um telheiro no Caminho Novo.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de licença para carnear 
gado num potreiro próximo ao primeiro Moinhos de Vento.
- Indeferem pedido de licença para cobrir um rancho de venda de capim, ao lado da
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Praça do Mercado.
- Autorizam o pagamento de custas processuais em que a Câmara foi condenada na 
última sessão do Júri.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo que a Presidência da Província 
fique, temporariamente, responsável pela concessão de alinhamentos para edifícios e 
calçadas na Cidade, enquanto não recebem a Planta da mesma.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o desarquivamento de toda a docu
mentação referente aos direitos de propriedade da Câmara sobre a Várzea do Gravataí, 
arquivadas em 1830, para ser analisada pelo Advogado.
- Determinam a um Fiscal da Câmara que inspecione, com urgência, a Várzea do Gravataí 
e que comunique se têm ocorrido cortes de lenhas.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Travassos.

10
- Recebem Portaria da Presidência aprovando as arrematações dos terrenos da Câmara 
situados nas ruas de Caxias e Santa Tereza.
- Recebem informações do Secretário da Câmara sobre o desarquivamento da docu
mentação referente à Várzea do Gravataí e dos encaminhamentos dados à mesma.
- Recebem o Livro da Qualificação da Freguesia de Viamâo.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de avaliar os terrenos da Praça dos Ferrei
ros acompanhada da referida avaliação e mandam publicar novos Editais para arrematação 
dos mesmos.
- Aceitam o pedido de dispensa do cargo solicitado pelo Juiz de Paz do 3o Distrito da 
Aldeia e mandam convidar o suplente para prestar juramento.
- Recebem as informações solicitadas sobre a retirada de lenhas dos matos da Várzea 
do Gravataí e as encaminham, por cópias, ao Procurador e ao Advogado da Câmara 
para tomarem as providências necessárias.
- Marcam data para arrematação do conserto da Ponte de Pedra do Riacho.
- Autorizam o aterramento do Beco da Marcela.
- Determinam que o Procurador pague a impressão dos talões para a cobrança dos 
impostos, feitos pela Tipografia do Mercantil, somente quando houver dinheiro.

- Solicitam informações do Procurador da Câmara sobre um pedido de realinhamento 
de um terreno na Estrada dos Moinhos.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de licença para constru
ção de um rancho entre o Arsenal da Marinha e a Ponta das Pedras.
- Determinam que o Fiscal da Câmara controle a saída dos Guardas do Mercado, assim 
como suas presenças.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis.

17
- Pedem que o encarregado das obras da Câmara apresente um orçamento dos conser
tos necessários no cruzamento da Rua do Rosário com a do Poço.
- Decidem publicar Editais convidando Engenheiros interessados em encarregarem-se
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das obras municipais e de elaborarem a Planta da Cidade.
- Mandam intimar os proprietários residentes na estrada nova, aberta nos terrenos do 
Comendador Freitas Travassos, para que façam a compostura da mesma.
- Mandam fazer orçamento para colocar aterro no Caminho Novo.
- Distribuem os serviços dos Fiscais da Câmara por Distritos.
- Mandam participar à Presidência que não realizarão o Te Deum em homenagem ao 
aniversário do juramento da Constituição, pelo mesmo se efetivar numa sexta-feira 
santa.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Coelho Júnior - Prestes - Travassos.

31
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas, através do seu 
Procurador.
- Efetuam uma alteração na distribuição dos Distritos entre os Fiscais da Câmara.
- Recebem informações do Fiscal da Câmara sobre as más condições em que se encon
tra o aterro feito na Rua Bela.
- Resolvem enviar ao Procurador uma cópia das Dívidas da Câmara correspondentes 
ao exercício anterior e determinam que sejam pagas à medida em que houver dinheiro 
no cofre.
- Determinam a elaboração de um orçamento para consertar algumas estradas da Fre
guesia de Viamão, além da averiguação do preço de um terreno necessário para desviar 
a passagem pelo Passo do Sabão.
- Aceitam o pedido de dispensa do cargo solicitado pelo Juiz de Paz do 3o Distrito da 
Aldeia e mandam convocar o suplente.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido para colocar lenhas num 
terreno no Caminho Novo que se encontra indevidamente ocupado.
- Encarregam um Fiscal da Câmara para acompanhar os trabalhos da Praça do Mercado 
e da Doca.
- Mandam fazer, o orçamento dos aterros necessários nos Becos do Firme e Olaria.
- Recebem proposta de um Militar para ser nomeado Engenheiro da Câmara e nomeiam 
Comissão para formalizar a sua contratação.
Ass.: Pedrozo - Coelho Júnior - Fioravante -Silveira e Souza - Pereira Campos - 
Travassos - Prestes.

AERU
07
- Autorizam o Procurador a comprar dois livros para o Escrivão do Juízo do Direito 
Cível da Cidade.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando haver realizado vários consertos 
nas estradas daquela Freguesia.
- Recebem ofícios do Fiscal da Câmara da Cidade e de Viamão tratando dos consertos
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da Estrada do Mato Grosso perto do Passo do Sabão.
- Aprovam a realização de consertos nas estradas do Ilhéu e Mato Grosso, além de um 
pequeno reparo na estrada nova, aberta nos terrenos do Comendador Freitas Travassos.
- Determinam a um cidadão, através de intimação, que desocupe a extensão da praia 
que ocupa com madeiras, por não ser licenciado.
- Indeferem requerimento pedindo a abertura de um açougue no Caminho Novo.
- Autorizam o pagamento do salário do Mestre-de-obras da Câmara, enquanto não for 
contratado o Engenheiro da mesma.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que o Procurador, conforme 
preestabelecido, efetue a contratação dos aterros necessários.
- Concedem licença para um Fiscal da Câmara afastar-se da Cidade.
- Mandam pagar ao Promotor Público quantia devida num processo em que a Câmara 
foi condenada.
Ass.: Pedrozo - Campos - Travassos - Assis - Fioravante - Coelho Júnior - Pereira - 
Prestes - Silveira e Souza.

11
- Determinam que o Subdelegado do Distrito de São João preste juramento do cargo de 
Juiz de Paz.
- Recebem informações do Fiscal interino da Câmara que o Alto da Bronze, as ruas do 
Quartel dos Guaranis, de Belas e a Ponte de Pedra do Riacho precisam ser consertados.
- Autorizam, por administração, o conserto da calçada onde inicia a ladeira do Portão.
- Mandam fazer o orçamento dos consertos das ruas da Guarda Principal e Bela.
- Determinam a publicação de Editais de praça para os consertos da ponte de tirar água, 
junto à Doca, do Beco do Firme e da Rua do Arvoredo, esquina com a de Belas.
- Recebem informações do Fiscal interino da Câmara de que as pontes de madeira estão 
estragadas.
- Recebem convite da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento convidando a 
Câmara para assistir à festividade do Padroeiro e acompanhar a procissão.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre pedidos de instalação de depósitos 
de madeiras no Caminho Novo.
- Nomeiam Comissão para avaliar as condições de uma casa oferecida, por aluguel, 
para as sessões da Câmara na Rua Nova da Praia.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Travassos - Pereira - Coelho Júnior - Prestes - Assis.

12
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de São João Batista de Camaquã.
- Aprovam o contrato efetuado pelo Procurador para colocação de aterro e cascalho no 
Caminho Novo.
- Recebem ofício de Fiscais da Câmara expondo os inconvenientes de haverem inúme
ros açougues fora da Praça do Mercado, estando, a grande maioria, localizados em 
locais sujos.
- Concedem licença para a conservação de um açougue no Caminho Novo.
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- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que solicitem à Presidência recur
sos financeiros para a construção de uma vala para escoamento das águas na Várzea, 
junto à Ponte da Cachoeira, no Rio Gravataí, assim como consertos na Estrada da 
Cachoeira.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Travassos - Coelho Júnior - Prestes - Assis - Pereira - 
Silveira e Souza.

13
- Recebem ofício de um Vereador suplente comunicando o seu afastamento das sessões 
da Câmara.
- Recebem participação da instalação de uma litografia no Largo da Alfândega, n° 15.
- Nomeiam Comissão para exame das Contas do Procurador.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando haver feito alguns consertos nas 
estradas daquela Freguesia.
- Marcam vistoria em um terreno de propriedade dos herdeiros de João Batista de 
Carvalho que requerem seu alinhamento.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Prestes - Coelho Júnior - Fioravante - Travassos - 
Assis - Pereira.

14
- Concluem a arrematação dos terrenos da Praça dos Ferreiros e encaminham pedido de 
aprovação à Presidência.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Silveira e Souza - Prestes - Pereira.

15
- Solicitam a apresentação dos Títulos de Propriedade do terreno dos herdeiros de João 
Batista de Carvalho, vistoriado para ser alinhado na Rua da Igreja, esquina com a de 
Belas.
- Registram não haver licitantes para os consertos da ponte de tirar água, junto à Doca, 
do Beco do Firme e da Rua do Arvoredo.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Silveira e Souza - Prestes - Assis.

16
- Mandam chamar um Vereador titular que ainda não prestou juramento, sob pena de 
multa, caso não compareça.
- Aprovam as Contas do Procurador conforme Parecer da Comissão Examinadora.
- Recébem os Pareceres da Comissão Examinadora da abertura da Estrada de São 
Pedro e autorizam o pagamento da segunda parcela da referida obra.
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Mandam publicar Editais para a arrematação dos Impostos Municipais.
Ass.: Pedrozo - Assis - Prestes - Travassos.
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- Recebem uma proposta isolada para arrematar o Passo da Pintada e decidem mandar 
publicar Edital para sua arrematação.
- Decidem consertar o Beco do Firme, visto não receberem proposta para a sua 
arrematação.
- Recebem o juramento de um Vereador titular da Câmara.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Assis - Prestes.

28
- Recebem ofício da Presidência pedindo opinião sobre a necessidade da abertura de 
uma estrada que ligue São Leopoldo à Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia declarando ter multado um estrangeiro por não 
ter comunicado a alteração de sua residência.
- Determinam a limpeza das ruas da Cidade para passagem da Procissão do Santíssimo 
Sacramento.
- Concluem a arrematação do Passo da Pintada e encaminham pedido de aprovação à 
Presidência.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Silveira e Souza - Assis - Travassos.

21

MAIO
09
- Determinam que o Secretário da Câmara revise o Livro de Atas das reuniões dos 
Colégios Eleitorais desde 1846 e informe quantos discursos foram proferidos pelo Pa
dre Francisco de Paula Macedo nestas ocasiões.
- Nomeiam uma Comissão para examinar o Livro de Registros das Cartas de Naturali
zação a fim de corrigir falhas, conforme orientação de um aviso do Ministério do Impé
rio.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos terrenos da Praça dos 
Ferreiros.
- Recebem o Parecer da Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da 
Cidade e mandam enviar uma cópia do mesmo à Presidência.
- Recebem ofício da Câmara da Vila do Triunfo acompanhado de cópia do Registro das 
Marcas daquele Município.
- Decidem pedir autorização da Presidência para efetuarem o pagamento da gratifica
ção atrasada do Registrador das Tropas do Município.
- Dispensam do cargo o Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia devido a sua enfermidade 
e mandam convocar o suplente para prestar juramento.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de São João das Dores através de seu 
Procurador.
- Autorizam o Fiscal de Viamão a consertar um beco naquela Freguesia.
- Mandam pagar ao Fiscal de Belém a quantia referente ao conserto da Estrada da
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Extrema.
- Recebem ofício do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais solicitando o cum
primento da lei que trata da numeração das casas.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre requerimento de um cidadão 
reclamando contra a Câmara sobre questões que dizem respeito à Várzea de Gravataí.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo providências com relação às águas 
acumuladas na Rua de Santa Tereza.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a festa e Procissão do Corpo de Deus. 
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Prestes - Travassos.

12
- Autorizam o Procurador a fornecer os materiais pedidos pelo Carcereiro da Cadeia 
Civil da Cidade, conforme Portaria da Presidência.
- Aceitam um licitante nos Impostos Municipais pelos critérios da lei.
- Decidem que o Padre Francisco de Paula Macedo, para ser pago pelo seu trabalho, 
deve comprovar regularmente as datas em que proferiu seus discursos religiosos por 
ocasião das Eleições.
- Indeferem pedido de indenização solicitado por um morador da Rua da Igreja para 
construir um paredão na sua propriedade.
- Mandam publicar Edital de praça para colocação de aterro em frente às propriedades 
do Caminho Novo.
- Concedem licença para abertura de um botequim na Praça da Matriz, durante a festa do 
Espírito Santo.
- Autorizam o Administrador das obras da Câmara a mandar consertar a ponte de tirar 
água, junto à Doca.
- Adiam a arrematação dos Impostos Municipais por falta de licitantes legalmente habi
litados.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Travassos - Prestes.

18
- Recebem Portaria da Presidência na qual orientam a Câmara com relação ao pagamento 
das gratificações atrasadas e as atuais do Registrador de Tropas do Município.
- Mandam o Procurador arrecadar as multas impostas pelo Juiz de Direito aos cidadãos 
que não compareceram à sessão do Júri.
- Recebem ofícios do Subdelegado e do Fiscal do Io Distrito da Aldeia explicando os 
motivos do pelos quais não mandaram informações sobre o projeto de abertura de uma 
estrada que ligue São Leopoldo à Freguesia da Aldeia.
- Autorizam o Procurador a pagar as custas de um Sumário em que a Câmara foi conde
nada, por motivo do aparecimento do cadáver,de um preto.
- Recebem uma Representação de vários cidadãos pedindo o conserto do Beco do 8o.
- Recebem um oferecimento do Diretor da Nova Orquestra Porto-Alegrense para cantar,
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gratuitamente, na festa do Corpo de Deus.
- Solicitam informações ao Fiscal da Câmara sobre o pedido de licença para um cidadão 
construir uma escada na frente de sua casa no Alto da Bronze.
- Analisam a documentação apresentada por três candidatos à licitação nos Impostos 
Municipais e decidem pedir outros documentos comprobatórios dos seus fiadores.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de terreno no Caminho 
Novo.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo o comparecimento do Advogado 
da Câmara nos dias de sessão.
- Adiam a praça dos Impostos Municipais.
- Aceitam lance para colocação de aterro no Caminho Novo.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo o envio de uma mensagem de 
elogios e agradecimentos aos cidadãos que inventaram a máquina de fornear farinha de 
mandioca.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Prestes - Assis - Travassos - Fioravante.

23
- Recebem Portaria da Presidência comunicando haver mandado fazer novo exame na 
Estrada de Gravataí para efetuar um possível conserto.
- Recebem ofício do Fiscal Interino da Câmara avisando que a Estrada do Mato Gros
so, a Rua Bela e a Estrada da Azenha necessitam consertos.
- Maridam pagar ao Fiscal de Viamâo a quantia referente às despesas feitas com o 
conserto de algumas estradas e alimentação dos trabalhadores naquela Freguesia.
- Encarregam um Vereador de permutar um terreno para procederem a melhoramentos 
no Beco do Mota.
- Nomeiam um Vereador para, juntamente com o encarregado das obras da Câmara, 
dirigir e inspecionar as obras no Beco do Mota.
- Admitem dois licitantes nos Impostos Municipais.
- Determinam que um candidato a licitante nos Impostos Municipais apresente novo 
fiador.
- Aceitam um licitante nos Impostos Municipais, sob a condição de pagar adiantado 
cada letra que emitir, caso vencer a arrematação.
- Adiam, novamente, a arrematação dos Impostos Municipais.
- Decidem pagar, quando houver dinheiro no cofre da Câmara, a quantia referente aos 
discursos proferidos pelo Padre Francisco de Paula Macedo, por ocasião das Eleições 
ná Cidade.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Assis - Travassos - Prestes - Pereira.

28
- Recebem Portaria da Presidência tratando da formatura da Tropa no dia de Corpus 
Christi.
- Enviam à Presidência cópia da informação do Advogado da Câmara sobre questões 
envolvendo a Várzea de Gravataí.
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- Recebem o Parecer da Comissão encarregada de examinar o Livro de Registros das 
Cartas de Naturalização e resolvem transmitir à Presidência que o mesmo está de acordo 
com as normas estabelecidas.
- Admitem um licitante nos Impostos Municipais.
- Aceitam o pedido de demissão de um Fiscal da Câmara ao mesmo tempo que esco
lhem e nomeiam outro.
- Nomeiam um novo Guarda Municipal, no lugar do cidadão escolhido para Fiscal da 
Câmara.
- Concluem a arrematação dos Impostos Municipais e solicitam, da Presidência, a sua 
aprovação.
- Recebem o juramento do novo Fiscal da Câmara.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Fioravante - Assis - Travassos - Prestes - Silveira e Souza.

JUNHO
ll
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação do Passo do Arroio da Pintada.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo a expedição de um Diploma de Deputado 
Geral da Província ao Cidadão que ocupará a vaga deixada por um Senador recente
mente eleito.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de uma relação de materiais pedidos 
pelo Carcereiro da Cadeia Civil.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais 
ao mesmo tempo em que determinam ao Arrematante não entregar recibos do imposto 
de porta aberta para talhos fora do Mercado sem que seus proprietários apresentem a 
licença da Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando haver multado um cidadão que 
fechou uma estrada naquela Freguesia.
- Aceitam o pedido de escusas, por não assumir ao cargo, solicitado pelo Juiz de Paz do 
3o Distrito da Aldeia.
- Indeferem requerimento de cidadão pedindo para ser reintegrado no cargo de Fiscal 
de Viamão, para servir gratuitamente.
- Decidem consultar a Presidência sobre a Lei Provincial n° 262 que determina o forne
cimento de recibos ao Arrematante das Rendas Municipais.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que a Câmara envie mensagens de 
congratulações ao Imperador e ao novo Senador da Província.
- Registram uma Carta de Naturalização e recebem o juramento do naturalizado.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Fioravante - Pereira - Silveira e Souza - Prestes.

23
- Recebem os juramentos dos Juizes de Paz do Distrito Norte de Viamão.
- Acusam o recebimento de multa imposta pelo Chefe de Polícia a um estrangeiro.
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- Registram uma Carta de Naturalização e recebem o juramento do naturalizado.
- Recebem ofício do Inspetor da Alfândega solicitando que a Câmara nomeie uma 
Comissão para que, juntamente com o mesmo, marque os limites da Cidade em função 
da matrícula dos escravos.
- Recebem informações do Fiscal de Viamão sobre um pedido de licença de um cida
dão para fechar um caminho existente nos fundos de sua propriedade no Distrito Sul de 
Viamão.
- Recebem o Mapa de Vacinação do Município e mandam expedir atestado de freqüên
cia ao encarregado.
- Determinam que um Fiscal da Câmara e o encarregado das obras inspecionem a cons
trução de um tapume em uma chácara na divisa da Várzea de Gravataí.
- Recebem requerimentos de dois cidadãos pleiteando o cargo de Fiscal da Freguesia da 
Aldeia.
- Aprovam as mensagens de congratulações a serem enviadas ao Imperador e ao novo 
Senador da Província.
- Discutem os problemas surgidos para efetuarem a abertura do Beco do Mota.
- Determinam ao Procurador da Câmara que resgate as quantias pagas indevidamente 
pelas custas do sumário crime do aparecimento de cadáver de um preto.
- Autorizam o Procurador da Câmara a arrematar o arrendamento do Potreiro Nacional 
onde se encontra o Matadouro Público.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Prestes - Assis - Pereira.

27
- Mandam convocar um Vereador suplente para exercer o cargo durante o afastamento 
do titular.
- Recebem o Parecer da Comissão encarregada de formular as bases do Contrato de 
nomeação de um Engenheiro para a Câmara e decidem enviar uma cópia do mesmo ao 
candidato ao referido cargo.
- Recebem participação do lançamento de um periódico literário e científico, de oito 
páginas, a ser impresso na Tipografia do Mercantil.
- Mandam pagar um conserto realizado na Estrada do Mato Grosso.
- Escolhem e nomeiam o novo Fiscal da Aldeia.
- Mandam publicar Editais convidando a população da Cidade a recepcionar o Bispo da 
Província.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Silveira e Souza - Assis.

JUI^HO
ll
- Mandam arquivar o convite feito pelo Vigário Geral, para que a Câmara participe do 
ato solene de entrada do Bispo na Catedral.
1 Recebem as Contas do Procurador da Câmara e nomeiam uma Comissão para examiná-
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ias.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra um comerciante, 
por manter seu estabelecimento aberto após o toque de recolher.
- Determinam a proibição de abertura de açougues na área compreendida pelas ruas 
Clara, da Igreja e da Brigadeira.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de São João das Dores.
- Marcam data para a contratação da publicação dos trabalhos da Câmara.
- Decidem enviar à Presidência os documentos referentes à contratação de um Enge
nheiro para a Câmara, a fim de que sejam liberados junto ao Ministério competente.
- Solicitam que um cidadão apresente os Títulos de Propriedade do terreno que está 
cercando com tapumes na Várzea de Gravataí.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Pereira - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Campos - 
Silveira e Souza.

12
- Recebem Portaria da Presidência autorizando à Câmara a fazer despesas com a chega
da do Bispo.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo chefe de Polícia a um comerciante por 
manter o seu estabelecimento aberto após o toque de recolher.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando ter retirado pedras que impediam o 
trânsito de uma das ruas da Freguesia.
- Concedem licença para a construção de um trilho que encalhe os navios que precisam 
de consertos.
- Determinam a demolição de um barracão construído ilegalmente e concedem a um 
cidadão licença para ocupar o terreno com madeiras desde que não ultrapasse a conti
nuação da Rua de Santa Catarina até o rio.
- Determinam que os alinhamentos a serem concedidos no Beco do Mota devam obe
decer ao traçado da nova planta.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar um pedaço de campo que 
possui na Várzea da Cachoeira e que se encontra cortado por cinco estradas.
- Mandam divulgar que a Câmara quer alugar uma casa para as suas sessões, as do júri 
e as audiências e para tal estão recebendo propostas.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Campos - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Pereira.

13
Não houve sessão.

14
- Recebem o juramento do Juiz de Paz de 2° Distrito da Aldeia através de seu Procura
dor.
- Recebem o juramento do Fiscal da Freguesia da Aldeia.
- Recebem participação da posse do Editor do jornal Apollo.
- Indeferem pedido de dispensa do pagamento de imposto de uma fábrica de louças,
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enquanto não for consertado o beco onde a mesma se localiza.
- Recebem uma proposta de aluguel de uma casa para a Câmara e decidem examiná-la.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a suspensão da obra de construção 
dos tapumes, assim como a aplicação das Posturas contra outro Vereador, proprietário 
de uma chácara na Várzea de Gravataí que não apresentou seus legítimos Títulos.
- Aprovam o exercício da profissão de um Médico.
Ass.: Pedrozo - Assis - Pereira - Coelho Júnior - Prestes - Silveira é Souza.

15
- Recebem convite do Vigário da Freguesia do Rosário para assistirem ao Te Denm em 
homenagem ao novo Bispo da Diocese.
- Aceitam proposta feita pela Tipografia do Mercantil de publicação dos trabalhos da 
Câmara.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara, de acordo com o Parecer da Comissão 
Examinadora.
- Autorizam o conserto das calçadas da Rua Clara, assim como a autorização para 
intimação dos proprietário da mesma rua que ainda não lajearam a frente de suas casas.
- Determinam ao Fiscal da Câmara que intime os proprietários de terrenos no Beco do 
Poço a fazerem rampas de proteção, a fim de evitar o desmoronamento das escavações 
que ali estão sendo feitas.
- Autorizam o conserto das três pontes de madeira da Rua da Margem.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo o encaminhamento de um pedido 
de providências à Presidência contra o excesso de presos aglomerados na Cadeia da 
Cidade.
- Marcam vistoria em uma casa, na Rua da Ponte, oferecida para as sessões da Câmara.
- Aprovam o requerimento de um Vereador mandando colocar em arrematação os ma
teriais retirados da ponte de tirar água no Mercado, tendo em vista o seu fechamento.
- Ordenam ao Procurador que agilize a desapropriação de um terreno na Rua da Varzinha, 
a fim de que esta fique inteiramente transitável.
Ass.: Pedrozo - Assis - Coelho Júnior - Prestes - Teixeira Júnior.

16
- Registram uma Carta de Naturalização e recebem o juramento do naturalizado.
- Recebem Portaria da Presidência informando que pedirá autorização do Ministro da 
Guerra para que o Io Tenente de Engenheiros, Frederico Augusto do Amaral Sarmento 
Menna, possa aceitar o cargo de Engenheiro Municipal.
- Realizam vistoria em uma casa, na Rua de Bragança, oferecida para as sessões da 
Câmara.
- Indeferem o pedido de um operário do calçamento da Cidade para que sua diária seja 
substituída por um salário mensal.
- Autorizam a demarcação de dois terrenos aforados.
- Recebem o Projeto das Novas Posturas Municipais apresentado pela respectiva Co
missão.
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Ass.: Pedrozo - Fioravante - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

18
- Recebem comunicado de um cidadão participando que já  alugou uma casa, anterior
mente oferecida à Câmara, para o Bispo.
- Indeferem pedido de um cidadão solicitando aumento de sua diária.
- Nomeiam uma Comissão para procurar uma casa apropriada às sessões da Câmara, 
visto que as recebidas, em proposta, não oferecem condições.
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos da Cidade.
- Mandam tirar cópias do Projeto de Posturas para serem distribuídos e discutidos entre 
os Vereadores.
- Marcam data para arrematação do Passo das Canoas no Rio Gravataí.
- Indeferem pedido de alinhamento das estradas que circundam uma chácara no Passo 
da Areia.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Assis - Coelho Júnior - Prestes - Pereira.

28
- Recebem a comunicação do falecimento do Procurador da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um exemplar da Revista Politécni
ca, publicada em Hamburgo, em Português e Alemão, para ser divulgada.
- Mandam pagar as despesas feitas com aluguel de tochas da Igreja das Dores para as 
solenidades de posse do Bispo.
- Concedem licença para um morador no Beco do Rosário colocar frades de pedras 
junto ao lajeado de sua propriedade.
- Decidem liberar a colocação de frades de pedra para todos os proprietários de terre
nos em becos, desde que os mesmos sejam lajeados.
- Determinam que os Fiscais da Câmara proíbam que carretas, carros e carroças cruzem 
os becos do Rosário, Poço, Fanha e João Coelho.
- Indeferem o pedido de um proprietário de terras no Distrito da Aldeia para fechar uma 
estrada e abrir outra que se encontra em seus domínios.
- Mandam pagar as custas processuais em que a Câmara foi condenada.
- Concedem licença a um Mestre-Calafate para encalhar embarcações de pequeno por
te, com o objetivo de consertá-las.
- Concluem a arrematação do Passo das Canoas e solicitam, da Presidência, sua apro
vação.
- Cancelam a arrematação da madeira da ponte de tirar água, junto à Doca, em razão 
dos baixos lances recebidos.
- Determinam ao Administrador das obras da Câmara que desmanche uma ponte e 
recolha as suas madeiras ao barracão da Praça do Mercado, a fim de serem usadas em 
diversas obras.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Assis - Campos - Fioravante
- Pereira.
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- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um Representação do Diretor do 
Arsenal de Guerra sobre os terrenos de beira-rio, dos quais diz, ter a Câmara, se apos
sado abusivamente.
- Procedem à escolha e nomeação do novo Procurador da Câmara.
- Recebem proposta de candidatos ao cargo de Fiscal, visto que ficou vago em virtude 
da nomeação do titular como novo Procurador da Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que a Presidência da Província seja 
consultada sobre a validade do uso da votação secreta, em detrimento da nominal, na 
escolha do novo Procurador da Câmara.
- Discutem, entre si, as controvérsias surgidas sobre a validade e a autenticidade da 
votação secreta para a escolha do Procurador.
Ass.: Pedrozo - Campos - Assis - Teixeira Júnior - Silveira e Souza - Prestes - Fioravante
- Pereira.

2 9

AGOSTO
05
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação do Passo das Canoas.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra um estrangei
ro por não ter Título de Residência e a um Comerciante por manter seu estabelecimento 
aberto após o toque de recolher.
- Determinam o uso dos meios judiciais para obrigar um morador da Rua Clara a pagar 
o lajeamento em frente a sua propriedade.
- Recebem Portaria da Presidência orientando sobre o método de votação para a esco
lha dos funcionários da Câmara.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre o requerimento de um cidadão 
reclamando não ter sido incluído na votação para o cargo de Procurador da Câmara. 
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Campos - Silveira e Souza - Fioravante - Pereira.

11
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado de aviso da Secretaria do Império 
pedindo a convocação de dois Deputados suplentes.
- Recebem a participação do falecimento de um Guarda Municipal.
- Encaminham ao Fiscal da Câmara os requerimentos dos candidatos ao cargo da Guar
da Municipal.
- Dispensam, por razões de saúde, o Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia.
- Indeferem proposta de um Vereador, indicando o atual Fiscal de Belém, para o de 
Guarda Municipal do Mercado.
- Solicitam informações ao Fiscal da Câmara sobre o pedido de pagamento pela aber
tura de valos o Beco do Mota.
- Indeferem pedido de licença feito por um estrangeiro para abrir uma botica sem as
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habilitações exigidas por lei.
- Determinam ao contratante da colocação de aterro no Caminho Novo que continue o 
seu trabalho pelo preço anteriormente estabelecido.
- Mandam consertar uma das torneiras da Fonte do Riacho.
- Marcam data para colocarem em discussão o Código de Posturas.

16
Não houve sessão.

17
- Recebem ofício do Chefe de Polícia participando ter multado um estrangeiro por estar 
com o seu Título de Residência vencido.
- Concedem licenças para abertura de açougues nas ruas de Belas, Varzinha e Olaria.
- Autorizam a construção de um telheiro, no Caminho Novo, quase em frente à Rua de 
Santa Catarina.
- Aprovam requerimento de um Vereador, com emendas, propondo o adiamento de 
todas as nomeações de funcionários da Câmara até que venham orientações do Gover
no Imperial sobre a forma de votação para as respectivas escolhas.
- Indeferem pedido de licença para construção de uma estrebaria junto ao Mercado.
- Indeferem pedido de licença para estabelecer um matadouro particular em uma cháca
ra nos antigos Moinhos de Vento.
- Nomeiam Comissão para redigir o relatório das necessidade do Município.
Ass.: Coelho Júnior - Campos - Pereira - Prestes.

19
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo que as Atas da Câmara sejam 
assinadas no final da sessão.
- Colocam em discussão o Projeto das Novas Posturas e aprovam emendas nos artigos 
que tratam dos limites da Cidade, alinhamento de ruas e edificações.
Ass.: Coelho Júnior - Prestes - Silveira e Souza - Campos - Pereira.

20
Não houve sessão.

22
- Continuam discutindo as novas Posturas.
Ass.: Coelho Júnior - Campos - Prestes - Silveira e Souza - Pereira - Teixeira Júnior.

23
- Continuam discutindo as novas Posturas.
Ass.: Coelho Júnior - Prestes - Silveira e Souza - Pereira - Teixeira Júnior - Campos.
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- Continuam discutindo as novas Posturas.
Ass.: Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Prestes - Campos - Silveira e Souza - Pereira.

24

25
Não houve sessão.

26
- Continuam discutindo as novas Posturas.
Ass.: Coelho Júnior - Silveira e Souza - Pereira - Campos - Prestes.

30
- Determinam que sejam enviados à Presidência o Projeto das Novas Posturas, o Rela
tório das Necessidades do Município, assim como seu Orçamento e Balancete.
Ass.: Pedrozo - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Travassos - Prestes.

SETEMBRO
12
- Declaram terem remetido, ao Juiz de Direito, o livro destinado ao registro das Atas 
das sessões do Júri.
- Autorizam o Administrador das obras da Câmara a mandar consertar alguns quartos 
do Mercado e colunas da Praça do mesmo.
- Comunicam ao Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia que cabe a ele a nomeação do 
Capitão do Mato daquele Distrito.
- Marcam data para arrematação da construção de um cano na Rua de Santa Catarina, 
a fim de que não emposse as águas das chuvas nesta rua, na do Rosário e na direção do 
Caminho Novo.
- Autorizam um cidadão a matar seu gado em uma chácara particular enquanto não 
mandarem consertar o Matadouro Público.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido de licença par abertura 
de um açougue na Rua da Ponte, n° 260 - A .
- Concedem licença temporária para depositar madeiras no Largo da Forca e, após 
serem mandadas para Rio Grande.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de São João Batista através de seu 
Procurador.
- Aprovam o exercício da profissão de um Médico.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Coelho Júnior - Prestes - Teixeira Júnior - Travassos - Silveira e Souza.

19
- Mandam convocar outro suplente do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia, visto que o 
chamado reside em São Leopoldo.

179



- Indeferem o pedido de abertura de um açougue na Rua da Ponte.
- Determinam ao Fiscal que aplique as Posturas em um comerciante de gado que usa um 
matadouro particular sem licença da Câmara.
- Autorizam outro cidadão a matar seu gado em uma chácara, até que consertem o 
Matadouro Público.
- Mandam pagar aos filhos do falecido Guarda do Mercado seus vencimentos atrasa
dos.
- Concedem licença para abertura de um açougue na Rua de Bragança, esquina com a 
Rua da Igreja.
- Concedem licença a um cidadão para fazer um estaqueamento, a fim de transportar 
madeiras para construir uma casa no Caminho Novo, em frente ao Beco do Barbosa.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre um pedido para edificação de uma 
casa na Ilha da Pintada.
- Mandam lavrar o Termo de Fiança do novo Procurador, juntamente com seus fiado
res.
- Transferem o dia da arrematação de um cano na Rua de Santa Catarina.
Ass.: Pedrozo - Coelho Júnior - Prestes - Pereira.

22
- Mandam multar dois cidadãos que fizeram tapumes avançando, em alguns pontos, a 
Estrada da Cavalhada.
- Recebem informações do Juiz de Paz do 1° Distrito da Aldeia sobre Projeto de aber
tura de uma estrada que ligue aquela Freguesia à Vila de São Leopoldo.
- Concedem licença para depositar lenhas no Caminho Novo.
- Concedem licença para construção de escadas em uma residência na Rua da Igreja, no 
lugar denominado Alto da Bronze.
- Determinam medidas rigorosas de controle na venda de gêneros alimentícios de pri
meira necessidade, devido à escassez destes.
- Mandam aplicar multas para quem deixar barro, areia ou restos de materiais de obras 
nas ruas, sem licença da Câmara.
- Determinam aos Fiscais que fiscalizem, alternadamente, o Mercado.
- Decidem pedir autorização à Presidência para construírem o cano na Rua de Santa 
Catarina, por administração, em virtude de não ter sido arrematada a referida obra. 
Ass.: Pedrozo - Prestes - Travassos - Coelho Júnior - Pereira.

30
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer, por adminis
tração, o cano na Rua de Santa Catarina.
- Mandam chamar um cidadão para assinar Termo de Responsabilidade, no qual se 
compromete facilitar o escoamento das águas da quadra compreendida entre as ruas 
Santa Catarina e Rosário.
- Recebem Portaria da Presidência mandando a Câmara convocar alguns suplentes de 
Deputados da Assembléia Legislativa Provincial.
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- Determinam aos Fiscais da Câmara que procedam vistorias nos locais onde se encon
tram depositados materiais de qualquer natureza e confiram suas licenças.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Travassos - Assis.

OUTUBRO
10
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que o Teatro Particular ameaça ruir.
- Recebem ofício da viúva, apresentando documentação das despesas feitas pelo antigo 
Procurador da Câmara. •
- Nomeiam Comissão para examinar as Contas do novo Procurador da Câmara.
- Recebem ofício do encarregado da vacina acompanhado do Mapa de Vacinação do 
Município.
- Mandam pagar custas processuais vencidas.
- Recebem uma representação dos moradores da Rua da Ponte pedindo seu conserto.
- Mandam fazer o orçamento das despesas com o escoamento das águas na Rua do 
Arvoredo, desde a Rua do Poço até a Rua de Belas, a fim de evitar que as casas desta 
quadra e da Rua da Varzinha sejam inundadas.
- Recebem a participação do lançamento de um jornal denominado Tribuna Rio- 
Grandense, impresso na Tipografia localizada na Rua Nova da Praia, 29.
- Mandam os Fiscais da Câmara intimarem inúmeros cidadãos a recolherem materiais 
de qualquer natureza abandonados nas ruas, assim como cassar licenças obtidas pela 
Câmara.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Pereira - Travassos.

11
- Recebem doação de pedras, por parte de um cidadão, para o conserto do Beco do 
Barbosa e mandam fazer o orçamento.
- Concedem licença a um cidadão para cercar seu terreno, desde que conserve livre o 
caminho que liga a Estrada do Passo do Feijó até a Várzea de Gravataí.
- Prorrogam as licenças de cidadãos que ocupam terrenos com depósitos de madeiras 
no Caminho Novo.
- Indeferem propostas de um Vereador pedindo a nomeação de Fiscais Interinos.
Ass.: Coelho Júnior - Pedrozo - Teixeira Júnior - Travassos - Prestes - Silveira e Souza
- Assis.

n
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a data das próximas Eleições para os 
membros da Assembléia Provincial e ordenando as necessárias providências.
- Aprovam proposta de um Vereador mandando fazer o orçamento das despesas com a
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reforma do Mercado.
- Recebem o Parecer da Comissão encarregada de examinar as casas oferecidas para as 
sessões da Câmara, dando preferência por uma em construção situada na Rua da Igreja, 
esquina Travessa do Poço.
- Autorizam o alinhamento de uma casa a ser reformada no Caminho Novo.
- Autorizam o exercício da profissão de um Cirurgião neste Município.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Coelho Júnior - Teixeira - Assis Prestes - Silveira e Souza.

13
Autorizam o conserto da Rua da Brigadeira.
Ass.: Pedrozo - Assis - Pereira - Travassos - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Prestes.

14
- Concedem licença a um cidadão para ocupar, com madeira, um terreno no Caminho 
Novo, na saída da Rua do Senhor dos Passos.
- Recebem ofício de um cidadão que confeccionou a planta de uma parte da Cidade 
pedindo que paguem o seu trabalho ou que lhe devolvam a mesma planta que está em 
poder da Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Travassos - Silveira e Souza - Prestes.

15
- Aprovam as Contas do antigo e do atual Procurador da Câmara,, de acordo com o 
Parecer da Comissão Examinadora.
- Fazem acordo sobre o uso e devolução de dinheiro do cofre da Câmara, ainda em 
poder da viúva do seu antigo Procurador.
- Acusam.o recebimento de um ofício do Vice-Cônsul de Bremen, no Rio Grande, 
fazendo observações sobre maquinários e criação de diversos animais.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo a convocação do suplente de Juiz 
de Paz do Io Distrito da Cidade para prestar juramento.
- Recebem participação do Fiscal da Câmara comunicando haver multado um cidadão 
que cercou seu terreno sem pedir licença à mesma, na divisa da Estrada do Passo da 
Mangueira.
- Mandam construir um cano por dentro dos terrenos da quadra compreendida entre as 
ruas do Rosário, Santa Catarina e Beco do Rosário para dar escoamento às águas nesta 
área.
- Nomeiam Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade. 
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Assis - Travassos - Teixeira - Prestes - Silveira e 
Souza.

22
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia.
- Recebem ofício do Secretário do Governo declarando não poder tomar posse ao 
cargo de Deputado Provincial por ser incompatível com o que exerce no momento.
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- Recebem ofício do Fiscal da Câmara comunicando que o paredão da Ponta do Arsenal 
foi arruinado com o último temporal.
- Recebem o orçamento para conserto da Praça do Mercado e decidem pedir autoriza
ção à Presidência para mandar fazê-lo.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Pereira - Silveira e Souza.

NOVEMBRO
03
- Recebem Portaria da Presidência consultando a Câmara sobre adoção ou não da Plan
ta de uma parte da Cidade levantada por Luiz Pereira Dias.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando o conserto da Praça do Mercado e 
marcam a data da sua arrematação.
- Aprovam a planta para o conserto do curral do Matadouro Público e mandam realizá-lo. 
Ass.: Pedrozo-Coelho Júnior-Pereira-Prestes - Silveira e Souza.

10
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra cidadãos com 
seis Títulos de Residência atrasados.
- Mandam pagar ao Escrivão quantia referente a um processo em que a Câmara foi 
condenada.
- Prorrogam as licenças de três cidadãos para continuarem ocupando seus terrenos com 
madeiras.
- Marcam vistoria em um terreno no Alto da Bronze.
- Recebem do Fiscal da Câmara uma relação de pessoas que devem ser multadas por 
cometerem infrações na Correição.
- Decidem pedir ao Fiscal da Aldeia que envie um orçamento para as despesas com o 
conserto da praça.
- Aprovam proposta de um Vereador sugerindo que o alinhamento a ser dado nas casas 
da Rua da Ponte, entre o Beco do Fanha e a Rua Clara, devem acompanhar a inclinação 
topográfica.
- Resolvem fazer a obra da Praça do Mercado por administração, visto que não apare
ceram licitantes.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Pereira - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Travassos - Teixeira 
Júnior.

23
-.Recebem Portaria da Presidência acompanhado da Planta de uma parte da Cidade, 
levantada por Luiz Pereira Dias, para ser avaliada por profissionais.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a realização de um Te Deum.
- Recebem ofício do Fiscal da Câmara comunicando que a rampa que borda o rio, no
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Beco do João Inácio, está em ruínas.
- Determinam que o Procurador entregue ao Fiscal das Dores uma quantia, em dinheiro, 
para aplicar em consertos.das estradas daquela Freguesia, assim como faça uma subs
crição entre os moradores para auxiliá-lo nos referidos consertos.
- Recebem um abaixo-assinado pedindo providências no sentido de que não permitam a 
colocação de lixo na Rua Mova da Praia.
- Prorrogam a licença de um cidadão para ocupar, com madeiras, um terreno no Cami
nho Novo, na saída da Rua do Senhor dos Passos.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Travassos - Teixeira Júnior.

DEZEMBRO
14
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter estranhado o procedimento de al
guns Vereadores que não compareceram ao Te Deiim e Cortejo da Efígie do Imperador.
- Recebem declaração de um Vereador justificando sua falta ao Te Deum.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada do novo modelo de divisões das qua
dras, a fim de que seja seguido na distribuição dos terrenos para construção na Cidade 
e demais Povoações do Município.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre requerimentos de proprietários 
de terrenos na Rua Nova da Praia, solicitando que fique sem efeito o alinhamento pla
nejado para a referida rua, conforme planta aprovada, em 1850.
- Mandam dar alinhamento em um terreno no Alto da Bronze.
- Recebem ofício do Presidente da Comissão de Higiene Pública pedindo informações 
sobre quais as enfermidades que mais tem afetado os habitantes do Município.
- Autorizam o Procurador a dar continuidade ao aterro do Caminho Novo e mandam 
consertar o Beco do Barbosa.
- Autorizam o conserto na rampa do Beco do João Inácio.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo aumento das diárias que faz nas obras 
da Câmara.
- Mandam pagar quantia indenizatória de um processo em que a Câmara foi condenada. 
Ass.: Pedrozo - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Travassos - Teixeira Júnior - Pereira.

29
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado de ofício do Presidente da Comissão 
de Higiene Pública em que recomenda providências para evitar que a Escarlatina, que 
se disseminou nas cidades do Rio Grande e Pelotas, venha atingir este Município.
- Determinam aos Fiscais da Câmara que a partir desta data, façam despejos somente 
nas praias em frente à Rua do Rosário, a Praça dos Ferreiros, Bècos do Fanha, do Trem 
e da Cadeia Nova até a desembocadura do Riacho.
- Decidem mandar construir estacas de madeiras e aterrar para dentro do rio, os quatro 
primeiros locais destinados aos despejos, de modo que os mesmos ocorram sempre
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dentro da água.
- Recebem convite do Provedor da Santa Casa para assistirem à Festa do Ano Novo na 
referida entidade.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo a desapropriação de terreno do 
Marechal Gaspar para alargar o Beco do Poço, entre as ruas da Igreja e do Arvoredo.
- Mandam aterrar, de cascalhos, dois locais entre o CaminhoNovo e a Rua da Brigadeira, 
nos quais existem atoleiros.
- Indeferem requerimento de um Vereador propondo a publicação de Editais convidan
do as pessoas a desaterrarem a elevação existente na Rua da Ponte, entre a Rua Clara e 
o Beco do Fanha.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Travassos - Assis - Coelho Júnior.
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JANEIRO
09
- Recebem Portaria da Presidência pedindo o envio de uma cópia da última lista dos 
cidadãos votantes no Município.
- Recebem Portaria da Presidência declarando que o alinhamento da Rua Nova da Praia 
deve seguir em linha reta até a Praça do Mercado, não prevalecendo o que marca a 
planta aprovada em 1850.
- Determinam que o Procurador da Câmara realize novamente a desapropriação dos 
terrenos e benfeitorias existentes nos fundos da casa do falecido Manoel Gomes Coelho 
do Valle, visto achar-se alterada a referida desapropriação.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre quais são os Juizes de 
Paz do Distrito das Dores e quais os juramentados.'
- Recebem as Contas do Procurador e nomeiam uma Comissão para examiná-las. 
-Nomeiam um Vereador Claviculário.
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento de vários 
cidadãos pedindo para edificarem um teatro provisório no Caminho Novo, em local de 
logradouro público.
- Solicitam Parecer do Advogado da Câmara sobre um pedido de pagamento de custas 
do processo feito pelo Escrivão da Subdelegacia do Distrito da Barra.
- Determinam a remessa de verbas para o Advogado da Câmara no Rio de Janeiro.
- Determinam que o encarregado das obras da Câmara levante e apresente, com urgên
cia, a planta de uma rua que deve existir na beira do rio, fundos das casas do Largo da 
Forca.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Assis.

10
- Acusam o recebimento de exemplares da Revista Politécnica e mandam franqueá-las 
ao público.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém dizendo da necessidade de realizar dois consertos 
na estrada que liga aquela Freguesia à Cidade.
- Recebem o orçamento das estacas e aterros necessários para facilitar os despejos no 
rio e resolvem pedir à Presidência a autorização para a obra.
- Recebem participação de um cidadão por ter transferido sua tipografia da Rua Nova 
da Praia, n° 9 para a Rua da Praia, n° 4 e, neste local, estar sendo impresso uma publi
cação denominada O Emigrado Alemão.
- Indeferem prorrogação de licença para matar gado fora do Matadouro Público.
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- Recebem ofício do Fiscal de Viamão pedindo uma carroça e uma mula para usar nos 
consertos de algumas ruas.
- Aprovam requerimento de um Vereador propondo medidas que organizem o alinha
mento e o nivelamento da Rua do Arvoredo e Becos do Firme, do 8o e de José de Souza 
Costa.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Silveira e Souza - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Assis.

11
- Decidem pedir à Presidência a aprovação interina de vinte e sete artigos das Posturas 
já vistos pela Assembléia Legislativa Provincial.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Viamão participando ter recebido o Livro de Atas 
da Qualificação.
- Recebem abaixo-assinado pedindo providências para a reconstrução de uma casa que 
se encontra fora de alinhamento na Rua de Santa Catarina.
Ass.: Pedroso - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Travassos - Assis.

n
- Aprovam um artigo de Postura regulamentando o fechamento dos estabelecimentos 
comerciais nos domingos e dias santos dentro dos limites da Cidade.
- Aprovam um artigo de Posturas obrigando os proprietários de chácaras no Caminho 
Novo e no de Belas a plantarem árvores de sombra na frente das mesmas.
- Recebem Portaria da Presidência tratando do envio das listas dos cidadãos votantes 
aos Presidentes dos Conselhos de Qualificação.
- Aprovam as Contas do Procurador, de acordo com o Parecer da Comissão Examina
dora.
- Recebem o Mapa de Vacinação do Município e mandam expedir atestado de freqüên
cia ao encarregado da vacina.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Assis - Silveira e Souza - Travassos - Coelho Júnior.

13
- Recebem circular da Presidência participando o falecimento da Rainha de Portugal.
- Aprovam um artigo de Posturas determinando padrões de medidas para o cercamento 
das propriedades rurais destinadas à agricultura na Serra Geral.
- Aprovam um artigo de Posturas punindo os proprietários de terras em Serra Geral 
que deixarem animais soltos.
- Aprovam um artigo de Posturas multando quem fizer lavouras, sem cercas, em áreas 
destinadas à criação de gado.
- Aprovam um artigo de Posturas multando os proprietários de animais que invadirem 
lavouras cercadas.
- Aprovam um artigo de Posturas regulamentando a apreensão e venda dos animais sem 
donos que invadirem as área de lavoura.
- Aprovam um artigo de Posturas controlando a caça de perdizes e a pesca de bagres.
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- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo uma avaliação e o levantamento do 
orçamento necessário para consertar a Estrada da Várzea na parte norte, que segue em 
direção à Estrada do Meio.
- Recebem participação do Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas de haver se 
mudado para São Gabriel e mandam chamar o imediato, em votos, para prestar jura
mento.
- Recebem pedido de informações à Presidência sobre o pagamento de serviços feitos 
na Estrada da Azenha.
- Indeferem requerimento pedindo licença para abertura de açougue nas casas da Santa 
Casa, junto à Guarda do Hospital Militar.
- Solicitam informações do Administrador de Obras da Câmara sobre um pedido para 
mandar cercar o potreiro onde se encontra o Matadouro Público.
- Mandam publicar Editais para contratar os serviços de numeração das casas da Cida
de.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Coelho Júnior - Travassos - Assis.

14
- Enviam à Presidência esclarecimentos sobre o pedido de construção de um teatro 
provisório no Caminho Novo, em terreno de logradouro público.
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade. 
Ass.: Pedrozo - Assis - Travassos - Coelho Júnior - Pereira.

23
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que a Câmara, juntamente com o Juiz de 
Paz do Distrito das Dores, esclareça qual dos empregos o referido Juiz quer continuar 
a exercer, visto que também atua como Professor Público.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo maiores informações sobre uma estrada 
projetada pela Câmara de São Leopoldo.
- Mandam chamar outro suplente de Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas, em 
razão da enfermidade do anterior.
- Recebem uma proposta para arrematação do conserto da Picada do Mendonça.
- Decidem pedir a aprovação da Presidência com relação à proposta recebida e as 
despesas a serem feitas com a numeração das casas.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Teixeira Júnior - Travassos - Prestes - Fioravante - Assis.

30
- Recebem o juramento do Escrivão privativo do Juizado de Paz do Io Distrito.
- Fazem a apuração geral dos votos para Deputados da Assembléia Legislativa Provin
cial e registram os trabalhos no Livro de Atas respectivo.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Fioravante.
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FEVEREIRO

09
- Mandam convocar um Vereador suplente em virtude da licença concedida ao titular 
para ir ao Rio de Janeiro.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o contrato para realçar os nomes das 
ruas e numerar novamente as casas da Cidade, autorizando, também, as despesas.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado de Aviso da Secretaria do Estado dos 
Negócios do Império tirando as dúvidas suscitadas pela Câmara com relação ao modo 
de nomear seus funcionários.
- Recebem do Procurador a relação das multas arrecadadas no mês anterior.
- Nomeiam uma Comissão para avaliar as propostas recebidas para a limpeza da Cidade.
- Mandam pagar várias custas judiciais em que a Câmara foi condenada.
- Aprovam as despesas feitas pelo Fiscal de Belém, com o conserto da Estrada do 
mesmo nome.
- Mandam pagar ao Promotor Público custas vencidas em que a Câmara foi condenada.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo providências da Câmara para se 
defender das acusações produzidas pelo Diretor do Arsenal de Guerra, em seu relatório 
dirigido ao Ministro da Guerra.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Travassos - Fioravante - Coelho Júnior.

MARÇO
02
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o artigo de Posturas que regulamenta a 
abertura das casas de negócios nos domingos e dias santos, dentro dos limites da Cida
de.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o orçamento do projeto de estaqueamentos 
e aterros para colocação dos despejos dentro do rio e mandam publicar Editais para a 
arrematação dos referidos serviços.
- Recebem a relação das pessoas multadas, no mês passado, por infração de Posturas e 
regulamentos.
- Recebem ofício de um cidadão dizendo que opta por exercer o cargo de Professor 
Público em detrimento do de Juiz de Paz.
- Recebem ofício da Câmara de Caçapava enviando cópia do Registro das Marcas 
daquele Município.
- Enviam à Presidência cópia do Relatório de Visita às Prisões e Estabelecimentos 
Públicos da Cidade.
- Mandam pagar custas processuais em que a Câmara foi condenada.
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão a quantia dispendida com a qualificação dos 
votantes naquela Freguesia.
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- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando ter consertado um beco naquela 
Freguesia e pedido enxadas e pás para os serviços.
- Autorizam o exercício da profissão de um Médico no Município.
- Nomeiam um Vereador para dar seu Parecer a respeito das críticas produzidas pelo 
Diretor do Arsenal de Guerra contra a Câmara.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Fioravante - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Teixeira Júnior
- Travassos - Campos.

09
- Recebem Portaria da Presidência solicitando, com urgência, um levantamento do nú
mero de crianças cegas no Município, declarando se as mesmas são portadoras de 
doença crônica ou curável, assim como serem ou não exepcionais e quais as condições 
econômicas de seus pais.
- Ordenam ao Procurador que promova a execução da sentença obtida pela Câmara 
contra Roberto Landell, no Rio de Janeiro.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para continuar matando gado 
no seu matadouro particular.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando das péssimas condições que se en
contra a Estrada do Mato Grosso, na descida para o Passo do Sabão.
- Autorizam o Fiscal de Viamão a consertar o Passo do Fiuza, mediante o auxílio ofere
cido por seus moradores.
- Decidem pedir ao Comandante do Corpo Policial auxílio de patrulhas para, juntamen
te com os Fiscais da Câmara, supervisionar a execução das Posturas nos dias santos e 
aos domingos.
- Recomendam aos Fiscais da Câmara que, nos domingos e dias santos, façam tocar o 
sino da Praça do Mercado, anunciando o fechamento das casas de comércio.
- Decidem alterar o sistema da numeração das casas, prevalecendo o que já  existe.
- Remetem aos Fiscais da Câmara, para análise, vários requerimentos de cidadãos soli
citando o cargo de Guarda Municipal.
- Mandam pagar várias custas processuais vencidas.
- Recebem o orçamento do conserto da Estrada do Mato Grosso, desde o Arroio do 
Paiva até a casa de Laurentino e marcam data para sua arrematação.
- Autorizam despesas para a realização de um Te Deum.
- Autorizam os consertos das ruas de Bragança, da Ponte, Santa Catarina, Rosário e 
Arvoredo, assim como o paredão da Ponta do Arsenal e nomeiam um Vereador para 
inspecionar as obras.
- Autorizam o Procurador da Câmara a contratar o aterro que deve ser colocado junto 
aos paredões da Rua Bela.
Ass.: Pedrozo - Assis - Silveira e Souza - Prestes - Travassos.

23
- Recebem ofício de um cidadão pedindo escusas por não assumir o cargo de Juiz de 
Paz do Io Distrito da Cidade, por estar nomeado Juiz Municipal e de Órfãos do Termo
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de J aguarão.
- Procedem às votações e às nomeações de um novo Fiscal da Câmara, de dois Guardas 
do Mercado e do Fiscal de Belém.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando o que tem ocorrido com as 
desapropriações e benfeitorias dos terrenos pertencentes aos herdeiros de Manoel Go
mes Coelho do Valle.
- Autorizam o conserto da Rua do Cemitério e a construção de um cano no Caminho 
Novo, de acordo com os orçamentos apresentados.
Ass.: Pedrozo - Assis - Silveira e Souza - Coelho Júnior - Travassos - Campos - Pres
tes.

27-
- Mandam convocar outro suplente ao cargo de Juiz de Paz do Io Distrito para vir 
prestarjuramento.
- Recebem ofício do Presidente da Comissão de Higiene Pública expondo os resultados 
inconvenientes de construir pontes para os despejos da Cidade e, conseqüentemente, 
decidem adiar a arrematação da referida obra.
- Mandam pagar os serviços realizados para abertura do Beco do Mota.
- Nomeiam um Escrivão para o Juízo de Paz do Io Distrito da Freguesia de Nossa 
Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Recebem os juramentos dos Fiscais e Guardas do Mercado nomeados anteriormente. 
Ass.: Pedrozo - Travassos - Campos - Assis - Prestes.

ABRH
03
- Indeferem o pedido de dispensa solicitado por um cidadão nomeado para o cargo de 
Juiz de Paz, pela terceira vez, do 10 Distrito da Cidade e marcam a data do seu juramen
to.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do 1 “ Distrito da Cidade.
- Concluem a arrematação dos consertos na Estrada do Mato Grosso, desde o Arroio 
do Paiva até a Azenha.
- Mandam pagar a metade da quantia referente ao Contrato de Trabalho para numera
ção das casas e denominação das ruas da Cidade.
Ass.: Travassos - Assis - Silveira e Souza - Prestes - Fioravante - Teixeira Júnior.

05
- Autorizam o Procurador a mandar fazer, com urgência, os consertos na Estrada do 
Chico Pinto, desde a chácara do Capitão Manoel Faustino até o Beco do Mota.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo o envio de um ofício ao Inspetor 
da Tesouraria solicitando esclarecimentos sobre os terrenos nacionais que a Câmara 
teria se apossado e cobrado foros, conforme declarações do Diretor do Arsenal de
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Guerra ao Ministro de Guerra.
Ass.: Fioravante - Travassos - Assis - Pereira - Teixeira Júnior - Silveira e Souza - 
Prestes.

17
- Recebem as Contas do Procurador da Câmara e nomeiam uma Comissão para examiná- 
las, juntamente com o valor da desapropriação do terreno e benfeitorias dos herdeiros 
do Doutor Vale.
- Recebem a relação das multas arrecadadas no mês de março.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra um estrangeiro 
com o seu Título de Residência atrasado.
Ass.: Prestes - Pereira - Silveira e Souza - Assis - Travassos.

18
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre um requerimento solicitando 
indenização por um terreno considerado de servidão pública.
- Ordenam a demolição das cercas feitas por moradores da Ilha da Pintada que excede
ram as medidas estabelecidas pela Câmara em suas concessões.
- Prorrogam duas licenças para ocupação de terrenos no Caminho Novo.
- Determinam que o encarregado das obras da Câmara meça os terrenos do Caminho 
Novo, marcando os espaços ocupados e faça uma relação dos proprietários.
- Autorizam o Procurador a comprar um livro, a ser guardado no quarto dos Guardas 
da Praça do Mercado, onde os Fiscais registrarão todas as multas que impuserem.
- Concedem licença a um cidadão para cercar seu terreno, situado além do Passo da 
Areia.
- Solicitam a um cidadão a planta do terreno que pede por aforamento.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Pereira - Fioravante - Travassos - Teixeira Júnior.

19
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão a quantia referente ao conserto de um beco 
naquela Freguesia.
- Mandam publicar Editais para arrematação das Rendas Municipais.
- Mandam levantar a planta e fazer o orçamento das despesas a serem efetuadas com a 
desapropriação de um terreno para arrumar a Rua Direita.
- Autorizam o Procurador a efetuar a desapropriação dos terrenos necessários para a 
abertura do Beco do Barbosa até a Várzea.
- Nomeiam uma Comissão de Vereadores para obter meios de desapropriar parte de 
uma casa localizada na Rua de Santa Catarina que está fora do alinhamento.
- Concedem licença a um cidadão para fechar um caminho, mas não o isentam das 
multas.
- Solicitam informações do Fiscal da Câmara sobre os requerimentos de dois cidadãos 
pedindo dispensa das multas impostas pelo referido Fiscal, de forma injusta.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Travassos - Assis - Fioravante - Silveira e Souza.
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- Mandam informações à Presidência sobre a abertura de uma estrada que ligue a Fre
guesia da Aldeia a São Leopoldo.
- Autorizam o aumento da diária a um funcionário da Câmara.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando a colocação de uma baliza de 
pedras indicando a altura que a Rua do Arvoredo terá depois de nivelada, desde a Rua 
Nova do Poço até a de Belas.
Ass.: Fioravante - Silveira e Souza - Travassos - Teixeira Júnior - Prestes - Assis - 
Pereira.

21
- Concedem licença a um cidadão para matar gado no seu matadouro particular.
- Concedem licença a um cidadão para cercar um terreno sem ter o domínio útil defini
tivo.
- Mandam fazer um cano no Caminho Novo.
Ass.: Fioravante - Travassos - Prestes - Assis - Silveira e Souza.

22
- Nomeiam a Comissão de Visita às Prisões e Estabelecimentos Públicos da Cidade.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer outro cano no Caminho Novo e a efetuar 
consertos na continuação da Rua da Praia e Estrada da Azenha.
- Determinam que os Fiscais da Câmara e os Guardas fiquem atentos ao regulamento 
da Praça do Mercado proibindo o comércio dos atravessadores antes da hora determi
nada pelas Posturas.
Ass.: Fioravante - Travassos - Prestes - Pereira - Silveira e Souza - Teixeira Júnior - 
Assis.

MAIO
OS
- Enviam ofício à Presidência acompanhado de uma cópia da Ata da Apuração Geral 
dos Votos para Deputados Provinciais.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara faça cumprir regularmente 
os artigos de n° 9, 10 e 11 da Lei 23/10/1832.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre o local mais apropri
ado para transferir a Aula de Meninos da Freguesia de Belém.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo a liberação de uma das salas da Câmara 
para instalação da Junta de Higiene Pública.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos consertos na Estrada 
do Mato Grosso.
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara de acordo com o Parecer da Comissão 
Examinadora e determinam que solicite o tombamento do terreno desapropriado dos



herdeiros de Manoel Coelho do Vale.
- Recebem convite formulado pelo Escrivão da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
para assistir à Festa e acompanhar a Procissão da Padroeira da Cidade.
- Recebem pedido de informações sobre o requerimento de um cidadão pedindo alinha
mento de um terreno que diz pertencer-lhe, na Praça da Matriz.
- Recebem ofício da Câmara do Rio Grande, convidando a Câmara da Capital para 
elaborarem uma Representação dirigida ao Corpo Legislativo Geral expondo os resul
tados inconvenientes da forma com que são eleitas as Assembléias Provinciais.
- Recebem ofício do Provedor Interino da Santa Casa de Misericórdia solicitando o 
conserto da Estrada da Azenha, na subida do Morro do Cemitério e decidem pedir ao 
Chefe de Polícia a liberação de alguns presos para trabalharem na referida obra.
- Recebem a relação de multas aplicadas no mês de abril.
- Mandam pagar aos Escrivãos, custas processuais vencidas.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Pereira - Assis - Silveira e Souza - Teixeira Júnior - Travassos.

12
- Recebem Portaria da Presidência enviando o orçamento das obras de conserto das 
duas pontes da Rua da Margem e concluem que o mesmo está acima das condições 
econômicas da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que a Câmara convoque outro cidadão para 
prestar juramento no cargo de Juiz de Paz do Distrito das Dores.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de ofício do Presidente da Comissão 
de Higiene Pública questionando a construção de pontes de madeiras no rio, para os 
depejos públicos.
- Aprovam o Parecer de um Vereador tratando da transferência da Escola de Meninas 
de Belém.
- Aprovam o Parecer de um Vereador sobre o convite formulado pela Câmara do Rio 
Grande para representarem contra a forma de Eleições das Assembléias Provinciais.
- Recebem ofícios da Comissão de Higiene Pública pedindo a lista de Médicos, Cirurgi
ões e Boticários registrados na Câmara e solicitando a indicação de um Fiscal para 
acompanhá-la em suas visitas.
- Dispensam o Juiz de Paz do 2° Distrito da Aldeia em razão de ter sido reeleito para o 
cargo e mandam chamar o suplente para prestar juramento.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar forrar o quarto das Guardas do Merca
do.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Pereira - Travassos - Fioravante - Prestes - Teixeira 
Júnior.

19
- Recebem ofício da Comissão de Higiene Pública pedindo a remoção dos despejos 
feitos em alguns locais da Cidade, assim como nos alicerces da Câmara Municipal, na 
Rua do Poço, no Beco da Casa da Ópera, na Praça da Doca, no canto da casa do Dr. 
Fioravante e na Praça da Alfândega, ao lado do trapiche.
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- Ordenam aos Fiscais que façam publicar os artigos de Posturas que dizem respeito aos 
despejos e que peçam o auxílio da Polícia para proibir e fazer cumprir os mesmos.
- Mandam ofício à Presidência solicitando a determinação para que a Guarda da Alfân
dega vigie e proíba a colocação de despejos ao seu redor.
- Concedem licença a um morador de Viamão para cercar o potreiro de sua proprieda
de, sob a condição de deixar uma passagem aberta.
- Determinam que o encarregado das obras da Câmara faça o orçamento das despesas 
para calçar o Beco do Barbosa, extraindo deste, as pedras necessárias, anteriormente 
doadas por um cidadão.
- Concedem licença a comerciantes para manterem abertas uma casa de pasto e uma 
confeitaria durante a Festa do Espírito Santo.
- Solicitam informações ao Fiscal da Aldeia sobre o requerimento de um cidadão pedin
do para conservar a porteira e a cancela em uma estrada que passa por propriedade que 
diz ser sua.
- Solicitam informações ao Fiscal de Viamão sobre o requerimento de um cidadão 
pedindo a revogação da licença da Câmara que autorizou o fechamento de um caminho 
público naquela Freguesia.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre um pedido de pro
vidências para evitar que a casa em ruínas, no Beco do Barbosa, n° 17, cause prejuízos 
a outras.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Assis - Travassos - Fioravante - Pereira - Prestes.

22
- Admitem vários licitantes nos Impostos Municipais.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando ter entregue ao Procurador uma 
quantia referente à cobrança de multa e pedindo a prorrogação do prazo de uso da 
carroça nos consertos daquela Freguesia.
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão uma quantia gasta nos consertos de algumas ruas 
daquela Freguesia e recomedam que não faça mais despesas sem autorização da Câma
ra.
- Enviam ao encarregado das obras da Câmara o requerimento de um cidadão pedindo 
para ser incluído na lista dos que querem aforar terrenos no Caminho Novo.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando anulação de multa.
- Concluem a arrematação dos Impostos Municipais e solicitam da Presidência sua 
aprovação.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Travassos - Assis - Prestes.

JUNHO
12
- Recebem Portaria da Presidência relativa à proibição de despejos nos lados da Alfân
dega.



- Recebem Portaria da Presidência pedindo, por empréstimo, documentos do Arquivo 
da Câmara para serem enviados ao Arquivo Militar.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos Impostos Municipais.
- Enviam ao encarregado das obras da Câmara uma Representação de vários morado
res tratando sobre a necessidade de que a Estrada da Lomba do Afonso retorne ao 
antigo percurso.
- Recebem ofício da Comissão de H igiene Públ ica pedindo a estrita execução de alguns 
artigos de Postura solicitando a liberação de um Fiscal para acompanhá-la, assim como 
carroças para serem usadas na limpeza das ruas.
- Recebem ofício do novo Fiscal de Belém participando ter iniciado no exercício do 
cargo.
- Recebem a relação das multas aplicadas no mês anterior.
- Concedem licença a um cidadão para cercar seu campo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Dores enviando o Livro da Qualificação dos Votantes.
- Escolhem o Arruador da Freguesia das Dores.
- Indeferem, temporariamente, por falta de recursos, o requerimento de um cidadão 
pedindo a colocação de aterro em frente a sua chácara na Rua de Belas, onde construirá 
um paredão.
- Determinam, através de vistoria, o alinhamento a ser concedido no Beco do Império 
para a construção de uma casa.
- Marcam nova data para as arrematações da passagem do Rio Gravataí e para a publi
cação dos trabalhos da Câmara.
- Nomeiam uma Comissão para verificar se o Contrato da Numeração das casas foi 
cumprido.
Ass.: Coelho Júnior - Travassos - Assis - Teixeira Júnior - Pereira.

19
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a confecção das plantas dos terrenos 
e de uma casa, localizados, respectivamente, na Várzea de Gravataí e na Ponte da 
Cachoeira, que desencadearam problemas envolvendo a Câmara e a Presidência.
- Recebem a comunicação de um Cidadão da compra de uma tipografia que será 
estabelecida na Rua da Praia, 26, onde publicará dois jornais em idioma alemão.
- Aceitam a oferta feita pelo Diretor da redação do Mercantil para publicar, gratuita
mente, os trabalhos da Câmara.
- Marcam data para arrematação dos materiais do barracão de madeira existente no 
início da Várzea.
- Registram não ter aparecido licitante para o Passo do Gravataí.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Prestes - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Pereira - 
Assis.

26
- Recebem Portaria da Presidência mandando divulgar, no Município, a convocação da 
nova Assembléia Provincial.
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- Recebem as plantas dos terrenos e casas, solicitadas na sessão anterior e mandam 
.entregá-las ao Vereador.
- Determinam que o Procurador entregue na Contadoria Provincial uma quantia, em 
dinheiro, para ser aplicada na fatura da Cadeia e que assim se comunique à Presidência.
- Determinam que o Fiscal da Câmara, incumbido de acompanhar a Comissão de Higi
ene Pública, ficará, também, encarregado da limpeza da Cidade, tendo um Guarda ao 
seu dispor.
- Autorizam o Procurador a mandar plantar arvoredos no Largo da Alfândega e Praça 
do Mercado.
- Suspendem a arrematação dos materiais do barracão da Várzea por receberem lances 
baixos.
Ass.: Pedrozo - Assis - Prestes - Coelho Júnior - Travassos - Pereira.

JULHO
04
- Recebem Portaria da Presidência orientando sobre a aplicação do artigo 4° da Lei do 
Orçamento Municipal de 1853 que trata do lançamento de Imposto.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de uma indicação da Comissão de 
Higiene Pública condensando os artigos de Posturas referentes à proibição da inoculação 
com o pus da bexiga.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando estar ciente da entrega de quantia, em 
dinheiro, para ser aplicada na nova Cadeia.
- Recebem Portaria da Presidência mandando fornecer materiais ao Carcereiro.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de aviso do Ministério da Guerra, 
concedendo licença ao Io Tenente de Engenheiros, Frederico Augusto do Amaral 
Sarmento Menna, para assumir o cargo de Engenheiro Municipal.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia participando ter assumido e estar exercendo 
o referido cargo.
- Recebem ofício do Fiscal das Dores acompanhado de uma Representação sobre as 
necessidades de uma ponte no Arroio do Conde.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando à Câmara que envie uma mensa
gem de congratulações ao novo Chefe de Polícia.
- Recebem a participação de um Vereador da impossibilidade de comparecer à sessão, 
por estar enfermo.
- Mandam que o Procurador proceda ao arrolamento dos terrenos pelos quais são 
cobrados arrendamentos.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Pereira - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Assis.

10
- Recebem Portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, o artigo de Posturas 
que proíbe a inoculação com o pus da bexiga.
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- Recebem ofício da Câmara do Rio Grande e decidem responder que o momento não é 
conveniente para fazerem a Representação proposta.
- Recebem as Contas do Procurador da Câmara e nomeiam uma Comissão para examiná- 
las.
- Recebem a relação das multas arrecadadas no mês de junho.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Travassos - Silveira e Souza.

11
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter multado um estrangeiro por 
estar com seu Título de Residência desatualizado.
- Recebem ofício do ex-Chefe interino de Polícia comunicando ter entregue o cargo ao 
novo titular.
- Recebem abaixo-assinado pedindo a construção de uma calha no Beco do Barbosa e 
doando as pedras para a obra.
- Nomeiam uma Comissão para examinar os diversos pareceres dos Médicos, Cirurgi
ões e Boticários a respeito dos despejos da Cidade.
- Aprovam requerimento de um Vereador solicitando providências para mandar 
desbarrancar a Rua Nova do Poço e o Beco do Barbosa, assim como desobstruir a 
servidão por onde descem as águas da Praça da Igreja da Conceição e dos terrenos da 
Santa Casa.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Pereira.

12
- Expedem atestado de freqüência ao Presidente da Comissão deUigiene Pública.
- Recebem o Parecer da Comissão nomeada para esclarecer problemas surgidos com o 
fechamento de terrenos na Várzea de Gravataí e decidem enviá-lo, juntamente com 
outros documentos, à Presidência.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra um estrangei
ro.
- Determinam ao Procurador que aplique o Código de Posturas em um cidadão que se 
nega a arrancar os espinhos de sua propriedade, colocando em risco os transeuntes.
- Recebem o juramento de um cidadão naturalizado.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Junior - Silveira e Souza - Coelho Junior - Prestes
- Assis.

13
- Nomeiam uma Comissão para formular artigos de Posturas sobre matéria indicada 
pela Comissão de Higiene Pública.
- Aprovam os Livros de Escritura da Câmara.
- Recebem requerimento de um Fiscal solicitando que a Câmara peça, à Presidência, a 
dispensa do seu serviço ativo da Guarda Nacional, visto a incompatibilidade de fun
ções.
- Solicitam informações ao Fiscal da Aldeia sobre um pedido de licença para colocação
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de uma porteira e uma cancela no início da estrada que vai para o campo de Gravataí.
- Concedem licença a um escravo para viver por conta própria.
- Pedem informações ao Procurador sobre o requerimento de cidadão solicitando au
mento de terreno para depósito de madeiras.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Assis - Silveira e Souza - Pereira.

14
- Marcam data para arrematação do Passo do Gravataí.
- Ordenam ao Administrador das obras da Câmara que mande colocar carroças de 
aterro ou cascalho em frente a algumas chácaras da Várzea.
- Nomeiam uma Comissão para organizar o Orçamento e o Relatório da Câmara que 
devem ser apresentados à Assembléia Provincial.
- Indeferem, temporariamente, um pedido de alinhamento para construir na Estrada dos 
Moinhos, enquanto não tiverem a planta daquela parte da Cidade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo providências contra o acúmulo das 
águas em seu terreno no Beco do Firme.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Coelho Júnior - Prestes - Assis.

15
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara, de acordo com o Parecer da Comissão 
Examinadora.
- Autorizam o conserto do Alto da Bronze e pedem ao encarregado das obras da Câma
ra a elaboração de seu orçamento.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo a inclusão do nome de mais um 
Médico na relação dos habilitados perante a Comissão de Higiene Pública.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Travassos - Prestes - Fioravante - Pereira.

24
- Aprovam requerimento do Presidente da Câmara pedindo a retificação do seu voto, 
referente à expedição do atestado de freqüência fornecido ao Presidente da Comissão 
de Higiene Pública.
- Recebem Portaria da Presidência tratando da Representação dos moradores da Fre
guesia das Dores, da Camaquã e Pedras Brancas sobre a construção de uma ponte no 
Arroio do Conde.
- Recebem Portaria da Presidência declarando ser infundada a queixa produzida por um 
Vereador contra a Câmara e resolvem que os terrenos ocupados pelo referido Vereador 
sejam passíveis de uma ação reivindicatória por parte da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência tratando da dispensa do serviço ativo da Guarda 
Nacional solicitada por um Fiscal da Câmara.
- Recebem ofícios do Chefe de Polícia participando ter multado vários estrangeiros, 
liberando a arrecadação das multas.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia tratando do fechamento de um terreno considera
do de logradouro público.
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- Concluem a arrematação do Passo do Gravataí e encaminham pedido de aprovação da 
Presidência.
- Autorizam o conserto da Rua da Igreja, na descida do Alto da Bronze.
- Concedem licença para conservar uma ponte no terreno desapropriado da viúva do 
Doutor Vaile.
- Decidem, em razão das informações do encarregado das obras da Câmara, mandar 
fazer o conserto do Beco do Barbosa, quando for conveniente, aceitando a doação de 
pedras feita pelos seus moradores.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Coelho Júnior - Assis.

30
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre o Município e sua indústria.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação do Passo do Gravataí.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, trinta e cinco artigos 
do Projeto de Posturas submetido à aprovação da Assembléia Provincial.
- Recebem o juramento do novo Engenheiro Municipal.
- Acusam o recebimento de multas aplicadas pelo Chefe de Polícia contra estrangeiros.
- Recebem ofício da Câmara de São José do Norte acompanhado do Registro das 
Marcas daquele Município.
- Concedem demissão, a pedido, para um Guarda Municipal.
- Encaminham aos Fiscais da Câmara, para julgamento, os requerimentos dos cidadãos 
pedindo o cargo de Guarda Municipal.
- Concedem licença a um cidadão para conservar um telheiro onde abriga seu cavalo.
- Encaminham ao Engenheiro Municipal, a fim de que opine, os Pareceres e a planta 
levantada por Luiz Pereira Dias.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Pereira.

AGOSTO
14
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado da lista dos cidadãos nomeados su
plentes do Juiz Municipal e do Juiz de Órfãos do termo desta Cidade.
- Recebem oficio da Câmara Municipal de Caçapava convidando para participarem da 
reivindicação dirigida ao Imperador para indultar todos os praças da Guarda Nacional 
da Província, pertencentes à Divisão Imperial estacionada no Estado Oriental e que 
haviam desertado.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando haver multado vários estrangeiros e 
liberado a arrecadação das multas.
- ReCebem a relação das multas arrecadadas no mês de julho.
- Autorizam o pagamento da última parcela do Contrato para os consertos da Estrada 
do Mato Grosso e mandam fazer outro com o mesmo contratante para efetuar outras 
obras na referida estrada.
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- Recebem ofício do Engenheiro Municipal participando ter nomeado Luiz Pereira Dias 
para ser seu ajudante substituto na administração das obras da Cidade.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal comunicando sua viagem a Rio Pardo, a fim 
de participar de comissões, indicado pela Presidência.
- Resolvem solicitar da Presidência a entrega de quantia, em dinheiro, destinada à continu
ação do aterro no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a organização de um Te Deum em 
homenagem ao 32° Aniversário da Independência.
- Aprovam a escolha do novo Guarda Municipal, proposta pelos Fiscais da Câmara.
- Mandam o Fiscal de Viamão alinhar uma estrada naquela Freguesia, para que um 
cidadão possa cercar seu campo.
- Autorizam o Procurador a liberar quantia usada pelo Advogado da Câmara no Rio de 
Janeiro.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Fioravante - Assis - Travassos - Pereira - Coelho Júnior.

28
- Mandam publicar Editais convidando a população da Cidade a iluminar a frente de 
suas casas nas noites de 6 e 7 de setembro.
- Aprovam o Relatório a ser apresentado na Assembléia Provincial e decidem enviá-lo 
para a Presidência juntamente com a receita e despesa da Câmara.
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter liberado o dinheiro para a continua
ção do aterro na Caminho Novo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Dores pedindo a convocação e o juramento de dois 
suplentes no referido cargo.
- Nomeiam uma Comissão,para agenciar subscrições nos Distritos das Pedras Brancas 
e de São João.
- Solicitam informações ao Mestre de Obras da Câmara sobre o nivelamento requerido 
por um cidadão para fazer a calçada em frente a sua casa na Várzea.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Coelho Júnior - Travassos - Pereira.

SETEMBRO
13
- Recebem do Procurador as contas referentes às despesas da Câmara no exercício 
anterior e nomeiam uma Comissão para examiná-las.
- Aprovam as despesas da Câmara de acordo com a Comissão Examinadora e as enca
minham ao Contador para organizar o Balancete a ser enviado à Assembléia Provincial.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo o conserto do lampião do xadrez n° 08 da 
Cadeia Civil.
- Determinam um prazo para o término do lajeamento das calçadas nas ruas da Igreja, 
desde a esquina da Rua Direita até o Portão; da Ponte, desde a Ponta do Arsenal até o 
Portão; da Praia, desde a esquina da Passagem até o Alto da Caridade; Clara, desde a
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praia até a Rua da Igreja e Nova do Poço, até o fim do Beco do João Coelho, podendo os 
moradores, colocarem frades.
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da 2a Vara, comunicando ter multado os 
cidadãos jurados que faltaram às sessões do Júri e liberando a arrecadação das multas.
- Recebem inúmeros ofícios do Chefe de Polícia sobre multas impostas a estrangeiros 
por infrações de Leis e Regulamentos.
- Recebem a relação das multas arrecadadas no mês de agosto.
- Mandam pagar a última prestação do Contrato de numeração das casas e letreiros das 
ruas da Cidade, de acordo com a Comissão Examinadora dos trabalhos.
- Recebem ofício do Arrematante dos Impostos Municipais pedindo esclarecimentos a 
respeito da cobrança de impostos de Açougueiros e Boticários.
- Marcam vistoria em um caminho no Cristal.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Teixeira Júnior - Pereira - Travassos - Coelho Júnior - Assis.

27
- Recebem o juramento de um cidadão naturalizado.
- Recebem Portaria da Presidência mandando abrir, novamente, um caminho no Distri
to de Viamão que tinha sido fechado por um cidadão, com autorização da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre as providências tomadas 
pelas Autoridades Policiais e Fiscais da Freguesia dos Anjos com relação ao cercado de 
um terreno de logradouro público, efetuado por um cidadão.
- Recebem o juramento de um cidadão naturalizado.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo os dados pessoais e maiores informações 
sobre o estado de saúde de um menino cego, morador no 1° Distrito da Cidade.
- Mandam agradecer, oficialmente, aos sacerdotes que prestaram serviços gratuitos na 
realização do Te Deum em homenagem à Independência.
- Concordam que a Comissão de Higiene Pública guarde o seu arquivo no Passo da 
Câmara, conforme solicitação feita através de ofício.
- Recebem ofício da Comissão de Higiene Pública pedindo novas informações sobre um 
Bacharel em Medicina.
- Recebem ofício da Comissão de Higiene Pública enviando alguns artigos para serem 
transformados em Posturas referentes a pobres e esmoleiros.
- Autorizam os pagamentos de custas processuais vencidas na última sessão do Júri.
- Mandam chamar outro suplente do Juiz de Paz do Distrito das Dores para prestar 
juramento.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Teixeira Júnior - Travassos - Prestes.

OUTUBRO
02
- Mandam imprimir, em folhetos, o Relatório, o Balanço e Orçamentos da Câmara do 
último ano financeiro para serem distribuídos aos Deputados Provinciais.
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- Mandam chamar dois cidadãos para prestarem juramento no cargo de Juiz de Paz de 
Belérri.
- Mandam chamar outros dois cidadãos para jurarem e se habilitarem ao cargo de Juiz 
de Paz do 3o Distrito.
- Acusam o recebimento de várias multas impostas pelo Chefe de Polícia contra estran
geiros.
- Recebem a relação das multas arrecadadas no mês de setembro.
- Recebem a participação do lançamento de um jornal intitulado Diário Comercial, 
impresso em uma tipografia localizada na Rua da Praia, n° 30.
- Resolvem solicitar à Presidência o reconhecimento de utilidade pública a desapropri
ação dos terrenos do falecido Luiz Azevedo e Souza para dar alinhamento na Estrada 
do Motta, de conformidade com a planta já  aprovada.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre o pedido de fecha
mento de um terreno, beirando a estrada, perto do Passo da Mangueira.
- Solicitam informações do Contador da Câmara sobre um requerimento do Registra
dor de Tropas do Município pedindo o pagamento dos seus salários atrasados.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Pereira - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Silveira 
e Souza - Fioravante - Assis.

07
- Recebem Portaria da Presidência acompanhado do Parecer da Comissão de Poderes 
da Assembléia Legislativa Provincial com a apuração dos votos para Deputados, tendo 
excluído o Colégio de Uruguaiana e alterando a ordem numérica dos suplentes.
- Recebem proposta de um cidadão para construção de um Matadouro Público, medi
ante privilégio.
- Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Teixeira Júnior - Pereira - Fioravante.

09
- Recebem as Contas do Procurador e nomeiam uma Comissão para examiná-las.
- Recebem ofício do Procurador explicando as razões de não ter efetuado a desapropri
ação da chácara de Dona Maria Joaquina de Souza, para continuação de Beco do Bar
bosa até a Várzea. >
- Determinam que o mestre das obras da Câmara, Luiz Pereira Dias, continue receben
do a mesma gratificação até que o Engenheiro Municipal retome à Cidade.
- Recebem o Mapa de Vacinação do Município e mandam dar ao encarregado um ates
tado de freqüência.
- Recebem ofício de um cidadão oferecendo, gratuitamente, pedras para a obra dos 
paredões nos lados da Alfândega.
- Concedem licença para construção,de um telheiro que servirá de depósito de lenhas, 
na Praia do Riacho - Largo do Machado.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para construir uma pequena 
casa na Rua Senhor dos Passos, com a altura das soleiras abaixo dos limites estabeleci
dos pelas novas Posturas.
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Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Assis.

10
- Recebem um Comunicado do Inspetor de Quarteirão da Ilha da Pintada de que alguns 
moradores da referida Ilha fecharam os caminhos para o arroio.
- Recebem participação do Fiscal de Viamão de que o caminho que a Presidência da 
Província mandou ser aberto novamente, já  está em condições.
- Recebem um abaixo-assinado pedindo o conserto da Estrada do Meio até o Passo do 
Dornellas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fazer um valo na sua 
chácara no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo indenização de alguns palmos do seu 
terreno na Rua da Igreja, esquina com a de Belas, os quais serão necessários para o 
alargamento desta última.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Pereira.

11
- Aprovam requerimento do Presidente da Câmara mandando chamar o Comendador 
Manoel Ferreira Porto Filho para assinar contrato do calçamento das suas propriedades

O

no Caminho Novo e em frente à Doca, na forma da sua proposta.
- Mandam dar quantia, em dinheiro, ao Fiscal de Viamão para conserto de uma rua 
naquela Freguesia, recomendando, se possível, economia no referido conserto.
- Recebem Portaria da Presidência mandando enviar o Diploma ao primeiro suplente 
dos Deputados da Assembléia Provincial.
- Recebem Portaria da Presidência aguardando as informações referentes ao fechamen
to de um terreno considerado de logradouro público.
- Determinam ao Fiscal da Câmara que proceda à vistoria nas paredes externas de uma 
casa incendiada no Largo da Alfândega e intime seu proprietário a desmanchá-la, caso 
ameace ruir.
- Decidem comunicar à Comissão de Higiene Pública que o Procurador não pode ser 
responsável pela arrecadação das multas impostas pela mesma.
- Pedem o Parecer do Advogado da Câmara sobre um ofício do Procurador fazendo ver 
os inconvenientes que encontra na cobrança das multas impostas a Jurados da Fregue
sia das Dores.
- Recebem requerimento de um ‘cidadão pedindo indenização do valor de cem palmos 
de um terreno de sua propriedade na Rua do Imperador, na qual foi usado para abertura 
desta rua.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Silveira e Souza - Assis.

12
- Recebem Portaria da Presidência tratando da desapropriação necessária para endirei
tar o Caminho denominado Freitas.
- Nomeiam uma Comissão para emitir Parecer à Assembléia Provincial a respeito da
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proposta de um cidadão para construir um Matadouro Público, mediante privilégio. 
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Pereira - Coelho Júnior - Travassos - Assis.

13
- Aprovam as Contas do Procurador da Câmara, de acordo com o Parecer da Comissão 
Examinadora.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para tirar porção de aterro na Vár
zea.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito de Belém.
- Concedem licença a um cidadão para reformar sua casa, no Beco do Barbosa, e dar 
menos largura às portas.
- Indeferem requerirmento de um cidadão pedindo para cercar um terreno que deverá 
servir para continuação de uma rua na Freguesia da Aldeia.
- Nomeiam uma Comissão para negociar com os proprietários de terrenos localizados 
na continuação da Rua Nova da Praia até a Praça do Mercado, a fim de cedê-los à 
Câmara, ou vendê-los.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Assis - Coelho Júnior - Pereira - Silveira e Souza.

14
- Recebem Portaria da Presidênciajuntamente com a cópia do Parecer da Comissão de 
Comércio e Indústria da Assembléia Provincial e outros documentos referentes a uma 
ponte para o Passo do Duro, solicitando a opinião da Câmara com relação ao assunto.
- Determinam ao Procurador que chame, à conciliação, os proprietários de terrenos, em 
vias de desapropriação, para corrigir o Caminho do Freitas, a fim de certificarem-se da 
aprovação das avaliações feitas.
- Determinam ao Contador que anote, no Livro dos Multados, os problemas encontra
dos na cobrança das multas impostas aos Jurados do Distrito das Dores.
- Recebem solicitação de informações da Presidência sobre o requerimento de um cida
dão pedindo para permutar um terreno que possui na Rua Nova da Praia, por um no 
Caminho Novo, em frente ao Beco do Barbosa.
- Decidem pedir à Presidência a expedição de ordens para que os presos sentenciados 
seja empregados nas obras de aterro e desaterro da Câmara, sempre que for necessário.
- Recebem o orçamento e marcam data para pôr em arrematação os consertos na Estra
da do Gravataí.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a Praça do Paraíso, convidando os mora
dores dos arredores a colaborarem.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis -Pereira - Teixeira Júnior.

23
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a desapropriação de um terreno para o 
endireitamento da Rua de Belas.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo o Parecer da Câmara sobre a Petição de um 
fabricante de óleo de rícino pedindo empréstimo à Assembléia Provincial.
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- Aceitam o convite do Cônsul Português para assistirem a um Te Deiim em homenagem 
ao aniversário do Regente de Portugal.
- Aprovam o Parecer da Comissão avaliadora da necessidade de uma ponte no Arroio 
do Duro e o encaminham à Presidência.
- Registram não terem recebido propostas para os consertos da Estrada de Gravataí. 
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Fioravante - Prestes - Teixeira Júnior - Silveira e 
Souza.

26
- Aprovam o Parecer da Comissão encarregada de avaliar os meios e lugares de serem 
efetuados despejos de materiais fecais e os encaminham à Presidência, juntamente com 
os Pareceres dos Médicos, Cirurgiões e Boticários.
- Aceitam e formulam um Contrato de Locação da nova casa da Câmara com obras em 
andamento.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo, por aluguel, um terreno dentro do 
Potreiro Nacional para construir um galpão, onde guardará os couros que compra no 
mesmo matadouro.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Silveira e Souza - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - 
Pereira.

NOVEMBRO
09
Não houve sessão.

13
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de uma proposta apresentada na As
sembléia Provincial por um cidadão para a limpeza da Cidade a fim de que a Câmara 
emita seu Parecer.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um ofício do 1° Secretário da As
sembléia Provincial querendo saber se a Câmara mandou efetuar o exame e o orçamen
to dos melhoramentos a serem realizados na navegação do Rio Gravataí.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um ofício da Comissão de Higiene 
Pública reclamando providências para que a limpeza da Cidade seja feita com regulari
dade.
- Recebem juramento de dois cidadãos naturalizados.
- Concedem licença a um cidadão para que mantenha uma porteira e uma cancela na 
estrada que cruza o seu campo na Freguesia de Viamão.
- Ficam informados de que o jornal Diário do Sul passará a ser impresso em uma 
tipografia localizada na Rua Nova da Praia, n° 14.
- Recebem comunicado do proprietário de uma litografia sobre a mudança do seu esta
belecimento para a Rua do Ouvidor, n° 47.
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- Solicitam informações do Fiscal de Viamão sobre o requerimento de um cidadão pedin
do que a Câmara faça cumprir a Portaria da Presidência que manda reabrir uma estrada 
que atravessa seu campo naquela Freguesia.
- Aceitam o pedido de dispensa de cargo solicitado pelo Juiz de Paz do 3° Distrito da 
Aldeia por não saber 1er e escrever e, mandam convocar o suplente para assumir o 
cargo.
- Decidem enviar ofício à Presidência pedindo orientações e esclarecimentos de como 
proceder às desapropriações e indenizações de terrenos de particulares para abertura 
de ruas e melhoramentos de estradas quando não exitirem benfeitorias.
- Concedem licença a um cidadão para construir um telheiro na praia, em frente a sua 
chácara no Caminho Novo, para guardar uma canoa.
- Mandam pagar custas processuais às quais a Câmara foi condenada.
- Determinam os locais para os despejos da Cidade da seguinte forma: dentro do rio, 
nas saídas do Beco do Barbosa, Rua do Senhor dos Passos, Rua' do Rosário, Beco da 
Ópera, Beco do Fanha, Rua do Arroio, Ponta das Pedras, no Arsenal e em todo o litoral 
da Cadeia Nova para o lado do Riacho.
Ass.: Teixeira Júnior - Assis - Pereira - Coelho Júnior - Travassos - Prestes - Fioravante. 

22
- Recebem Portaria da Presidência determinando que a Câmara ordene aos seus Fiscais 
o rigoroso cumprimento das Posturas referentes ao asseio público.
- Recebem a participação do proprietário da casa que a Câmara alugou para as suas 
sessões de que a mesma se acha concluída e, portanto, pede que o isente das obrigações 
que se sujeitou no Contrato anteriormente firmado.
- Determinam o início da mudança da Câmara e marcam a data para começarem os 
trabalhos nas novas instalações.
- Decidem comunicar à Presidência a mudança da Câmara, assim como às demais auto
ridades que costumam dar audiências na mesma casa.
- Decidem pedir à Presidência os retratos de D. João VI, D. Pedro I e da Imperatriz D. 
Leopoldina que foram emprestados ao Palácio da Presidência por ocasião da visita de 
D. Pedro II à Província, em 1845, para serem colocados na nova casa da Câmara.
- Decidem solicitar à Presidência que empreste ou venda para a Câmara, quatro corti
nas de portas internas usadas existentes no Arsenal de Guerra, para serem colocados 
nas suas novas instalações.
- Indeferem proposta de um Vereador de enviar uma mensagem ao Chefe de Polícia em 
agradecimentos à proibição do uso de armas no Município.
- Aceitam o oferta de dois cidadãos doando palmos de terrenos com frente para a Rua 
dos Moinhos e saída na Várzea para abertura de uma rua neste local e encaminham 
pedido de autorização à Presidência para efetuarem as despesas necessárias.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para edificar uma casa na Ilhota, 
antes do Passo dos Ferreiros, em razão de encontrar-se em litígio o referido local.
- Autorizam o Procurador da Câmara a efetuar despesas com a realização de um Te



Deum.
Ass.: Pedroso - Teixeira Júnior - Pereira - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza.

DEZEMBRO
02
Não houve sessão.

11
- Recebem Portaria da Presidência comunicando estar ciente de que a Câmara alugou 
uma casa nova para as suas sessões, as do Júri, as audiências, etc.
- Recebem Portaria da Presidência declarando que as cortinas de portas existentes no 
Arsenal de Guerra estão em mau estado e que os retratos estão à disposição da Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência respondendo sobre o modo de proceder nas desa
propriações.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de Aviso do Ministério da Justiça e de 
um requerimento e plano de Manoel Pereira da Motta para a criação de um Asilo de 
Mendigos e pedindo um levantamento dos mendigos existentes no Município, assim 
como uma avaliação do plano respectivo.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo providências a respeito da limpeza da Cida
de e locais de despejos, conforme posicionamento da Comissão de Higiene Pública.
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da Ia Vara pedindo para cancelar a multa 
imposta a um Jurado.
- Recebem a relação das multas arrecadadas no mês de novembro.
- Recebem ofício de um Fiscal da Câmara declarando ter multado cada um dos Guardas 
Municipais.
- Concedem licença a um cidadão para ter um pequeno trapiche de madeira fora dos 
limites do seu terreno na Rua Nova da Praia para desembarque de materiais.
- Decidem enviar ofício à Comissão de Higiene Pública juntamente com uma cópia da 
relação dos açougues existentes fora do Mercado informando ser satisfatório o estado 
de limpeza de tais açougues, conforme a declaração dos seus Fiscais.
- Solicitam ao Fiscal de Viamão devolução da carroça e da mula pertencente à Câmara. 
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza - Pereira.
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JANEIRO
08
- Recebem circülar da Presidência pedindo informações sobre a necessidade de aumen
to das áreas de terras das Povoações do Município e o envio das respectivas plantas 
com a localização das ruas, praças e reservas de terrenos.
- Recebem a participação do não-comparecimento de u'm Vereador por estar enfermo.
- Mandam convocar, novamente, um cidadão para prestar juramento ao cargo de Juiz 
de Paz do Io Distrito da Cidade.
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria Provincial solicitando a remessa da tabela 
das gratificações que os Médicos Cirurgiões, Boticários, Dentistas, Parteiras e Droguistas 
pagaram à Câmara pelas respectivas matrículas.
- Recebem ofícios do Inspetor da Tesouraria Provincial tratando das propostas dos 
cidadãos que, com o Exator, encarregado da cobrança da taxa dos escravos, deverão 
marcar os limites da cidade, de acordo com Decreto de 1845.
- Recebem as Contas do Procurador da Câmara e nomeiam uma Comissão para examiná- 
las.
- Mandam pagar custas processuais ao Escrivão da Subdelegacia do Distrito das Pedras 
Brancas em que a Câmara foi condenada.
Ass.: Pedrozo - Pereira - Assis - Teixeira Júnior - Prestes.

09
- Recebem o juramento do cidadão nomeado para Juiz de Paz do 1° Distrito da Cidade.
- Solicitam informações ao Fiscal sobre o requerimento de um cidadão pedindo licença 
para retirar pedras de uma pedreira existente na frente do seu terreno, na Rua da Praia.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do 1° Distrito da Aldeia.
- Solicitam novas informações do Fiscal de Viamão com relação à abertura de um cami
nho naquela Freguesia.
- Encaminham ao Procurador e ao encarregado das obras da Câmara o requerimento de 
um cidadão solicitando palmos de terreno nos fundos da sua fábrica.
Ass.: Prestes - Travassos - Pereira - Assis - Teixeira Júnior.

10
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para construir uma fábrica de moer 
grãos, na margem do rio, no Caminho Novo.
Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para retirar pedras na Rua da Praia.
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- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para conservar porteira e cancela do 
campo, na Freguesia da Aldeia.
- Autorizam o Procurador da Câmara a realizar as despesas com o calçamento de um 
terreno no Caminho Novo.
Ass.: Travassos - Assis - Prestes - Teixeira Júnior - Pereira.

11
- Recebem ofício do Chefe de Polícia participando ter multado um estrangeiro por estar 
com seu Título de Residência desatualizado.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para construir um depósito de madei
ra em terreno de beira-rio, por ser proibido edificar nesta área.
- Concedem licença a um cidadão para depositar materiais em frente à sua casa, na Rua 
da Praia, esquina com o Beco de João Coelho.
- Determinam ao Procuradoir que utilize os meios judiciais para mandar demolir as 
cercas e os valos feitos por um cidadão em terreno de logradouro público na Freguesia 
da Aldeia.
- Decidem demitir o Fiscal da Freguesia da Aldeia, em razão de seu comportamento 
perante os problemas com a cerca do terreno de logradouro público naquela Freguesia 
e mandam comunicar à Presidência.
- Ordenam que o Procurador da Câmara intime ou requeira em Juízo a demolição da 
mangueira que um cidadão construiu em frente a sua casa na Estrada da Aldeia, visto 
não ter assinado o termo de responsabilidade.
-■Nomeiam o novo Fiscal da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Teixeira Júnior - Assis - Travassos - Coelho Júnior - Pereira.

12
- Mandam dar alinhamento e altura de soleiras para a construção de uma casa em terre
no situado na Rua da Igreja.
- Concedem licença para um cidadão colocar porteira e cancela no início de um cami
nho até a Estância do Gravataí.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar consertar a Rua Nova do Poço, desde 
a Rua Nova até a da Igreja.
- Indicam Vereador para inspecionarem o calçamento do Caminho Novo e os consertos 
da Rua Nova do Poço.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Teixeira Júnior - Travassos - Prestes - Pereira.

13
- Solicitam informações ao Fiscal da Câmara sobre o requerimento de um cidadão 
pedindo para tirar pedras na Estrada do Freitas, em frente à Fonte do mesmo nome.
- Respondem a Portaria da Presidência e ofícios da Comissão de Higiene Pública rela
tivos aos lugares para despejos e Projeto de Posturas.
- Determinam que o Administrador das Obras da Câmara continue as obras de aterro da 
Rua da Olaria usando as carroças da mesma, mas as entregue ao Fiscal sempre que
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forem requisitadas para a limpeza da Cidade.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Prestes - Travassos - Teixeira Júnior.

18
- Recebem Portaria da Presidência dizendo estar ciente das providências tomadas pela 
Câmara com relação à retomada do terreno de logradouro público na Freguesia da 
Aldeia, assim como da demissão do Fiscal da mesma.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando as despesas com a abertura de uma rua 
em terrenos doados por dois cidadãos e mandam publicar Editais para a arrematação da 
obra.
- Acusam o recebimento de multa aplicada pelo Chefe de Polícia contra um estrangeiro 
por estar com seu Título de Residência desatualizado.
- Aprovam, com algumas alterações, as Contas do Procurador da Câmara, de acordo 
com o Parecer da Comissão Examinadora.
- Decidem pedir à Presidência a dispensa da convocação militar do Guarda do Chafariz.
- Recebem informações do Fiscal da Câmara a respeito das exigências de um cidadão 
para os moradores da Ilha liberarem o caminho a uma junta de bois de sua propriedade.
- Solicitam informações do Subdelegado e do Juiz de Paz do Distrito da Aldeia sobre o 
requerimento do cidadão que cercou um terreno de logradouro público naquela Fre
guesia e que, agora, o quer por aforamento.
- Mandam fazer o conserto da ponte de madeira junto ao Matadouro.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Júnior - Prestes - Pereira - Fioravante - Coelho 
Júnior.

FEVEREIRO
01
- Recebem Portaria da Presidência comunicando não poder dispensar da convocação 
militar o Guarda do Chafariz.
- Aceitam o pedido de dispensa do cargo solicitado pelo cidadão nomeado Fiscal da 
Freguesia da Aldeia.
- Nomeiam e recebem o juramento do novo Fiscal da Aldeia.
- Recebem a participação de um Vereador dizendo não poder comparecer à sessão por 
estar enfermo.
- Determinam, novamente, a concessão de alinhamento e alturas das soleiras para um 
terreno na Rua da Igreja, independente da apresentação dos Títulos exigidos pelo Fis
cal da Câmara.
- Autorizam vários alinhamentos de terrenos nos subúrbios da Cidade.
- Autorizam o Procurador da Câmara a comprar um livro para Atas das sessões e outro 
para o Registro dos ofícios.
- Autorizam o Procurador a consertar a estrada que vai dos Moinhos até a Várzea.
- Decidem pedir à Presidência a autorização para desapropriar um terreno que abrange
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a Rua do Imperador, caso considerar de utilidade pública.
- Mandam intimar um cidadão para prestar juramento no cargo de Juiz de Paz do Dis
trito Sul de Viamão.
- Transferem a data da arrematação das cercas, valos e plantações de espinhos na Rua 
de Santo Antônio.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Pereira - Travassos - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Silveira 
e Souza.

08
- Encaminham ao Advogado da Câmara o requerimento do Arrematante dos Impostos 
Municipais pedindo esclarecimentos sobre a cobrança de Impostos da Fábrica de car
vão animal.
- Concluem a arrematação das obras de abertura da Rua de Santo Antônio.
- Decidem, de acordo com as informações recebidas, arrendar a um cidadão o terreno 
de logradouro público por ele cercado no 2° Distrito da Aldeia, com a devida autoriza
ção da Presidência.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre o requerimento de 
uma cidadã pedindo que a mesma faça reparos na sua casa, em virtude de ter destruído 
uma rampa que nela existia.
- Autorizam o Procurador da Câmara a mandar passar alcatrão nas madeiras e tinta nos 
corrimãos da ponte do Menino Deus.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Teixeira Júnior - Assis - Coelho Júnior - Fioravante - Silveira 
e Souza - Travassos.

22
- Recebem Portaria da Presidência autorizando o arrendamento do terreno de logradouro 
público, cercado por um cidadão.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de uma Representação do Delegado 
da Capitania do Porto da Cidade sobre o embargo interposto pela Câmara na obra 
construída junto ao Arsenal da Marinha.
- Autorizam o Procurador a entrar em contato com os proprietários da Rua Nova da 
Praia, para dar continuidade à abertura da mesma.
- Marcam a data para receberem o juramento do Juiz de Paz do Sul de Viamão.
- Mandam, novamente, chamar o Juiz de Paz do Distrito de Belém para vir prestar 
juramento.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar os cruzamentos da Rua da Ponte e Rua 
da Praia com a de Bela aproveitando as pedras existentes no largo da Marinha.
- Mandam entregar ao Fiscal de Belém quantia, em dinheiro, para a compra de alimen
tos aos trabalhadores que vão consertar o Passo do Fiusa.
- Enviam ao Advogado da Câmara um requerimento do Arrematante dos Impostos 
Municipais a respeito de espetáculos.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Travassos - Pereira - Assis - Coelho Júnior.
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MARÇO

03
- Recebem Portaria da Presidência declarando que deve ser suspenso o embargo da 
obra em construção no Arsenal da Marinha, visto que se compromete acelerar a permu
ta do referido terreno pelo do Potreiro Nacional, onde se encontra o Matadouro Públi
co ou então indenizará a Câmara.
- Recebem Portaria da Presidência declarando que a Câmara não deve conceder alinha
mento e altura das soleiras no terreno junto à Praça da Matriz, sem que o seu proprie
tário apresente o Título.
- Recebem Portaria da Presidência perguntando se existem Posturas que proíbam o 
crescimento de cercas de espinhos sem serem cortadas regularmente, evitando o 
estreitamento das estradas.
- Recebem do Juiz de Paz de Viamão o Livro da Qualificação dos Votantes daquela 
Freguesia.
- Determinam que o Fiscal da Câmara marque um prazo, intransferível, para que um 
cidadão desmanche os telheiros que colocou na Praça da Matriz.
- Mandam convocar um suplente, a fim de que preste juramento como Juiz de Paz do 
Norte de Viamão.
- Recebem ofício de um cidadão doando um terreno localizado entre as estradas dos 
Moinhos e a da Olaria para a abertura de uma rua que comunique a Várzea até o 
Caminho Novo.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém acompanhado da relação das pessoas que colabo
raram no conserto da estrada daquela Freguesia, no lugar denominado Lomba do 
Baltazar.
- Recusam as condições impostas pelos proprietários de terrenos com fundos para a 
Rua Nova da Praia, aos quais seriam cedidos para a construção de uma praça junto a do 
Mercado.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Prestes - Travassos - Pereira.

FEVEREIRO
(conforme a ordem do documento)

09
- Marcam vistoria na Estrada da Cavalhada, no lugar denominado Lomba D. Afonso.
- Recebem ofício da Junta de Qualificação da Aldeia acompanhado do Livro respecti
vo.
- Recebem o Juramento do Juiz de Paz de Belém.
- Mandam convidar, novamente, um cidadão para prestar juramento do Juiz de Paz do 
3° Distrito da Aldeia.
- Recusam a compra de dois telheiros existentes na Praça da Matriz.
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- Decidem pedir autorização da Presidência para pagarem os salários atrasados do 
Registrador das Tropas do Município.
- Solicitam informações do encarregado das obras da Câmara sobre o requerimento de 
uma cidadã pedindo para cercar seu campo no Passo das Pedras.
- Recebem de um cidadão a oferta gratuita de cinqüenta carros de pedras para o calça
mento da frente de sua casa,- no Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a iniciar as desapropriações necessárias para a continuação 
da Rua Nova da Praia até o Mercado.
- Concedem alinhamento e licença para depositar materiais para a reforma de uma 
olaria na Rua da Olaria.
- Mandam publicar Editais para arrematação da Casa da Câmara.
Ass.: Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Pereira - Assis.

MARÇO
15
- Recebem Portaria da Presidência perguntando, para fins de cobrança da Décima Ur
bana, se dentro dos limites do Município existem povoações cujos terrenos estão sendo 
usados para lavoura e criação.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando o fornecimento de luz para a guarda da 
nova Cadeia Civil.
- Comunicam o regresso do Engenheiro da Câmara e informam que o mesmo assumiu 
suas funções.
- Decidem comunicar à Presidência as dificuldades que encontrarão para melhorar a 
Estrada da Cavalhada.
- Mandam agradecer, oficialmente, aos cidadãos que doarão parte de seus terrenos para 
abertura da Rua de Santo Antônio.
- Determinam ao Engenheiro da Câmara a continuação dos trabalhos iniciados pelo seu 
ajudante de levantamento das Plantas das Freguesias do Termo.
- Solicitam informações do Engenheiro da Câmara sobre o requerimento de um cidadão 
pedindo para vaiar seu terreno na Estrada do Passo da Areia.
- Recebem oficio da Câmara de Triunfo acompanhado de cópia do Registro das Marcas 
daquele Município.
- Autorizam alinhamento de terrenos para a construção de um paredão no Caminho 
Novo.
- Aceitam a oferta de um cidadão cedendo lugar em frente a sua propriedade para tirar 
o aterro necessário no Caminho Novo.
- Solicitam informações do Engenheiro da Câmara sobre o requerimento de um cidadão 
pedindo para alterar a Estrada do Padilha, no Rincão do Passo Grande.
- Nomeiam uma Comissão para tratar com os proprietários das chácaras localizadas na 
continuação da Rua da Praia até a Rua de D. Afonso o projeto de endireitamento da 
referida rua.
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- Mandam publicar Editais para a arrematação dos consertos na Estrada do Ilhéu, con
forme o orçamento apresentado.
- Autorizam o pagamento de custas processuais em que a Câmara foi condenada.
- Pedem ao Engenheiro da Câmara que faça o orçamento das obras de aterro e paredão 
a ser construído ao lado leste da Alfândega.
- Pedem ao Engenheiro da Câmara que avalie a Planta de parte da Cidade levantada por 
Luiz Pereira Dias.
- Pedem ao Engenheiro da Câmara que faça o orçamento das despesas que serão feitas 
para cercar a chácara do cidadão que doou terreno para abertura de uma rua entre a 
Rua D. Afonso e a da Olaria.
Ass.: Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Assis - Travassos - Pereira.
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MARÇO
27
- Solicitam ao Engenheiro um orçamento para a reforma na Estrada da Cavalhada, na 
Lomba do Afonso.
- Pedem ao Arrematante dos Impostos que recorra à Assembléia Provincial.
- Concedem licença para cercarem um campo com frente à Estrada do Passo da Areia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Dores sobre nomeação de um Capi
tão do Mato.
- Concedem licença para cercarem terreno com frente à Praça e Rua do Poço.
- Aceitam oferta de pedras do Sr. Israel Rodrigues Barcellos que servirão para conser
tar a rua.
- Informam ao Engenheiro sobre o pedido de inspeção em duas estradas no Distrito de 
Belém.
- Informam ao Engenheiro sobre um pedido de licença para mudanças na estrada que 
vai da Aldeia para a Costa de Sapucaia.
- Aceitam oferta de máquinas para aterro por parte do Cirurgião-Mor.
- Decidem fazer Editais de praça para conserto da calha na Estrada do Meio.
- Decidem fazer Editais de praça para aterro no Caminho Novo.
- Solicitam ao Engenheiro o orçamento para o aterro no Caminho Novo.
Ass.: Coelho Júnior - Pereira - Assis - Prestes - Travassos - Silveira e Souza.

ABRIL
09
- Recebem ofício do Procurador com a Prestação de Contas.
- Recebem ofício do Fiscal sobre consertos no Caminho Novo e Estrada do Freitas - do 
Beco do Barbosa ao Beco da Marcela.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém sobre o conserto de uma estrada.
- Recebem, de Mestres-Construtores, requerimento sobre impostos.
- Ordenam ao Fiscal da Aldeia que examine a derrubada de madeira no Rio Gravataí, 
acima do Passo das Canoas.
- Pedem à Presidência autorização para venda de um cofre e um armário da antiga casa 
da Câmara.
- Pedem ao Contador que faça o cálculo sobre as rendas da Câmara.
- Solicitam ao Engenheiro que levante as plantas de alguns terrenos no 2° Distrito da
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Aldeia.
- Solicitam ao Engenheiro um exame no Rio Gravataí.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Assis - Coelho Júnior - Prestes - Travassos.

10
- Decidem examinar mudanças feitas na Estrada do Passo do Feijó.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Ilha dos Marinheiros, no Rio Guaíba, 
sobre concessão de um caminho.
- Pedem à Presidência que ordene o fornecimento de luzes para a Guarda da Cadeia.
- Enviam ao Juiz de ÓrfSo e Juiz de Ausentes conta de despesa da demolição das casas 
no Largo das Dores, pertencente a herdeiros ausentes.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza.

11
- Solicitam informações sobre caminhos públicos na Ilha dos Marinheiros, no Rio Guaíba.
- Pedem, ao Engenheiro, providências sobre perigo do desmoronamento de um morro 
no Alto da Bronze.
- Pedem ao Procurador relação dos arrendamentos nas margens do rio da Cidade.
- Autorizam o Procurador a interromper os Becos de João Coelho, do Fanha e do 
Leite.
- Designam Comissão para indicar os impostos sobre a iluminação pública.
- Solicitam à Presidência indenização pelo embargo de uma obra no Arsenal da Mari
nha, em terreno da Câmara.
- Marcam nova data para a venda da antiga casa, onde se realizavam as sessões.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Júnior - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

12
- Nomeiam substituto para representar a Câmara na Assembléia Geral.
- Recebem aútorização para a venda de móveis da antiga casa da Câmara.
- Solicitam atestado de freqüência do encarregado da vacinação.
- Marcam data para arrematação dos Impostos Municipais.
- Solicitam ao Engenheiro novo orçamento para consertar a Estrada do Ilhéu.
- Nomeiam substituto para representar a Câmara na Assembléia Geral.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Coelho Júnior - Assis - Teixeira Júnior - Travassos.

13
- Adotam planta de parte da Cidade com alterações e determinam que a abertura de 
novas ruas devem ter largura de oitenta palmos.
- Aceitam proposta elaborada para o conserto da calha na Estrada do Meio.
- Autorizam o conserto na Estrada do Freitas entre os Becos do Barbosa e da Marcela.
- Marcam data para arrematação das passagens nos Passos da Pintada, dos Negros, do 
Gravataí, do Entrepelado, do rio dos Sinos e da Picada na fronteira com a Cidade.
- Mandam pagar por custas judiciais a que foi condenada a Câmara.
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- Pedem aos Deputados Gerais que promovam a permuta entre os terrenos da Câmara, 
onde está o Arsenal da Marinha, e parte do Potreiro Nacional, onde fica o Matadouro 
Público.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Prestes - Silveira 
e Souza.

14
- Informam ao Procurador sobre a ordem do Presidente da Província à Tesouraria da 
Fazenda para indenizar a Câmara pelo embargo posto à obra do Arsenal da Marinha.
- Reconhecem não haver caminho público na Ilha dos Marinheiros.
- Recebem do Advogado um Parecer sobre o requerimento do Arrematante dos impos
tos.
- Decidem que alguns impostos não serão arrematados.
- Marcam data para a arrematação da casa antiga da Câmara e do aterro no Caminho 
Novo.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Assis - Coelho Júnior.

19
- Mandam que o Procurador pague a despesa dos cravos para as correntes dos presos.
- Recebem ofício da Presidência acusando'o recebimento da informação sobre o Depu
tado substituto no Corpo Legislativo.
- Aprovam a prestação das contas apresentadas pelo Procurador.
- Recebem levantamento sobre logradouros públicos arrendados.
- Determinam o deslocamento de um Fiscal da Praça do Mercado para os subúrbios da 
Cidade.
- Recebem requerimento de cidadãos que pretendem levantar um paredão em frente às 
suas casas no Caminho Novo.
- Deliberam serviço de aterro.
- Transferem a data para venda da casa antiga da Câmara, um cofre e um armário.
- Determinam que alguns moradores consertem a frente da suas casas.
- Determinam que se refaça o antigo traçado da estrada do Passo do Feijó, mudado por 
um cidadão.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Júnior - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

30
- Isentam alguns Mestres-Construtores de impostos.
- Recebem aprovação da Presidência para um conserto na Estrada do Meio.
- Recebem do Engenheiro observações sobre o conserto na Estrada de Belém, na Lom
ba do Balthazar.
- Recebem oficio do Engenheiro sobre aterros.
- Marcam data para arrematação de um paredão no lado leste da Alfândega e, também, 
para consertos nas estradas do Ilhéu e do Meio.
- Enviam resposta ao Procurador sobre desapropriação de um terreno para construção
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deuma Praça.
- Solicitam que o Contador preste contas.
- Recebem oficio do Fiscal sobre o conserto na Freguesia das Dores.
- Informam ao Engenheiro as mudanças em uma estrada na Várzea da Cachoeira.
- Indeferem pedido de licença para retirada de lenha das matas de Gravataí.
- Autorizam o fechamento de um caminho.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Travassos - Coelho Júnior - Prestes.

MAIO
07
- Recebem Portaria da Presidência sobre a vacinação.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre o destino da casa antiga 
das sessões da Câmara.
- Recebem ofícios sobre a permuta do terreno da Câmara, onde está o Arsenal da 
Marinha, pelo Potreiro Nacional, onde se localiza o Matadouro Público.
- Aprovam lance para conserto na Estrada do Ilhéu e enviam à Presidência para aprova
ção.
- Adiam praça para conserto na Estrada do Meio.
- Solicitam autorização da Presidência para a realização da obra de continuação da Rua 
Dom Afonso até a Olaria de José Inácio.
- Permitem as mudanças feitas por um cidadão na Estrada do Passo do Feijó.
- Promovem a exoneração do Engenheiro e ordenam ao encarregado de obras que 
continue o trabalho nas Freguesias do Município e o exame no Rio Gravataí, junto à 
Ponte da Cachoeira.
- Enviam ao encarregado de obras um oficio do Fiscal sobre o conserto na Estrada da 
Cavalhada.
- Autorizam um cidadão a fazer lance na arrematação do Passo da Picada.
- Mandam publicar, por Editais, que está vago o cargo de Engenheiro.
Ass.: Pedrozo - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

14
- Recebem da Presidência a aprovação para o contrato de conserto na Estrada do Ilhéu.
- Recebem Portaria da Presidência acusando o recebimento da comunicação do desli
gamento do Engenheiro.
- Recebem Portaria da Presidência com a proposta sobre a casa antiga da Câmara.
- Autorizam alguns cidadãos a fazerem lances para os Impostos Municipais.
- Informam ao Fiscal sobre o pedido de transferência do talho de carne, da Rua da 
Praia, 22, para a da Varzinha, n° 28.
- Determinam que o Procurador continue a desapropriação de terras para o alinhamen
to da Estrada do Comendador Travassos.
- Autorizam cidadão a dar lance para os Impostos Municipais.
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- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia sobre os problemas de tranqueira no Rio Gravataí.
- Marcam data para arrematar o conserto do Beco da Opera.
- Recebem, do encarregado de obras, ofício sobre escavações em ruas e praças, feitas 
por particulares.
- Autorizam cidadãos a oferecerem lances nos Impostos para o Passo da Picada.
- Adiam o contrato de arrematação para construção de um paredão.
- Recebem requerimento sobre tulhas de madeira de Mestres-Construtores.
- Aprovam proposta para o conserto na Estrada do Meio e enviam à Presidência.
- Solicitam aprovação para o lance oferecido pelo Passo dos Negros.
- Adiam a praça para arrematação do Passo da Pintada e também do Entrepelado.
- Solicitam aprovação para a proposta oferecida pelo Passo da Picada.
- Solicitam a aprovação da Presidência para o lance oferecido pelos Impostos Munici
pais.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Prestes - Travassos - Silveira e Souza.

24
- Recebem autorização da Presidência para abertura de uma rua.
- Recebem aprovação da Presidência para arrematação dos Impostos, das passagens no 
Passo dos Negros e também no Passo Fronteira à Cidade.
- Recebem aprovação para arrematação pelo conserto na Estrada do Meio.
- Enviam à Presidência orçamento e plantas referentes ao Paredão no lado leste da 
Alfândega.
- Recebem Portaria sobre empréstimo dè cinco contos de réis e hipoteca da casa antiga 
da Câmara.
- Recebem, da Presidência, Portaria sobre terreno pedido para logradouro público.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Informam ao encarregado de obras requerimentos sobre alinhamento.
- Concedem licença para construção de um paredão no Caminho Novo.
- Marcam data para arrematação dos Passos do Entrepelado e da Pintada e, para o 
conserto no Beco da Ópera.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Coelho Júnior - Assis - Travassos - Teixeira Júnior - 
Silveira e Souza.

31
- Decidem enviar em Pública Forma, documentos que provam a sua propriedade sobre 
o terreno em que se acha o Arsenal dá Marinha.
- Recebem ofício sobre o desligamento do Chefe de Polícia da Província.
- Enviam à Presidência pedido para desapropriação de terrenos na Rua Nova da Praia.
- Recebem do encarregado de obras informações sobre o alinhamento de áreas junto às 
estradas.
- Recebem pedido de licença para fazer um telheiro em terreno arrendado, pertencente 
à Câmara.
- Solicitam aprovação da Presidência para o lance oferecido para obras da abertura de
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uma rua e pelo Passo da Pintada.
- Autorizam o Procurador a fazer as despesas com a comemoração de Corpus Christi.
- Convocam o cidadão suplente para prestar juramento no cargo de Juiz de Paz.
- Mandam pagar despesas judiciais.
- Marcam data para contratar o alinhamento da Rua do Freitas Travassos e a publicação 
dos trabalhos da Câmara.
- Enviam à Presidência um artigo de Posturas para aprovação interina.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Teixeira Júnior - Fioravante - Coelho Júnior.

JUNHO
04
- Aprovam Parecer sobre a troca do terreno onde está o Arsenal da Marinha por parte 
do Potreiro Nacional para enviar Representação à Assembléia Geral.
- Recebem Portaria sobre a Guarda de Honra que deverá acompanhar a Procissão do 
dia. sete.
- Recebem do Inspetor da Tesouraria, documentos sobre a medição de um terreno de 
beira-rio em continuação à Praça Paraíso.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Decidèm convocar Vereador suplente.
- Aprovam a arrematação dos valos e cercas na Estrada do Freitas e enviam à Presidên
cia.
- Convidam concorrentes para a publicação dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Prestes - Assis.

11
- Recebem, para o juramento, o Juiz de Paz eleito para o 1° Distrito.
- Recebem aprovação da Presidência para arrematação das passagens do Passo da Pin
tada.
- Recebem Portaria aprovando arrematação de valos, cercas e plantações de espinhos 
em uma rua a ser aberta.
- Recebem, da Presidência, aprovação provisória para o artigo de Posturas sobre os 

horários das casas de negócio aos domingos e dias santificados.
- Recebem aprovação do contrato das obras para o alinhamento da Rua do Freitas.
- Enviam à Presidência documentos relativos ao terreno de beira-rio, onde está o Arse
nal da Marinha.
- Recebem, do Fiscal de Viamão, informações sobre um conserto no Passo do Fiuza.
- Recebem do encarregado de obras um pedido de esclarecimento sobre seus vencimen
tos.
- Recebem propostas do Correio do Sul e Mercantil para publicarem os trabalhos da 
Câmara.
Ass.: Pedrozo - Fioravante - Campos - Pacheco de Assis - Coelho Júnior - Prestes.
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- Recebem, da Presidência, exemplar do periódico publicado pela Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional nos meses de outubro de 1852 a janeiro de 1854.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a construção de um paredão ao lado leste da 
Alfândega.
- Recebem, da Presidência, autorização para desapropriação de terrenos que servirão 
para continuação da Rua Nova da Praia e a Praça a ela imediata.
- Recebem oficio do Procurador justificando não ter sido feita a medição do terreno 
concedido à Câmara para logradouro público.
- Decidem dirigir ao Presidente da Província um voto de agradecimento pelos serviços 
prestados a ela.
- Nomeiam Comissão para acompanhar o Presidente da Província a Rio Grande.
- Aprovam proposta para que peçam aos Senadores e Deputados gerais solicitando a 
dispensa de destacamento da Guarda Nacional em tempo de paz.
- Solicitam ao encarregado de obras que indique o conserto necessário na Estrada do 
Passo da Areia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito das Dores sobre suplentes.
- Recomendam ao Juiz de Paz do Distrito das Dores que solicite as vacinas ao Inspetor 
na Província.
- Recebem candidato para o cargo de Engenheiro da Câmara.
- Recebem Parecer do Advogado da Câmara sobre custa judicial.
Ass.: Pedrozo - Campos - Teixeira Júnior - Fioravante - Coelho Júnior - Silveira e 
Souza.

28
- Solicitam aprovação da Presidência para o Arrematante das passagens do Passo do 
Entrepelado.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Recebem de um cidadão pedido de autorização para construir um potreiro na Várzea 
da Cachoeira.
- Recebem pedido de autorização de um cidadão para continuar as mudanças em uma 
parte da Estrada do Feijó.
- Informam ao Arrematante do aterro no Caminho Novo que vão mandar consertar o 
Beco do Freitas.
- Mandam pagar pelo conserto na Estrada do Ilhéu.
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Campos - Silveira e Souza.

21

JULHO
03
- Recebem Portaria informando que a Presidência ordenou ao Engenheiro executar a 
medição de um terreno concedido à Câmara.
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- Recebem aprovação da Presidência para a arrematação do Passo do Entrepelado por 
um período de três anos.
- Recebem Portaria do Presidente agradecendo o auxílio prestado durante o tempo de 
sua administração.
- Recebem comunicado do Vice-Presidente da Província informando ter assumido o 
cargo.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando a conclusão de vários consertos em 
algumas estradas daquela Freguesia.
- Convidam Vereadores suplentes a assumirem as vagas na Câmara.
Ass.: Coelho Júnior - Campos - Assis - Fioravante - Silveira e Souza.

04
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas.
- Encaminham ao Fiscal da Aldeia uma Petição para fechar uma estrada.
- Recebem justificativa de Vereador suplente por não poder assumir o cargo.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Campos - Araújo - Pinto - Silveira e Souza.

05
Não houve sessão.

06
- Recebem informações do Fiscal sobre o pedido de licença para a construção de um 
telheiro.
- Marcam data para o contrato do conserto na Estrada do Meio.
Ass.: Coelho Júnior - Campos - Araújo - Assis - Silveira e Souza - Pinto - Fioravante.

07
- Recebem, do encarregado de obras, duas plantas da Freguesia de Belém.
- Solicitam aos Fiscais da Freguesia de Belém e das outras, informações sobre terrenos 
destinados à lavoura e criação.
- Marcam data para arrematação de consertos na Estrada do Ilhéu.
Ass.: Coelho Júnior - Silveira e Souza - Assis - Pinto - Fioravante - Araújo.

09
- Recebem informações do Fiscal sobre uma casa de ausentes, que ameaça desabar, na 
Rua da Ponte, n° 89.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer o conserto na Estrada do Meio.
- Mandam pagar prestação pelo contrato de abertura de uma rua.
- Indeferem pedido de um cidadão para secar couro em frente a sua casa na Rua do 
Rosário.
Ass.: Coelho Júnior - Assis - Silveira e Souza - Campos - Araújo - Fioravante - Pinto.
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- Acertam contratos para os consertos na Estrada do Ilhéu.
- Consultam a Presidência sobre o ordenado que deverá ser pago ao encarregado de 
obras.
- Discutem uma mudança em um artigo das Posturas.
Ass.: Fioravante - Silveira e Souza - Assis - Campos - Pinto.

27
- Recebem resposta da Presidência sobre o salário do encarregado de obras, enquanto 
cumprir a função de Engenheiro.
- Aprovam a prestação de contas do Procurador da Câmara.
- Mandam pagar dívida à viúva do Procurador falecido.
- Recebem ofícios do Subdelegado do 2° Distrito, com a lista nominal de cidadãos 
pobres, cegos e aleijados existentes no Município.
- Mandam pagar prestação pelo alinhamento da Estrada do Freitas.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia solicitando pagamento de despesas feitas com os 
consertos de estradas.
- Recebem, do encarregado da vacinação, informações sobre as pessoas vacinadas de 
abril ajunho.
- Nomeiam Comissão para organizar relatório a ser enviado à Assembléia Provincial.
- Mandam fazer orçamento para o conserto na Estrada do Gravataí.
- Ordenam ao encarregado de obras que examine a abertura da Rua de Santo Antônio.
- Concedem licença para que um cidadão construa um telheiro para matadouro particu
lar no Potreiro de Matadouro Público, à margem do Riachinho.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Campos - Silveira e Souza - Teixeira Júnior - Coelho 
Júnior.

10

AGOSTO
06
- Recebem aviso do Ministério da Guerra sobre a Representação da Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal sobre a conclusão dos calçamentos do Beco do João Coelho 
e Rua Nova do Poço.
- Fixam prazo para o lajeamento das ruas de Santa Catarina, do Poço, desde a esquina da 
Nova do Poço até a Praça do Portão, da Cadeia, da Ponte e da Igreja, até a esquina da 
Rua Bela.
- Mandam o Procurador pagar a prestação feita pela abertura da Rua de Santo Antônio.
- Autorizam o Procurador a contratar o conserto na Estrada de Gravataí, entre os 
potreiros do Ilhéu.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com o Te Deum. do dia 7 de setembro.
- Nomeiam Comissão para tomar providências sobre as comemorações do Aniversário 
da Independência.
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A ss.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Prestes - Travassos - Campos - Silveira e Souza.

27
- Recebem, da Presidência, exemplar do periódico Auxiliadora da Indústria Nacional 
dos meses de fevereiro de 1854 a março do ano corrente.
- Solicitam, ao Procurador, informações sobre a economia, no que se refere à troca da 
iluminação a azeite pela a gás hidrogênio líquido na Cadeia Civil.
- Mandam pagar dívida feita por um conserto na Estrada do Ilhéu e pela abertura de 
uma rua, em continuação à de D. Afonso.
- Recebem o orçamento do Contador para o ano de 1856 / 1857.
- Mandam pagar custas judiciais.
- Aprovam um relatório apresentado.
- Solicitam ao encarregado de obras o levantamento de uma planta das proximidades da 
Fonte do Riacho entre as ruas da Figueira e da Imperatriz, Rua da Olaria e da Várzea. 
Ass.: Travassos - Prestes - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza.

SETEMBRO
14
- Destacam Fiscais e Guardas para controlarem a limpeza da Cidade, atendendo o ofí
cio da Comissão de Higiene.
- Recomendam aos Fiscais que façam cumprir o Capítulo das Posturas que manda 
cercar os terrenos vazios.
- Solicitam ao Administrador de Obras que ordene a limpeza do Riachinho.
- Recebem convite para assistirem ao desembarque do Presidente da Província e para 
acompanhá-lo até o Palácio.
- Convocam cidadão para prestar juramento como Juiz de Paz no 2° Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento pedindo o pagamento de custas judiciais.
- Recebem ofício de um cidadão desistindo da oferta que fez para a construção do 
paredão ao lado da Alfândega.
- Solicitam ao encarregado de obras que faça um exame nas obras da abertura de uma 
rua.
- Recebem requerimento pedindo indenização por custas de um processo.
- Nomeiam Comissão para examinar as contas nos dois meses adicionais de 1854 a 
1855.
- Recebem informações do Procurador sobre a iluminação a gás da Cadeia da Justiça.
- Informam ao Fiscal da Aldeia sobre a intenção de um cidadão de fechar um caminho 
que passa por suas lavouras.
- Enviam ao encarregado de obras um requerimento de um cidadão solicitando um 
alinhamento.
- Proibem a retirada de areia no riacho, nas ruas, estradas e praças.
- Marcam data para contratar o aterro no lado leste da Alfândega.
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Ass.: C oelho Júnior - Prestes - Travassos - A ssis - Teixeira Júnior.

20
- Recebem pedido de material do Carcereiro para a Cadeia da Justiça.
- Recebem, do Vice-Presidente, agradecimento pelo apoio prestado durante sua admi
nistração.
- Agradecem a alguns sacerdotes por terem trabalhado, gratuitamente, no Te Deum do 
dia 7 de setembro.
- Enviam ao Advogado um requerimento do Escrivão pedindo dispensa do cargo na 
Freguesia das Dores.
- Recebe informações do Fiscal sobre um pedido de certificado de alinhamento.
- Recebem a informação de que um Guarda solicitou exoneração.
- Solicitam à Presidência a expedição de uma ordem para que o Procurador receba uma 
quantia consignada em Lei.
- Recebem de um Engenheiro pedido para que lhe indiquem os limites da Cidade, para 
que levante uma planta.
- Marcam nova data para contratar o aterro no lado leste da Alfândega.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Júnior - Silveira e Souza-B aptista-Coelho Júnior
- Prestes - Assis.

24
- Recebem ofício informando a posse do novo Presidente da Província, Barão de Muritiba, 
que solicita o apoio da Câmara durante sua administração.
- Recebem ofício da Presidência recomendando à Comarca que tome as providências 
para a limpeza da cidade, evitando a epidemia que invade algumas Províncias do Norte 
do Império.
- Recebem orientação da Presidência para pagar as custas nos processos em que o 
Promotor Público decai da ação.
- Recebem da Presidência a solicitação de um quadro comparativo das despesas de 
iluminação com azeite e as despesas que se teria com o uso de gás hidrogênio líquido.
- Recebem oficio da Presidência sobre a eleição dos membros da Assembléia Legislativa 
Provincial.
- Recebem ofício da Comissão de “Egijencia” Pública informando sobre os serviços do 
Fiscal indicado pela Câmara para auxiliá-la.
- Mandam o encarregado de obras informar sobre o cumprimento do contrato da aber
tura da Rua de D. Afonso.
- Solicitam autorização da Presidência para desapropriação de uma casa e terreno para
o alinhamento da Rua Direita.
- Informam aos Fiscais das Freguesias da Aldeia, Viamão, Belém e das Dores, quais as 
providências que deverão tomar para manterem o máximo de asseio em suas jurisdi
ções.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Campos - Silveira e Souza - 
Assis.
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- Nomeiam Comissões para controlar a limpeza da Rua Clara, ao lado do Arsenal, da 
Rua Clara à de Bragança e desta ao Beco do Barbosa.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando o uso das carroças, exclusivamente na 
condução do lixo das ruas da Cidade, principalmente a da Praia, Nova da Praia, Nova e 
do Poço.
- Recebem da Presidência Portaria sobre a Lei do Orçamento Provincial.
- Ordenam ao encarregado de obras que faça o orçamento para o conserto necessário 
da Estrada do Mato Grosso, atendendo às mudanças na Lomba do Sabão.
- Recebem ofício da Santa Casa requisitando os Autos de Medição dos terrenos foreiros, 
cuja concessão foi feita a favor dos expostos.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

28

OUTUBRO
08
- Recebem Portaria da Presidência informando ter incumbido à Polícia a limpeza do Io 
Distrito da Cidade, ficando a Câmara com o 2° Distrito.
- Recebem da Presidência a autorização para desapropriação das casas e terrenos ne
cessários para alinharem a Rua Direita.
- Aprovam as contas dos meses adicionais de 1854 a 1855.
- Recebem ofícios das Câmaras de Rio Pardo e Santo Antônio, inteiradas da posse do 
Presidente da Província.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando sobre a limpeza desta Freguesia e 
sobre a construção de uma ponte de madeira no Passo do Fiuza.
- Recebem ofício do membro encarregado da limpeza entre a Rua de Bragança e Beco 
do Barbosa, informando sobre despesas neste trabalho.
- Recebem proposta de um Engenheiro Belga para o levantamento da planta e nivelamento 
da Cidade.
- Aceitam lance para o aterro do lado leste da Alfândega.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior.

09
- Recebem um mapa dos mendigos existentes no Município.
- Concedem licença para construção de uma casa na Rua da Margem.
- Recebem Parecer do Advogado sobre requerimento do Escrivão do Juízo de Paz da 
Freguesia das Dores.
- Concedem licença para fechar um terreno próximo à cascata.
- Recebem os Autos de Desapropriação de um terreno na Rua do Imperador com frente 
à Rua da Várzea.
Ass.: Pedrozo - Prestes - Assis - Freitas Travassos - Teixeira Júnior.
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Nomeiam Comissão para exame da prestação de contas.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Concedem aumento de salário a dois funcionários da Câmara.
- Enviam ao Fiscal um requerimento tratando sobre uma casa que ameaça desabar.
- Enviam ao Subdelegado de Belém o requerimento de um cidadão para fechar uma 
estrada.
- Recebem, dos Fiscais, indicações para o Guarda efetivo da Praça do Mercado.
- Solicitam autorização da Presidência para contratar a estacada em continuação da 
Rua Nova da Praia, no lado leste da Alfândega.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior - Silveira e Souza.

11
- Nomeiam substituto para o Fiscal encarregado do lajeamento da Cidade.
- Marcam data para contratar o conserto no Beco da Ópera e na Rua do Paraíso.
- Aprovam proposta para abrir valo na Várzea da Cidade.
- Resolvem vistoriar um terreno no Beco do Barbosa.
- Recomendam ao Guarda da Fonte que intensifique a vigilância sobre a retirada de 
areia no riacho e nos outros locais proibidos.
Ass.: Pedrozo - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Coelho Júnior - Teixeira Júnior
- Prestes.

n
- Recebem uma proposta para construção de chafarizes na Cidade.
- Solicitam à Presidência que dispense dois Guardas Municipais do serviço de destaca
mento da Guarda Nacional.
- Recebem informações sobre exame realizado em um valo e cerca construída na Estra
da do Meio.
- Marcam data para arrematar o conserto na calha da Estrada da Cavalhada.
- Recebem de um cidadão pedido para construir em seu terreno com frente a Rua da Igreja. 
Ass.: Pedrozo - Teixeira Júnior - Travassos - Assis - Coelho Júnior - Prestes.

13
- Recebem Portaria da Presidência concordando com a decisão da Câmara de colocar à 
disposição da Comissão de Higiene um Contínuo para entregar seus ofícios e um Fiscal.
- Recebem Portaria declarando ter sido enviado à Assembléia um ofício informando 
sobre desapropriação de terrenos e casas.
- Recebem Portaria determinando a obrigação da Câmara de fornecer objetos pedidos 
pelo Carcereiro, assim como correntes e cadeados.
- Recebem Parecer do Advogado sobre requerimento de uma moradora da Rua do Paraízo.
- Recebem uma Representação de moradores do Caminho Novo solicitando a constru
ção de esgotos em seus quintais.
Ass.: Pedrozo - Silveira e Souza - Travassos - Assis - Coelho Júnior.

10

230



- Recebem Portaria da Presidência pedindo que sejam removidos os ranchos de capim 
da praça que fica atrás da do Mercado.
- Recebem Portaria sobre a dispensa dos Guardas Municipais do serviço de destaca
mento na Guarda Nacional.
- Enviam à Presidência o resultado do estudo de comparação da despesa com ilumina
ção a azeite e com gás hidrogênio líquido na Cadeia.
- Solicitam autorização ao Presidente para que uma Comissão, nomeada pela Câmara, 
visite a Cadeia e receba esclarecimentos sobre a iluminação.
- Recebem requerimento sobre o conserto do Matadouro Público e de uma balança 
para o mesmo.
- Solicitam autorização da Presidência para mandar fazer, por administração, os con
sertos no Beco da Ópera e Rua do Paraízo.
- Marcam nova data para arrematação do conserto na calha da Estrada da Cavalhada.
- Informam ao encarregado de obras sobre um requerimento para fechar um campo 
confinante com a Estrada Geral da Aldeia.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Assis - Coelho Júnior - Silveira e Souza.

25
- Recebem Portaria da Presidência sobre a dispensa de um Guarda do serviço de desta
camento na Guarda Nacional.
- Recebem Portaria sobre a visita da Comissão nomeada pela Câmara; à Cadeia.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer, por adminis
tração, os consertos no Beco da Ópera e Rua do Paraíso.
- Mandam imprimir quatrocentos exemplares do método de tratamento e preceitos 
higiênicos prescritos pela Comissão de Higiene.
- Recebem Portaria sobre a iluminação da Cadeia, feita agás ou azeite.
- Aprovam a prestação de contas.
- Mandam pagar pelo conserto na estrada do Passo da Areia.
- Decidem fazer uma vistoria na rua que foi aberta.
- Recebem informações do encarregado de obras sobre a Várzea do Gravataí.
- Mandam pagar custas judiciais.
- Adiam a licitação para o conserto da calha do Passo da Cavalhada.
Ass.: Pedrozo - Travassos - Prestes - Assis - Coelho Júnior.

18

NOVEMBRO
08
- Ordenam aos Fiscais que façam as carroças percorrerem a Cidade, diariamente, reco
lhendo o lixo.
- Recebem Portaria sobre a barca que deverá ser utilizada na condução de lixo para as 
ilhas fronteiras.
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- Recebem ofício do Presidente do Colégio Eleitoral da Cidade sobre substituição a um 
eleitor falecido.
- Mandam pagar pela impressão dos exemplares do método de tratamento contra a 
epidemia e distribui-los pelas Freguesias de Belém, Dores, Viamão e Aldeia.
- Concedem licença a um cidadão para colocar uma escada junto a sua casa no Beco do 
Império.
- Convocam um cidadão do 2° Distrito da Aldeia e outro do 1° Distrito desta Cidade 
para prestarem juramento como Juiz de Paz.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Recebem informações do Subdelegado de Belém sobre pedido de licença para um 
cidadão fechar uma antiga estrada.
- Discutem sobre o requerimento de um cidadão que solicitou alinhamento de terrenos. 
Ass.: Pedrozo - Travassos - Teixeira Júnior - Coelho Júnior - Prestes.

12
- Recebem um cidadão naturalizado para prestar o juramento ordenado por lei.
- Recebem aprovação da Presidência para o contrato de aterro ao lado leste da Alfândega.
- Enviam Diploma ao eleitor substituto da Freguesia do Rosário.
- Recebem justificativa de um cidadão por não ter prestado juramento.
- Recebem abaixo-assinado de moradores do Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas necessárias com um Te Denm e Missa do 
Espírito Santo.
- Mandam pagar por custas judiciais.
- Recebem pedido de licença para um cidadão estabelecer um matadouro particular em 
sua chácara.
- Mandam fazer um alinhamento requerido por cidadãos.
- Mandam fechar a saída de uma rua enquanto não fizerem o aterro necessário.
- Recebem pedido de licença para tirar areia na barra do Riacho.
Ass.: Pedrozo - Assis - Coelho Júnior - Prestes - Pereira.

19
-Recebem Portaria da Presidência proibindo a lavagem de roupa da Santa Casa e Hos
pital Militar na praia do Caminho Novo.
- Recebem ofício do Delegado da Capitania do Porto com o orçamento da despesa que 
será feita com a barca para condução do lixo.
- Solicitam, da Presidência, aprovação do orçamento para um paredão de pedra seca no 
terreno ao lado da Alfândega.
- Nomeiam substituto para o cargo de Juiz de Paz do 1° Distrito desta Cidade.
- Mandam pagar pelos contratos de consertos na Estrada do Meio.
- Solicitam que um candidato ao cargo de Engenheiro da Câmara apresente seu Título. 
Ass.: Pedrozo - Travassos - Pereira - Coelho Júnior - Prestes.
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AETO D A  A ZENH A
12 a b r 1850

AlyTO D A  BRONZE____________________________________________
05 ago 1846 - 30 out 1851 - 05 abr 1852 - 11 jan, 11 abr, 18 maio, 22 set, 10 out, 14 dez
1853 - 15, 24 jul 1854 - 11 abr 1855

A^TO D A  CARIDADE _____________________________________
13 maio 1848 - 09 jan 1849 - 30 maio 1851 - 13 set 1854

ARROIOS:_____________________________________________________
AGUAS MORTAS (das)
21 out 1851

CONDE (do)
04, 24 jul 1854

DURO (do)
23 out 1854

PAIVA (do)
09 mar, 03 abr 1854

PINTADA (da)
04 set 1851

BARRA D O  RIO SÃO GONÇAEO______________________________
07 maio 1846

BECOS:
BARBOSA (do)
22 jan, 23 out 1846 - 23 out 1847 - 04 nov 1848 - 21 abr, 02 maio, 11 out, 07 nov 1849 
-16 out 1850 - 11 fev, 03 abr, 06 ago 1851 - 09 jan, 02 e 22 jul 1852 - 19 set, 11 out, 14 
dez 1853 - 19 abr, 19 maio, 11 e 24 jul, 09, 13 e 14 out 13 nov 1854 - 09 e 13 abr, 28 
set, 08 e 11 out 1855.

CADEIA NOVA (da)
29 dez 1853
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CARNEIRO (do)
13 e 14 abr, 17 maio, 04 e 17jun 1847 -1 4  jul 1848 - 18 abr, 02, 04 e 14 maio, 07 nov
1849- 10 mar 1851

CEMITÉRIO (do)
0 8 j a n 1849

FANHA (do)
25 jan, 06 mar, 21 abr 1849 - 15 dez 1852 - 28 jul, 10 nov, 29 dez 1853 - 13 nov 1854
- 11 abr 1855

FIRME (do)
25 maio, 15 out 1852 - 31 mar, 11, 15 e 21 abr 1853 - 10 jan, 14 jul 1854

FIUZA (do)
11 jun, 08 out 1855

FONTE (da)
19 jan 1846-21 jul 1847

FREITAS (do)
25jan, 16maio 1849 - 12e 14out 1854- 13jan,0 9 abr,31 maio, 11 e28 jun ,27 ju l 1855 

IMPÉRIO (do)
22 out 1852 - 12jun 1854 - 08 nov 1855

JACQUES (do)
22 jul 1852

JOÃO COELHO (do)
28 jul 1853 - 13 set 1854 - 11 jan, 11 abr, 06 ago 1855 

JOÃO INÁCIO
18 fev, 04 e 23 mar, 06 abr 1846 - 23 nov, 14 dez 1853

JOSÉ DE SOUZA COSTA (do)
10j a n 1854

LEITE (do)
11 a b r 1855

MARCELA (da)
10 mar 1853 - 09 e 1 3 abr 1855
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MOTA (do)
05 ago 1846 - 23 maio, 23 jun, 12 jul, 11 ago,1853 - 27 mar, 05 abr 1854 

8o BATALHÃO (do)
30 jan, 04 mar, 05 ago, 23 out 1846 - 23 jan, 09 fev, 23 mar, 17 abr, 17 jun, 20 e 22 out,
11 jul 1847- 11 jul 1849- 17 abr 1852 - 18 maio 1853 - lOjun 1854

ÓPERA (da)
16 maio 1849-05 fev 1851 -19  maio, 13 nov 1854- 14e24  maio, 11,18 e 15 out 1855 

POÇO (do)
16 out 1849- 15 e 28 jul, 29 dez 1853 

ROSÁRIO (do)
05 ago 1846 - 16 out 1850 - 28 jul 1853

TEODORA (Dona)
07 maio 1852

TREM (do)
29 dez 1853

CAÇAPAVA____________________________________________________
02 mar, 14 ago 1854

CADEIA_______________________________________________________
05 ago 1846

CAIS_______________________________________ ____________________
16,22,26 e 30 jan, 07 e 31 ago 1846-24 mar, 01, 14,21 e28 abr, 04 jun, 19 jul, 27 out
1847 - 15, 18 e 27 jan, 21 fev, 02 e 15 mar, 04 e 08 abr, 13 maio, 24 out, 04 nov 1848
- 16 maio, 08 out 1849

CHÁCARA D O  EEÃO
21 a b r 1846

CANAE D A  BARRA_____________________________________________
07 maio 1846

CANTA GAEO
10j a n 1850
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CAPÃO D A  TAQUARA
18 abri 850

DISTRITOS:
ALDEIA (da)
06 ago, 30 dez 1846 -21 jan, 21 abr, 20 out 1847 - 18 jan, 05 dez 1848 - 07 e lOjan, 06 
mar, 21 abr, 04 maio, 17 out 1849 - 30 abr, 05 maio, 04 nov, 01 dez 1851 - 09 fev 1852
- 14 e 21 jan, 17 fev, 03, 10 e 31 mar, 09 e 18 maio, 11 jun, 14 e 28 jul, 11 ago, 12, 19 
e 22 set, 22 out, 10 nov 1853 - 12 maio, 13 nov 1854 - 09, 10, 11 e 13 jan, 01, 08, 09 
fev, 27 mar, 09 abr, 14 maio, 04 e 27 jul, 14 e 24 set, 08 nov 1855

BARRA (da)
05 abr 1848-08 jan 1849- 13 março 1850-08 ago 1851 -09  jan 1852-21 jan, 17 fev
1853 -0 9  jan 1854 ,

BELÉM (de)
08 jun, 06 e 13 nov, 15 dez 1846 - 21 e 25 jan, 09 fev, 16 abr 1847 - 13 jan, 17 out 1849
- 25 abr, 18 out 1850 - 28 jan, 30 abr, 05 maio, 05 ago, 13 out 1851 - 05 e 19 abr, 07 
maio, 07 out 1852 - 10,14 e 27 jan, 24 fev, 03 mar, 11 ago 1853 - lOjan, 09 fev, 23 mar,
05 e 12 maio, 12 jun, 02 out 1854 - 9 e 22 fev, 03 mar, 09 abr, 07 jul, 24 set, 10 out, 08 
nov 1855

PEDRAS BRANCAS (das)
06 nov 1846 - 18 jan, 03 ago, 25 set, 05 dez 1848 - 07 e 08 jan, 10 jul 1849 - 16 fev
1852 - 31 mar 1853 - 13 e 23 jan, 24 jul, 28 ago 1854 - 08 jan 1855

CAPELA (de)
21 jan 1847

DORES (das)
16 mar, 21 jul 1847 - 07 jan, 04 e 14 maio, 11 jun, 12 set, 10 out, 12 nov 1849 - 30 abr
1851 - 09 jan, 09 fev, 07 out 1852 -14 jan, 23 nov 1853 - 14 jan, 12 jun, 04 e 24 jul, 14 
out 1854 - 21 jun, 20 e 24 set, 09 out 1855

SÃO JOÃO (de)
15 maio 1850 - 26 jan, 1852 - 11 abr, 11 jul 1853

SÃO JOÃO BATISTA DE CAMAQUÃ (de)
12 e 13 abr, 12 set 1853 - 28 ago 1854

D O C A  D O  M ERCADO_________ .______________________________
31 out, 04 nov, 1848 - 26 jan, 06 e 21 mar, 17 abr, 05 maio, 12 out, 29 dez 1849 - 08 
mar, 09 e 19 ago, 22 out 1850 - 16 out 1851 - 27 set 1852 - 11 jan, 31 mar, 11 abr, 12

237



maio 1853 - 19 maio, 11 out 1854

ESTRADAS:
ALDEIA (da)
05 ago 1846 - 22 jul 1847 - 07 ago 1851 -14  abr 1852 - 20 abr 1854 - 11 jan, 09 abr, 18 
out 1855

AZENHA (da)
12 e 16 abr, 29 jul, 08 ago, 14 e 28 nov 1850 - 28 jan, 06 e 08 ago, 01 dez. 1851 - 30 
jan 1852 - 23 maio 1853 - 13 jan, 22 abr, 05 maio 1854

BELÉM (de)
10, 14 jul, 08 out 1849-21 out 1851 -0 7  maio 1852 -0 9  fev 1854 -3 0  abr 1855 

CAVALHADA (da)
27 set 1847 - 16 abr, 05 maio, 14 jun 1849 - 17jun, 06 ago 1851 -22  set 1853 - 09 fev,
15 mar, 07 maio, 12 e 18 out 1855

CEMITÉRIO (do)
13 jan, 20 mar, 04 e 08 abr, 25 maio, 05, 09 e 15 jun, 10 jul, 23 ago, 11, 19 e 25 set, 07 
e 31 out 1848 - 17 jul, 1851 - 30 jan 1852 - 23 mar 1854

CHICO ILHÉU (do)
18 jan, 13 mar, 18 abr, 22 ju l 1850 -28  jan, 03 abr, 17 jun 1851 -25 maio 1852 - 07 abr
1853 - 15 mar, 12 e 30 abr, 14 maio, 28 jun, 07 e 10 jul, 27 ago 1855

CHICO PINTO (do)
05 mar 1854

COLINA (da)
22 e 31 mar 1848

COMENDADOR TRAVASSOS
14 maio 1855

CRISTAL (do)
13 set 1854

DONA TEODORA
22 abr, 02 e 28 jul 1852

EXTREMA (da)
09 maio 1853
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GERAL
09jan 1852

GRAVATAÍ (do)
23 maio 1853 - 14 e 23 out 1854 - 27 jul, 06 ago 1855

LOMBA DO AFONSO (da)
12jun 1854

MATO GROSSO (do)
27 set, 25 out 1847 - 10 out 1848 - 16, 18 e 21 abr, 16 maio, 14 e 27 jun, 02, 10, 11, 12 
e 14 jul, 12 out 1849 - 15 jul, 19 ago 1850 - 28 jan, 05 fev, 08 e 09 maio, 17 jun, 05,06,
20 e 26 ago, 04 set, 16 out, 11 e 19 nov, 22 dez 1851 - 09 e 30 jan, 16 fev, 05 e 14 abr,
07 e 25 maio, 02, 19, 22, 27 e 28 jul 1852 - 07abr, 23 maio, 27 jun 1853 - 09 mar, 03 
abr, 05 maio, 14 ago 1854 - 28 set 1855

MEIO (do)
13 jul 1848 - 04 maio, 10 e 14 jul, 22 ago 1849 - 18 e 23 jan, 12 e 19 abr, 05 jul, 17 out
1850 - 08 ago 1851 - 30 jan, 19 e 28 jul 1852. - 13 jan, 10 out 1854 - 27 mar, 13, 19 e
30 abr, 07, 14 e 24 maio, 05 e 09 jul, 12 out, 19 nov 1855

MOINHOS DE VENTO (do)
09 mar, 05 ago 1846 -19  e 27 jan, 13 maio, 13 out 1848 - 16 abr, 16 out, 29 nov, 04 dez
1849 - 18 e 21 jan 1850 - 10 mar 1853 - 14 jul, 22 nov 1854 - 01 fev, 03 mar 1855

MOTA (do)
02 out 1854

MUNDO NOVO (do)
14 abr 1847

PADILHA (do)
15 mar 1855

PASSO DA AREIA
05 Ago, 20 e 26 out 1846 - 16 e 19 abr, 06 jun, 17 jul, 30 set 1850-27 mar, 25 out 1855

PICADA (da)
2 8 jan 1851

PORTÃO (do)
06 jun, 08 e 27 ago, 30 set, 14 e 22 out 1850 - 13 set 1854
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SÃO PEDRO (do)
10 e 14jan, 15 abr 1853

TIRIRICA (da)
19a b r 1852

VÁRZEA DA CACHOEIRA (da)
09 ago 1851

VIGÁRIO (do)
07 maio 1852

FREGUESIAS:__________________________________________________
DORES (das)
18 jan 1850 - 08 ago 1851 - 09 jan 1852 - 08 e 10 jan, 09 maio 1853 - 27 set, 11 out
1854 - 27 mar, 30 abr 1855

NOSSA SENHORA DOS ANJOS DA ALDEIA (de)
22 jul 1848 - 08 out 1849 - 10, 21 e 24 jan, 08 mar, 19 ago, 18 out, 28 nov 1850 - 05 
ago 1851 - 22 jul 1852 - 03 fev, 28 abr, 18 maio, 23 e 27 jün, 14 jul 1853 - 27 mar, 27 
set, 13 out, 1854

NOSSA SENHORA DA MADRE DE DEUS (de)
27 set 1852

ROSÁRIO (do)
26 maio 1849 - 12 nov 1855

SANTANA (de)
18 fev 1846

FONTE D O  RIACHO
21 e 27 jan 1853

GRAVATAÍ
08 ago 1848 - 17 e 18 jul 1850

IEHAS:
MARINHEIROS (dos)
10, 11 e 14 abr 1855

PINTADA (da)
30 jan, 07 e 18 fev, 17 abr 1846 - 14 abr 1847 - 05 e 16 ju l 1850 - 15 jan, 21 abr, 24 jul
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1852 - 19 set 1853 -18 abr, 10outl854

ILHOTA_____________________
22 nov 1854

JACUÍ________________________
25 maio 1846

LADEIRA SÃO JORGE
03 ago 1848

LAGOA D O S PATOS-
07 maio 1846

LARGOS:
ALFANDEGA
11 out 1854

CARIDADE (da)
19 abr 1850

DORES (das)
10 a b r 1855

FORCA (da)
16 out 1849 - 27 jan 1852 - 09 jan 1854

M ACHADO (do)
09 out 1854

MARINHA (da)
22 fev 1855

PARAÍSO (do)
16 mar 1847 - 22 jul 1852

LOMBAS:____________________
AFONSO (do)
09 fev., 27 mar 1855

BALTAZAR (do)
03 mar, 30 abr 1855
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SABÃO (do)
28 set 1855

M O IN H O S DE VENTO ________________________________________
17 ago 1853

M O NTE CASEROS_____________________________________________
03 fev 1853

MORROS:______________________________________________________
CEMITÉRIO (do)
05 maio 1854

SANTANA
03 ago 1848

PASSOS:________________________________________________________
AREIA (da)
14 maio 1849 - 18 jul 1853 - 18 abr 1854 - 15 mar, 21 jun 1855 

ARROIO DA PINTADA (no)
30 maio, 06 e 20 ago 1851 - 03 mar, 21 e 28 abr, 11 jun 1853 - 13 abr, 14,24 e 31 maio,
11 jun 1855

BARRA DO ARROIO DOS RATOS (da)
04 ago 1851

ARROIO DO VELHACO (do)
16 mar, 21 jul 1847 - 10 out 1849

BERNABÉ (do)
06 ago 1846

CANOAS (das)
21 mar, 16 e 30 abr 1849 - 22 jul 23 ago 1852 - 18 e 28 jul, 09 abr 1855

CAPIVARI (do)
24 maio, 11 jun 1849

CARIOCA (do)
06 jun 1850
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CAVALHADA (da)
30abr, 02 e 26 maio, 29nov 1849-04 set, 16out, 01 e20 dez 1851 -25 out 1855

CAVEIRA (da)
05 maio 1851

CONTRATO (do)
06 jun 1850

DORNELES (do)
05 maio 1851-16  fev, 16 mar 1852 - 10 out 1854

DURO (do)
14 out 1854

ENTREPELADO (do)
21 mar, 16 e 30 abr, 24 maio, 11 jun 1849 -29  jan, 02,22 e27  jul, 23 ago 1852 - 13 abr,
24 maio, 28 jun, 03 jul 1855

ESTÂNCIA (da)
15 fev, 14 maio 1849

FEIJÓ (do)
10 e 19 abr, 07 maio, 28 jun 1855

FERREIROS (dos)
28 nov 1850 - 22 nov 1854

FIÚZA (do)
07 ago 1851 -0 7  maio 1852 -0 9  mar 1854-22  fev 1855 

GRAVATAí (do)
31 maio, 06 jun 1850 - 13 e 28 dez 1852 - 19 jun, 14,24 e 30 jul 1854 - 13 abr, 1855

ITAPUÃ (do)
15 fev, 02 e 14 maio 1849

JANUÁRIO (do)
14 jun 1849

LAGOÃO (do)
03 ago, 25 set 1848
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MANGUEIRA (da)
18 fev, 14 abr 1847 -15 out 1853 - 02 out 1854

MENDONÇA (do)
26 jan, 16 fev 1852

MONTE NEGRO (do)
08 mar, 06 maio 1850

MUNDO NOVO (do)
08 mar, 16 abr, 15 maio, 06 jun 1850

NEGROS (dos)
21 mar, 16 e 30 abr 1849 - 02, 22 e 27 jul, 23 ago 1852 - 13 abr, 14 e 24 maio 1855

PASSAGEM (da)
08 e 30 maio 1851

PEDRAS (das)
09 fev 1855

PICADA
05 ago, 13 nov 1846 - 22 jul, 31 ago, 26 e 27 out 1847 - 10 out 1849 - 17 jun, 17 jul
1851 - 13 e 28 dez 1852 - 13 abr, 07 e 14 maio 1855

RIO DOS SINOS (do)
08 mar, 16 abr, 15 maio, 06 jun 1850

SABÃO (do)
21 mar 1849 - 31 mar, 07 abr 1853 - 09 mar 1854

PELOTAS
12 maio 1846- 17 jan 1850-26  jul 1852-29  dez 1853

PICADA D O  M E N D O N Ç A  
2 3 jan 1854 

PIRATINI  
25 maio 1846

PRAÇAS:_______________________________________________________
ALFANDEGA (da)
11 e 19 set 1848 - 11 jan 1853 - 19 maio, 26 jun 1854
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CARIDADE (da)
09 ago 1851

FERREIROS (dos)
19 e26  jan, 25 nov 1846 - 31 ago, 19 set 1847 - 13 out 1848 - 22 out, 12 nov 1850 - 30 
abr, 30 maio 1851 - 09 e 30 jan, 16 fev, 22 abr, 07 maio 1852 - 03, 10 e 17 fev, 03 e 10 
mar, 14 abr, 09 maio, 29 dez 1853

MATRIZ (da) (Igreja e Palácio)
15 jan, 21 fev, 20 mar, 23 ago, 11 e 19 set, 07, 10, 11, 14,24 e 31 out, 29 dez 1848 - 10 
jan, 17 e 18 abr, 04 e 16 maio, 22 ago, 12 set, 08 out, 22 e 29 nov, 05,20 e 29 dez 1849 
-16  out, 19 nov 1851 - 09 jan 1852 - 03 mar, 12 maio 1853 - 05 maio, 11 jul 1854 - 03 
mar, 09 fev 1855

MERCADO
31jan, 18e26fev, 16abr,07, 08e  11 ago 1846 - 09 fev, 27 mar, 14abr,04jun, 19 jul, 
22 out 1847 - 18, 19 e 27 jan, 15 fev, 15 mar, 27 abr, 13 maio, 04 e 22 jul, 19 set 1848
- 12 e 25 jan, 07 fev, 18, 19 e 30 abr, 14 jul, 12 e 19 set 1849 - 18, 19, 23 e 24 jan, 05 
e 17 jul, 01 e 27 ago 1850 - 29 jan, 13 fev, 18 mar, 30 abr 1851 -17  abr, 07 maio, 28 jul
1852 - 03 fev, 03 e 31 mar, 12 abr, 28 jul, 22 out, 03 e 10 nov 1853 - 09 jan, 09 mar, 18 
e 22 abr, 13 out 1854 - 19 abr, 10 e 13 out 1855

PARAÍSO
26 set 1849 -21 jan, 1850 - 16 out 1 851-12  out 1852 - 14 out 1854 - 04jun 1855

PELOURINHO (do)
18 mar, 09 ago 1851

PORTÃO (do)
16 abr 1846 - 11 jun 1850 - 05 e 07 fev, 10 mar, 10 maio 1851 - 11 abr 1853 - 06 ago 
1855

QUITANDA (da)
01 ago, 14 nov 1850

PRAIAS:_________________________
CAMINHO NOVO (do)
22 mar 1848

RIACHO (do)
26 jan, 09 fev 1847 - 01 jul 1850 - 09 out 1854
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PONTAS:
ARSENAL (do)
15 mar, 25 maio, 04 ju l07  e 10 out 1848 - 12jan, 27 jun 1849- 18 jan, 07 fev 1850-22 
out 1853 - 13 set 1854

PASSAGEM (da)
06, 13 e 27 abr, 08 maio 1848

PEDRAS (das)
13 out 1852 - 10 mar 1853 - 13 nov 1854

PONTES:
AZENHA (da)
l l j u l  1848- 19 jul, 08ago, 16out, 14e28nov, 16dez 1850-05e26ago , 26 nov 1851 

CACHOEIRA (da)
22 jul 1847- 19 e 27 jan 1848 -0 9  e 19ago, 03 set, 17 out 1850-27  jan, 12 abr 1853
- 07 maio 1855

CAVALHADA (da)
16 maio 1849 - 22 dez 1851

MENINO DEUS
08 jan 1855

PEDRAS (das)
22 a b r 1846

RIACHO (do)
28 jan, 04 mar 1846 - 27 mar, 02 out, 1847 - 20 e 22 mar, 24 maio, 04 e 13 jul, 29 dez 
1848 - 11 jul, 20 dez 1849 - 13 mar, 17 abr, 29 jul, 01 ago, 28 nov, 30 dez 1850 - 08 
maio, 07 e 20 ago 1851 - 10 mar, 11 abr 1853

POTREIRO NACIONAL__________________ _____________________
08 ago 1846 - 23 jun 1853 - 26 out 1854 - 03 mar, 07 maio, 04 jun 1855

PROVÍNCIA DE M INAS GERAIS
15 dez 1846

Q U ITA N D A  VELHA___________________________________________
06 nov 1846
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REPÚBLICA ORIENTAL D O  URUG UAI
12jan 1848

RIACHO_______________________________________________________
14 jan 1846 - 18 fev, 20 jul, 27 set 1847 - 15 mar 1848 - 09 e 27 jan, 22 nov. 1949 - 08 
mar 1850 - 04 fev, 22 abr 1852 -21 jan, 11 ago, 29 dez 1853 - 13 nov 1854 - 27 jul, 27 
ago, 14 set, 12 nov 1855

RINCÃO:
BUTIA (do)
06 mar 1849

PASSO GRANDE (do)
15 mar 1855

RIOS:___________________________ .______________________________
CÃI
08 mar 1850

CAMAQUÃ
0 9 jan 1852

GUAÍBA
10 e 11 abr 1855

GRAVATAÍ
05 maio 1851 - 23 ago 1852 - 18 jul 1853 - 12jun, 13 nov 1 8 54-09  abr 1855

SINOS (dos)
23 ago 1853 - 13 abr 1855

RIO GRANDE___________________________ _____________________
12 maio 1846-26  jul 1852 - 12 set, 15out, 29 dez 1853 - 12 maio, 10 jul 1854

RIO DE JANEIRO_____________________________________________
07 fev, 15 dez 1846 - 14 jul 1849 - 13 mar 1850 - 09 fev, 09 mar, 14 ago 1854 -

RIO PARDO____________________ ______________________________
12 maio 1846 - 02 jun 1852 - 14 ago 1854- 08 out 1855

RUAS:______________________________________
ALEGRIA (da)
13 nov 1846 - 22 e 26 jul, 23 out 1847
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AZENHA (da)
21 abr 1846 - 22jul 1847- 13 jan, 15fev, 13 maio,04jul, 23 ago, 19 set 1848 - 26jul 1852 

ARROIO (do)
26 jul 1847 - 19 abr 1850 - 04 set, 13 out 1851 - 04 fev 1852 - 13 nov 1854 

ARVOREDO (do)
26 out 1846-23 out 1847- 18jan, 03 e 08 ago 1848-05 maio 1849- 19jan 1850-08 out, 18 
out 1851 -27jul, 15 dez 1852-11 jan, 11 e 15 abr, 10 out, 29 dez 1853 - 10jan,09mar 1854

BELA
22 jan 1847 - 06 e 07 ago a851 -09e 15 jan, 26 jul, 15dez 1852-10jan, 31 mar, 11 abr, 23 mai
1853 - 09 mar 1854 - 05 ago 1855

BELAS (de)
22 jul 1847 - 15mar,03abr 1848-12jul 1852-11,15 abr, 17 ago, 10 out 1853 -20 abr, lljun, 
10e23 out 1854

BRIGADEIRA (da)
14jan,05ago 1846-23 e 25 out 1847 -19 set, 04 nov 1848-02 maio 1849-06 ago 1851 -
11 jul, 13 out, 29 dez 1853

BRAGANÇA (de)
18 fev, 20 abr, 12 maio 1846- 16 mar, 12,13 e 17 abr, 23 out 1847 -12 jan, 17 abr, 16 e 31 
maio, 13 jul, 11 out 1849-21 jan, 07 e 16fév, 20 jul 1850- 16e30oüt 1851 -27 set, 15 dez 
1852-15 jul, 19 set 1853 -09 mar 1854-28 set, 08 out 1855

CAMINHO DE BELAS
12jan 1854

CAMINHO NOVO
07 e 18 fev, 23 mar, 16 abr, 11 ago 1846-22 e 23 jan, 18 fev, 16,23 e24 mar, 12,13 e 14 abr, 19 
maio, 26 jun, 19 jul, 22 e 23 out 1847 -15 jan, 08 e 13 abr, 13 maio, 14 jun, 10 e 12 jul, 04 nov 
1848-08jan,07fev,28mar, 16,17,19,21 e 30 abr, 26 maio, 14jun,02jul, 19set, 11 out,05 
dez 1849-18,21 e 24 jan, 07 e 16 fev, 17,19e20abr, 17 jul, 14 e 17 out 1850- llfev,30maio,
07,08 e 26 ago, 13,18,20e21 out, 11 e 19nov 1851 -09jan, 16 fev, 21 abr, 07 e 25 maio, 12,
22,24 e 28 jul, 23 ago, 27 set 1852- 11 jan, 17 e 31 mar, 07,11 e 12 abr, 12 e 18 maio, 11 e 17 
ago, 12,19 e 22 set, 12,13 e 14 out, 23 nov, 14 e 29 dez 1853 -09,12 e 14 jan, 23 mar, 18,21 
e22abr, 14 e 28 ago, 10,11 e 14 out, 13 nov 1854-10 e 12 jan, 03 mar, 09 fev, 15e27mar,09,
14 e 19 abr, 24 maio, 13 out, 12 e 19 nov 1855 -19,26 e 30 jan, 07 e 18 fev, 18 mar, 20 abr, 25 
maio, 25 jun, 11 ago, 23 e26 out, 25 nov 1846-17 maio 1847-17 out 1849-07 fev 1850- 13 
e 18 out 1851 -11 e 15 jul, 05 ago, 10 nov, 29 dez 1853 - 13 set 1854-28 set 1855

CAXIAS (de)
28 jan, 23 out 1846-28 abr, 20 maio, 20 jul 1847 -12 jan, 15 mar 1848-05 maio 1849-09 
maio 1851 -0 3 ,10e24fev, 03 e 10 mar 1853
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DIREITA
22jan 1847 - 19 abr, 13 set 1854-24 set, 08 out 1855 

D. AFONSO
22 jan 1847 - 15 mar, 07 maio, 27 ago, 24 set 1855 

FIGUEIRA (da)
14 nóv 1850 - 12jul 1852-27 ago 1855 

GUARDA PRINCIPAL (da)
lOjul 1848 -2 9 jan 1851 - 09 e 15 jan 1852 -11 abr, 1853 

IGREJA (da)
15 set, 06 out 1846- 19,20 e 29 maio, 20 jul 1847 - 18 e 21 abr, 09 jul, 26 set 1849-07 fev •
1850-30 maio, 07 ago, 30 out, 19nov 1851 -15 jan, 04 fev, 24 jul, 15 dez 1852-15 abr, 12 
maio, 11 jul, 19e22set, 12out,29dez 1853-24jul, 13 set, 10ou tl854- 12jan,01 fev,06 
ago, 12 out 1855

IMPERATRIZ(da)
14 e21 jan, 11 ago, 23 out 1846-12jan, 15 mar 1848-10 e 13 jul 1849-17 abr 1850-17 abr 
1852-10 fev 1853-27 ago 1855

IMPERADOR (do)
21 abr, 11 e 31 ago 1846 - 24 jul 1847 - 21 abr 1849 - 26 jul 1852 - 01 fev, 09 out 1855 

MARGEM (da)
14 e 16 jan, 06,16,17,18 è 21 abr, 20 maio, 08 jun, 11 ago, 06 nov 1846-20jul 1847-03 abr 
1848-21 abr, 12 out 1849-27 abr 1850-29jan 1852-11 jan, 15jul 1853-05 maio 1854-
9 out 1855

MISERICÓRDIA (da)
26 jun 1847 - 04 abr í 848 - 09jan 1849 -17 abr 1850 

NOVA
23 mar 1846 - 04 maio 1849-12jan 1855

NOVA DA BRIGADEIRA
28 mar 1849

NOVA DA PRAIA
25 nov 1846-09 fev, 23 mar, 17 maio, 22 jul, 09 ago, 22 out 1847 -02 mar, 27 abr, 04 jul, 06 
e22 nov 1848-17 abr, 04 maio 1849-18jul, 22 out, 12 nov, 23 dez 1850-10 e 11. fev, 30 abr,
30 maio, 15 out, 19 nov, 22 dez 1851 -29 jan, 04 e09 fev 1852 -11 abr, 10 out, 23 nov, 14 
dez 1853 -09 e 10 jan, 13 e 14 out, 13 nov, 11 dez 1854-22 fev, 03 mar, 09 fev, 31 maio, 21 
jun, 28 set, 10 out 1855
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NOVADOPOÇO
14 jul, 24 e 31 out, 29 dez 1848 - 17 jan, 07 e 16 fev, 08 mar, 30 set 1850 - 08 ago 1851
- 20 abr, 19 maio, 11 jul, 13 set 1854 - 12 jan, 06 ago 1855

OLARIA (da)
12 set 1849 - 18 jan 1850 - 27 jul, 11 out 1852 - 03 fev, 31 mar, 17 ago 1853 - 13 jan  09 
fev, 15 mar, 27 ago 1855

OUVIDOR (do)
14 jan, 25 nov 1846 - 12 abr, 17 e 29 maio 1847 - 11 jun, 1849 - 12 out 1850 - 13 nov
1854

PRAIA
30 jan, 05 e 31 ago, 06 e20  out 1846 - 19 jul, 22 e2 6  out 1847 - 18 jan, 23 ago, 13 out,
29 dez 1848 -25 jan, 17 e 21 abr, 02 maio, 11 jul, 12 set 1849- 18 mar, 08 maio, 09 out,
01 dez 1851 - 26 jul, 13 e 15 dez 1852 - 10 e 11 jan 1853 - 10 e 22 jan, 13 set, 02 out
1854 - 09, 10 e 11 jan, 22 fev, 15 mar, 14 maio, 28 setl855

PARAÍSO (do)
10 jul 1848 - 13, 18 e 25 out 1855

PECADOS MORTAIS (dos)
30 maio 1851

POÇO (do)
11 ago 1846 - 21 jul 1847 - 29 nov 1849 - 10 e 19 jan, 07 fev, 20 abr, 06 maio, 16 e 29 
ju l,0 8 ago 1850-29jan, lOfev, 18mar 1851 -2 4 ju l,2 7 se t 1852- 17mar, lOout 1853
- 27 mar, 06 ago, 28 set 1855

PONTE (da)
22 abr, 23 e 26 out 1846 - 04 e 17 jun, 20 e 26 jul 1847 - 16 out 1849 - 07 out 1850 -
19 nov 1851 - 26 jul, 07 out, 15 dez 1852 - 15 jul, 12 e 19 set, 10 out, 10 nov, 29 dez
1853 - 13 set 1854 - 22 fev, 09 jul, 06 ago 1855

PORTÃO (do)
22 nov 1849

QUARTEL DOS GUARANIS (do)
11 abr 1853 
ROSÁRIO (do)
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19jan, lOjul 1848-05 e 16 maio, 20 dez 1849-30 maio, 30 out 1851-27 set 1852-17 mar, 
12e30 set, 15 out, 29 dez 1853 -29 mar, 13 nov 1854 - 09 jul 1855

SANTA CATARINA (de)
12 maio, 04, 06 e 11 ago, 06 out 1846 - 16 e 23 mar, 26 out 1847 - 18 jan, 22 mar, 06 
abr, 14jun, 13 out, 05 dez 1848 - 19 abr, 09 ju l 1849 - 16 e 21 outl850 - 26 ago, 04 set,
09, 20 e 21 out 1851 -27  set 1852 - 12 jul, 17 ago, 12,19,22 e 30 set, 15 out 1853 - 11 
jan, 09 mar, 19 abr 1854 - 06 ago 1855

SANTA TEREZA
13 abr, 15 e 19 jun, 22 jul, 11 e 14 out, 06 nov 1848 - 21 e 28 mar, 16 abr, 02, 05 e 31 
maio, 05 dez 1849 - 08 mar, 09 ago, 23 dez 1850 - 22 out 1852 - 03, 10 e 24 fev, 03 e
10 mar, 09 maio 1853

SANTO ANTONIO
01 e 08 fev, 15 mar, 27 jul, 06 ago, 1855

SÂO PEDRO
27 set 1852

SENHOR DOS PASSOS
22 e 26 jan, 28 abr, 05 ago, 06 out 1846 - 09 e 18 fev, 23 mar, 17 abr, 29 maio, 17 jun,
20 jul, 20 out 1847 - 14 out, 23 nov 1853 - 09 out, 13 nov 1854

VÁRZEA (da)
09 out 1855

VARZINHA (da)
07 fev, 23 mar 1846 - 15 mar, 14 jul, 1848 - 17 abr, 1849 - 07 fev, 1850.- 08 ago, 18 out 
1851 - 12 jul 1852 - 10 jan, 15 jul, 17 ago,10 out 1853 - 14 maio 1855

SANTO A N T Ó N IO ____________________________________________
11 jun 1849 -08  out 1855

SÂO GABRIEL,__________________________________________ '
13 ja n 1854

SÀO LEOPOLDO ___________________________ ____________
20 maio, 08jun,06jul, 04 ago 1846-22 jul 1848- 16abr, 15m aio,06jun 1850-27 jan
1851 - 28 abr, 18maio, 19 set 1853 - 23 jan, 20 abr 1854
SAPUCAIA
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19 ago 1850-27 mar 1855 

SERRA GERAL
13jan 1854

TAQUARI_____________________________________
23 ago, 28 out 1852

TRAVESSAS:
D. PEDRO II
22 jan 1846

POÇO (do)
12 out 1853

TREPADA D O  BAETAZjAR_____________________________________
07 maio 1852

TRIUNFO______________________________________________________
14 abr 1852 - 15 mar 1855

VÁRZEAS:
CACHOEIRA (da)
12 jul 1853 - 30 abr, 28 jun 1855

CIDADE (da)
26 jan, 05 ago, 23 out, 25 nov 1846 - 16 e 23 mar, 28 abr, 24 jul, 27 out 1847 - 12 e 13 
jan, 15 fev, 11, 12, 13 e 27 abr, 08 e 13 maio, 04 nov 1848 - 13 e 25 jan, 05 e 14 maio,
12 e 26 set 1849 - 17, 18 e 25 abr, 06 e 15 maio, 06 e 11 jun, 15,20 e 22 jul, 01,08 e 27 
ago, 03 e 30 set, 14, 16, 18 e 22 out 1850 - 28 jan, 05 fev, 03 e 30 abr, 08 e 09 ago, 04 
set 09 out 1851 -14, 16 e 17 abr, 07 maio, 02,12 e 26 jul 1852 - 13 e 19 jan, 26 jun, 14 
jul, 28 ago, 09 out, 22 nov 1854 - 01 fev, 27 ago, 11 out 1855

GRAVATAÍ (do)
23 mar, 1847 - 13 jan, 15 fev, 11 e 12 abr 1848 -0 9  ago 1850-09 ago 1851 -03  e 10 
mar, 12 abr, 09 e 28 maio, 23 jun, 11 e 14 jul 1853 - 19 jun., 12 jul 1854-07 maio e 25 
out 1855

VIAMÃO_______________________________________________________
23 mar, 26 jun, 06, 17 e 31 ago, 25 nov, 30 dez 1846 -26  jun, 26 jul, 09 ago, 24 set, 11 
nov 1847 - 18 jan, 07 e 10 out, 05 dez 1848 - 07 jan, 21 e 28 mar, 21 abr, 12 e 24 jul, 26 
set 1849 - 10 e 18 jan, 08 e 13 mar, 15 jul 1850 - 27 e 28 jan, 07 fev, 08, 09 e 30 maio, 
04 e 05 jul, 21 e 30 out 1851 - 04 fev, 14 e 19 abr, 07 maio, 07 out 1852 - 14,21 e 27
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jan, 03,10 e 17 fev, 10 e 31 mar, 07 e 13 abr, 09 maio, 11 e23jun, 12 jul 1853 -10 e 11 jan, 
02 e 09 mar, 18 abr, 19 e 22 maio, 14 ago, 27 set, 10 e 11 out, 13 nov, 11 dez 1854 - 09 jan,
01 e22 fev, 03 mar, 11 jun, 03 jul, 24 set, 08 out, 08 nov 1855

VTI,A D O  T R IU N FO ___________________________________________
04 ago 1851 - 09 maio 1853
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ÍNDICE POR ASSUNTO

ATESTADOS
19jan, 09 mar 1846- 16e26 maio 1849-24jan 1852 - 24jul, 09 out 1854-12 abr 1855-

ATERROS______________________________________________________
14 jan, 09 mar, 07,11,17,31 agos, 24e26  out, 25 nov 1846-09 e 18fev, 16 mar 1847 -19 
e 27 jan, 15 mar, 03,04,08 e 13 abr, 04 jul, 23 agos, 11 e 19 set, 07,11 e 14 out, 04 nov 1848 
-10 e 12 jan, 07 fev, 28 mar, 17e21 abr, 09 jul, 12 set, 08,11 e 17 out 1849-18 jan, 07 e 16 
fev,08mar, 17 ,19e27 abr, 06 e 15 maio, 19 jul, 30 set, 14 e 22 out 1850-29jan, 11 e 13 fev,
18 mar, 03 abr, 08 maio, 17jun, 06 e 07 agos, 20 out, 11 e 19 nov 1851 -0 9 jan, 09 e 16 fev,
21 abr, 22,24,26 e 28 jul, 23 agos 1852- 10,17,31 mar, 07 e 12 abr, 12 e 18 maio, 11 agos,
14 e 29 dez 1853 - 10jan,09mar, 12jun, 14 jul, 14 e 28 agos, 13 e 14 out 1854- 13 jan, 15 
e2 7 m arl4 ,1 9 e3 0 ab r,2 8 ju n , 14e20set,08  out, 12novl855

ASSEMBLÉIA PROVINCIAL_____________ ______________________
F5 e 29 fev 1848 - 15 nov, 1850 - 23 agos, 27 set, 13 out 1852 - 05 e 12 maio, 26 jun, 23 
out 1854 -24  set 1855

ASSEMBLÉIA GERAL
12 a b r 1855

ASILOS_____________________________ ___________________________
11 dez 1854

ÁRVORES
20 Jul 1847- 17 abr 1852 - 12 jan, 26 jun 1854 - 09 e 30 abr 1855

ARSENAL D A  M A R IN H A  _____________________________________
07 e 20 maio, 26 jun, 08 agos 1846 - 20 out 1847 - 08 maio, 04 e 22 jul, 14 out 1848 -
02 jun, 1852 - 22 fev, 03 mar, 13 e 14 abr, 07 e 31 maio, 04 jun, 11 jun 1855

ARSENAL DE GUERRA________________________________________
23 mar, 06 abr 1846 - 03 abr, 17 jun, 05 agos 1851 -16  mar 1852-24 fev 1853 - 09 fev,
02 mar, 05 abr, 29 jul 1854
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ARR ENDA M EN TO S
15 fev 1848- lOout, 1849-23 jun, 1853 -0 4 jul .1854-08 fev, 22fev, 11 e 19 abr, 31 maio 
1855

ARREMATAÇÕES__________________________ ___________________
16 e22  ja n -  25 fev, 06 e 16 abr, 12 e 25 maio, 08 e 20 jun, 07 ,08  e 17 agos, 15 set, 06,
20 e 24 out, 06 nov, 13 nov 1846 - 21 jan, 26 mar, 14 abr, 17 abr, 17,20 e 29 maio, 04,
17, 19 e 26 jun, 21 jul 1847-21 fev, 02 e 15 mar, 06, 13 e 27 abr, 08 e 30 maio, 05, 14 
e 15 jun, 04, 13 e 22 jul, 11 out 1848 - 21 e 28 mar, 16, 18, 21 e 30 abr, 05 e 16 maio,
22 nov, 0 6 ,2 0 e 2 9  dez 1849 - 18, 19,21 e 23 jan, 07 fev, 08 e 20 mar, 15 e 31 maio, 06 
jun, 19 agos, 22 out, 14 e 28 nov 1850 - 29 jan, 05 e 13 fev, 30 abr, 08, 09 e 30 maio,
17 jun, 17 jul, 06, 07 e 20 agos, 04 set, 16 out, 11 e 19 nov, 01, 20 e 22 dez 1851 - 09,
15, 26 e 30 jan, 16 fev, 21 abr, 25 maio, 02, 22 e 27 jul e 23 agos, 22 out, 13 e 28 dez
1852 - 10 jan, 03 ,10 ,17  e24  fev, 03 e 10 mar, 14,21 e 28 abr, 09 maio, 11 e 23 jun, 15,
18 e 28 jul, 05 agos, 19 set 1853 -23 jan, 09 mar, 03 e 19 abr, 05 e 22 maio, 12, 19e26 
jun, 14, 24 e 30 jul, 14 out 1854 - 18 jan, 01, 08 e 09 fev, 15 mar, 12, 13, 14 e 30 abr,
07, 14, e 24 maio, 04, 11 e 28 jun, 03 e 07 jul, 12 e 18 out 1855

A RQ UIVO  PÚBLICO
12 set 1849

ARQ UIVO D A  CÂMARA
12 jun 1854

ARMAS_________________________________________________________
06 out 1846 - 22 nov 1854

AREIAS________________________________________________________
14 set, 11 out, 12 nov 1855

AQUISIÇÃO E FO RNECIM ENTO  DE MATERIAIS DIVERSOS
14 e 16 maio, 12 e 19 set 1849 - 08 mar, 19 abr, 23 dez 1850 - 05 fev, 30 abr, 04 nov 
1851 - 09 jan 1852 - 17 fev, 07 abr, 1853 - 04 jul, 22 nov 1854 - 01 e 22 fev, 20 set, 13 
out 1855

a l u g u é i s _____________________________________________________
19 e 21 jan, 20 e 21 abr, 08 e 20 jun, 15 set, 06 out 1846 - 09 fev, 22 out 1847 - 13 out
1848 - 04 e 16 maio, 14 jul 1849 - 05 jul, 22 out 1850 - 05 fev, 01 maio 1851 - 26 jan,
04 fev, 14 e 16 abr, 25 nov 1852 - 12 jan, 11 abr, 12, 14, 18 e 28 jul 1853 - 26 out, 22 
nov, 11 dez 1854

ALINHAM ENTO - DEMARCAÇÃO___________________________
14, 19,22,26,28 e 30 jan, 04 mar, 21,28 abr, 20 maio, 08 jun, 05 e 11 agos, 23 out 1846

257



-23jan, 16 ,23e24m ar, 17e28abr, 19e29m aio, 17jun, 20e24 ju l, 2 3 e2 7 o u t 1847- 
15jan,20mar, 12 ,13e27abr, 13maio, 14jun,04,10e 14jul,23agos, 10e 13out,06nov 
1848-09,13 e25jan ,28m ar, 17 abr, 05 e 14 maio, 12 set, 20 dez 1849-24jan, 18,19 e
20 abr, 20e 22 jul, 01,08 e 09 agos, 07 e 17 out 1850- 11 fev,03abr, 1 7 ju l,0 5 ,0 8 e0 9  
agos, 04 set, 09 ,16 ,18 ,20  e 21 out, 26nov 1851 -27jan , 17 abr, 12,24 e 26 jul, 07 out,
13 dez 1852- 11 jan, 03 e 10 mar, 15 abr, 12 e 18 jul, 12 out, lOnov, 14 dez 1853 -0 9 e  10 
jan, 19e20abr,05 maio, 12jun, 14 jul, 14 e 28 agos, 02,09 e 10 out 1854-12jan, 01 fev,
03 mar, 09 fev, 15 mar, 14,24 e 31 maio, 04,11 e21 jun, 03 e 27 jul, 14,20 e 24 set, 08 out, 
0 8 e l2 n o v l8 5 5

ALFÂNDEGA ____________________________________________
21 fev 1848-24 jan 1850

ÁGUAS_________________________________________________ _ _
16 jan, 18 e25  fev, 04 mar, 08 jun, 17 e 31 agos, 23 out 1846 -22  jan, 23 mar, 17 maio,
24 set 1847 - 21 fev, 03 e 27 abr, 22 jul, 03 agos, 07 out 1848 - 17 e 18 abr, 26 maio, 26 
set, 11 out 1849-21 jan 1850-29 jan 1851 -05, 14 e 22 abr, 07 e 25 maio, 23 agos, 27 
set, 12 e 23 out 1852 -13 e 21 jan, 03 fev, 11, 12 e 15 abr, 09 e 12 maio, 15 e 28 jul, 11 
agos, 12, 19,22 e 30 set, 10 e 15 out, 29 dez 1853 - 02 e 23 mar, 21 e 22 abr, 12 maio,
11 e 14 jul 1854 - 18 jan, 01 fev, 27 mar, 13 abr, 12, 13, 18 e 25 out 1855

AGRICULTURA __________________________________________
30 abr, 05 agos 1851 -19  jul, 07 out 1852 - 11 jan, 18 maio 1853 - 14 maio, 07 jul 1855

AFORAMENTOS______________________________________________
26 jan, 25 fev, 09 mar, 16, 22 e 28 abr, 24, 07 e 11 agos, 25 nov 1846 - 20 e 24 jul, 22 
out 1847 - 13 e 19 jan, 15 fev, 22 mar, 04 abr 1848 - 10 e 12 jan, 28 mar, 17 e 19 abr,
05 maio, 07 nov 1849 -17  jan, 07 fev, 16 fev 1850 - 29 jan, 30 maio, 08 agos 1851-04 
fev, 27 set 1852 - 16 jul 1853 - 05 e 18 abr, 22 maio 1854 - 18 jan, 28 set 1855

AFERIÇÃO__________ s_______________________ __________________
05 maio 1849

AGUARDENTE
31 jan, 07 fev 1846 -2 7  set 1852

ADVERTÊNCIAS_______________________________________________
26 jan, 1846 - 09 jun, 13 ma. 1848 - 17 abr, 07 maio, 12 e 22 out 1852

ADM INISTRAÇÃO D A  PROVÍNCIA__________________________
11 dez 1846 - 02 mar 1848 - 08 e 13 mar, 16 abr, 05 nov 1850 - 04 agos, 04 set, 16 e 20 
out 1851 - 13 dez 1852 - 21 jun, 03 jul, 14, 20 e 24 set, 08 out 1855
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A ÇO UG UES___________________________________________________
23 mar, 22 abr, 25 maio, 23 out 1846-26jul 1847 -2 7 jan  1848 - 12e25 jan, 09jul 1849 
-01 agos, 07 out, 14nov, 1850-28 e 29 jan, 13 e 18 out, 19nov 1851 - 09 jan 1852-07 
e 12 abr, 11 jun, 11 jul, 17 agos, 12 e 19 set 1853 - 13 jan, 13 set, 11 dez 1854 - 14 nov 
1855

ABERTURA, FECHAM ENTO E M U D A N Ç A ___________________
( ESTRADAS, RUAS, etc)
22 jan, 21 abr, 26 jun, 05, 06, 11 e 31 agos, 20, 24 e 26 out, 06, 13 e 25 nov 1846 - 25 
jan, 09 e 18 fev, 15 e 16 abr, 04 jun, 09 agos, 13 out 1847 - 12 e 18 jan, 15 e 22 mar, 04 
e 13 abr, 08 maio, 09 e 19 jun, 04 e 11 jul, 03,08 e23 agos, 07,10 e24  out, 05 dez 1848
- 10 jan, 07 e 15 fev, 06 e 21 mar, 21 abr, 02, 04 e 14 maio, 12 e 24 jul, 26 set, 10 out,
04 e 06 dez 1849 - 10 e 21 jan, 13 mar, 12, 17, 19 e 25 abr, 15 jul, 09 agos, 30 set, 16,
18 e22  out, 12 e 28 nov, 23 dez 1850 -28  e 29 jan, 10 e 11 fev, 10 mar, 05 maio, 07,08 
e09  agos, 13, 18 e 30 out, 01 dez 1851 -26  e 29 jan, 16 fev, 14 e 19 abr, 07 e25  maio,
02 jul, 07 out, 15 dez 1852 - 10 e 11 jan, 28 abr, 18 maio, 11,23, 12 e 28 jul, 11 agos, 
22 set 1853 - 23 jan, 09 e 27 mar, 19 e2 0  abr, 19 maio,-12 jun, 27 set, 10, 11 e 14 out,
13 nov 1854-09  e 18 jan, 08 e 22 fev, 03, 15 e2 7  mar, 10, 11, 13, 19 e 30 abr, 07, 24 
e 31 maio, 28 jun, 04, 09 e 27 jul, 06 e 27 agos, 14 e 24 set, 10 e 18 out, 08 e 12 nov
1855

BOTICAS_______________________ _______________________________
31 jan, 21 abr 1846 - 13 set 1854

BOMBAS DE BAIANÇA_______________________________________
22 jan, 07, 25 e 26 fev 1846

BISPO__________________________________________________________
19 maio, 17 e 26 jun, 1847 - 17 jun, 17 jul 1850 - 25 maio 1852 - 27 jun, 11,12, 15, 18 
e 28 jul 1853

BENS D A  CÂMARA____________________________________________
22 jul 1850

CONSTRUÇÕES_______________________________________________
19,21,22,26 e 30 jan, 0 7 ,18e25 fev, 09 mar, 17,20 abr, 06 agos, 23 out, 06 nov 1846 
-22  jan, 23 mar, 15 e 17 abril, 19 jul, 23 out 1847 - 13 e 15 jan, 15 fev, 20 mar. 05,08 
e 27 abr, 13 e 30 maio, 14 jun, 14 e 22 jul, 25 set, 24 e 31 out, 29 dez 1848-08 ,09  e
30 jan, 07 fev, 17,18,19 e 30 abr, 02, 04, 05, 14 ,24 ,26  e 31 maio, 27 jun | 19 set, 16 
out, 29 nov, 29 dez 1849-10,18 e 24 jan, 17,19,20 e 27 abr, 06 e 15 maio, 22 jun, 01,
17,20 e 29 jul, 01 ago, 17 out 1850 - 10 mar, 03 abr, 06 e07  agos, 09 e 16 out, 19 e26 
nov, 01 e 20 dez 1851 - 15, 27 e 29 jan, 04 e09  fev, 07 maio, 12 e 22 jul, 23 agos, 13 
e 14 out, 13 dez 1852 - 03 e 10 mar, 12 abr, 18 maio, 23 jun, 12 e 14 jul, 17 agos, 12,

\
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19,22 e 30 set, 15 out, 29 dez 1853 - 09, 11 e 14 jan, 23 e 27 mar, 12 e 19 maio, 19 e
26 jun, 11, 13 e 24 jul, 09, 12 e 13 out, 13 e 22 nov 1854 - 10, 11 e 12 jan, 22 fev, 03 
mar, 0 9 fev, 15 mar, 30abr, 1 4 ,2 4 e31 maio, 21 e 2 8 jun, 0 6 ,0 9 e 27jul, 14set, 08, 09, 
10, 12, 13 e 18 out, 08 e 19 nov 1855

CRIAÇÃO DE ANIM AIS
15 out 1853 - 3 0 jul 1854

CORREIÇÃO____________________________________________ _
10 nov 1853

CONTRATOS__________________________________________________
12, 25,26 e 27 jun 1846 - 20 maio 1847 - 17 jan, 15 fev, 1848 - 13 jan, 16 out, 20 dez
1849 - 16 abr, 15 e 31 maio, 6,11 e 22 jun, 01 ,05 ,15  e 17 jul, 28 nov, 30 dez 1850 - 13 
fev, 30 maio - 06 agos-22 dez 1851 - 30 jan, 1852- 10 jan, 12 abr 1853 -09  fev, 03 abr,
12 e 27 jun, 14 agos, 13 set, 11 e 26 out 1854 - 11 jun, 06 jul, 09 jul, 10 jul, 24 set, 10 
out, 11 out, 11 e 19 nov 1855

CONTRATAÇÕES_____________________________________________
07 fev 1849 - lOjan, 21 out 1850 - 13 fev, 20 ago, 22 dez 1851 -0 4  fev 1852 - 31 mar,
07 abr, 11 jul 1853 - 13 jan, 09 mar 1854 - 06 agos, 14 set, 20 set 1855

CONSTITUIÇÃO______________________________________ _______
22 mar, 1848

CONSULADOS
17 jun 1851

CONSERTOS DE RUAS, OBRAS, BECOS, ETC._______________
05,08 e 17 agos, 06,20,23 e 26 out, 13 nov 1846 - 13 e 15 abr, 17 maio, 20,22 e 26 jul,
31 agos, 27 set, 02 e 25 out 1847 - 13,18, 19 e 27 jan, 21 fev, 15,20,22 e 31 mar, 04 e
08 abr, 11 e 14 jul, 23 agos, 29 dez 1848 - 25 jan, 06,21 e 28 mar, 16,17,18 e 21 abr, 02 
e 16maio, 14e27jun, 0 2 ,1 0 ,12e 14 jul, 22 agos, 1 0 ,12e 16out,29nov 1849-17,18 
e2 1 jan ,0 7 e  16fev,08mar, 1 6 ,18e 19abr,06jun, 1 5 ,17 ,22e29jul, 0 8 ,09e 19agos,
30 set, 14 e 16 out, 14 e 28 nov, 16 dez 1850 - 28 e 29 jan, 05 fev, 03 abr, 05,08,09 e 30 
maio, 17 jun, 17 jul, 0 4 ,0 6 ,0 7 ,2 0 ,2 6  agos, 04 set, 13,16 e 21 out, 11 e 19 nov 1851 - 
09,29 e 30 jan, 04 e 16 fev, 05 e 22 abr, 07 e 25 maio, 19,26,27 e 28 jul, 12,22 out 1852 
-10 e 13 jan, 10 fev, 10 e 17m ar,07 ,11,12,13,15 e21 abr, 09,12,18 e 23 maio, 27 jun,
14 e 15 jul, 12 set, 10, 11,13 e 22 out, 0 3 ,10e23 nov, 14 dez 1853 - 10,13 e 23 jan, 09 
fev, 0 2 ,09e23 mar, 03,05,19 e22 abr, 05,12 e 22 maio, 15 e 24 jul, 14 agos, 13 set, 10, 
11,14e23 out 1854-12e 18jan, 01 e2 2 fev ,03,15 e27m ar,09 ,1 2 ,1 3 ,1 9 e 3 0 abr,07,
14 e 24 maio, 11,21 e 28 jun, .03,06,07,09, 10 e 27 jul, 06 e27 agos, 28 set, 11,12,18 
e 25 out, 19 nov 1855
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COM ISSÃO DE VISITA ÀS PRISÕES
31 jan, 16,21 e22abr, 26out 1846-22e27jan, 16abr,20e26jul, 27 out 1847 - 19jan, 13 
abr, 14 jul 1848 - 07 fev, 12 jul, 22 agos, 17 out 1849 - 24 jan, 25 abr, 22 jul 1850 - 11 fev 30 
m aio-09agos 1851 -04 fev, 28 jul, 27 set, 11 out 1852-21 jan, 16 abr, 09 maio, 18 jul, 15 
out 1853 - 14 jan, 02 mar, 22 abr 1854

COM ISSÃO PARA ESTABELECIMENTOS DE PREÇOS________
31 jan, 17 e 31 agos, 1846 - 29 maio 1847

COM ISSÃO PARA EXAME DE CONTAS_______________________
26 jan, 07 maio, 04 agos, 15 set, 24 e 26 out, 06 nov, 30 dez 1846 - 21 jan, 14 e 16 abr,
29 maio, 20 e 26 jul, 18 e 26 out 1847 - 15 jan, 06 abr, 11 jul, 14 out 1848 - 08 jan, 17 
abr, 09 jul, 10 out 1849 - 17 jan, 20 abr, 19 jul, 16 out 1850 - 01 maio, 04 agos, 09 out 
1851 - 15 jan, 16 abr, 19 jul, 13 out 1852 - 08 e 11 jan, 13 abr, 11 jul, 10 out 1853 - 09 
jan, 05 maio, 13 set 1854 - 04 jul, 14 set, 10 out 1855

COMÉRCIO
(AMBULANTE, de CONSTRUÇÃO, BEBIDAS, etc.)
07 fev, 23 mar, 22 abr, 20jun, 06, 11,17 e 31 agos 1846 - 22 jan, 29 maio, 26 jul, 27 out 
1847 - 10,11,12,14 e 22 jul, 03 agos 05 dez 1848 - 10 out 1849 - 17 e 24 jan, 13 mar, 16 
abr, 06 maio, 06 jun, 08 agos, 30 dez 1850 - 10 mar, 03 abr, 08 maio, 04 agos, 04 set, 13,
16 e 21 out, 19 nov 1851 - 09 jan, 09 fev, 14 abr, 25 maio, 23 agos, 13 e 28 dez 1852 - 21 
jan, 03 fev, 03,10 e 31 mar, 07 e 11 abr, 12 maio, 11 jul, 05 e 11 agos, 12 e 22 set, 11 e 14 
out, 10 e 23 nov 1853 - 12 jan, 09 mar, 22 abr, 19 maio, 13 jul 1854 - 11 jan 1855

COMEMORAÇÕES D A  IN D E PE N D Ê N C IA  D O  BRASIL
04 set 1851 - 20 set 1855

COLÉGIO ELEITORAL_________________________________________
28 o u t1852

COBRANÇA DE ESCRITURAS EM GERAL 
1 2 ja n 1853 

COFRE D A  CÂMARA  
07, 08 , 09 jan, 12 set 1849 - 07 e 08 jan, 15 out. 1853

COBRANÇA DE D ÍV ID A
05 dez 1849

CLASSES SOCIAIS
27 set 1854 -2 7  jul, 09 out 1855
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CERCAS
(CONSTRUÇOES - CONSERVAÇOES)
14 jan, 16 abr, 20 maio, 11 agos, 24 out, 06 nov 1846 - 22 jan, 23 mar, 20 jul, 23 out
1847 -30  maio, 15 jun, 14 out 1848 -26  jan, 21 mar, 02,24 e31 maio, 09,10 e 13 jul.,
08 out 1849 - 18, 25 e 27 abr, 06 e 15 maio, 19 ju l 1850 - 05 maio - 07 agos, 18 out
1851-13 dez 1852 -27  jan, 24 fev, 11 e 14 ju l, 11 out 1853 - 13 jan, 18 e 21 abr, 19 
maio, 12 jun, 27 set., 13 out 1854 - 11 e 18 jan, 01 e 09 fev, 15 e 27 mar, 04 e 11 jun
1855

CEMITÉRIOS__________________________________________________
15 mar, 1848 - 06 e 12 abr, 07 e 16 out 1850

CASA D A  CÂMARA____________________________________________
07 maio 1846 - 24 set, 27 nov 1847 - 15 fev 1848 - 25 e 30 jan, 30 abr 1849 - 20 mar, 
1850 - 28 jan, 05 e 13 fev, 08 agos 1851 - 26 jan, 04 fev, 22 abr 1852 - 11 abr, 12, 14,
15, 16 e 18 jul, 12 out 1853 - 05 maio, 26 out, 22 nov, 11 dez 1854 - 09 fev, 11, 12, 14 
e 19 abr, 07, 14 e 24 maio 1855

CÂMARA (ORGANIZAÇÃO)___________________________________
06 agos 1846 - 11 e 22 jan 1847 - 12 jan 1848 - 21 jan, 10 e 17 fev, 17 e 31 mar, 18 
maio, 19 agos 1853 - 02 mar, 05 maio, 13 jul, 11 dez 1854 - 06 agos 1855

CÂMARAS M UNICIPAIS_______________________________________
06 jul, 04 agos 1846 - 19 maio 1847

CALÇAMENTOS_______________________________________________
1-4,22 e 30 jan, 05 e 11 agos, 06 e2 6  out, 13 e25 nov 1846 -26  jan, 28 abr, 22 e 26 jul,
23,25 e26 out 1847 - 18 jan, 31 mar, 10 e 14 jul 1848 -25 jan, 28 mar, 16 maio, 11 jun,
09 jul, 26 set, 08 out, 07, 22 nov 1849 - 08 mar, 17 e 20 abr, 09 agos, 16 out, 23 e 30 
dez 1850 - 27 jan, 05 e 10 fev, 03 abr, 05 e 30 maio, 04, 06, 07 e 08 agos, 16 out 1851
- 26 jan, 04 fev, 19 abr, 22 e 28 jul, 23 agos, 15 dez 1852 - 10 jan, 15 e 28 jul, 05 agos
1853 - 19 maio, 28 agos, 13 set, 11 out 1854 - 10, 12 jan, 03 fev, 06 agos, 11 out 1855

CADEIA
26 e 28 jan, 04 mar, 17 e 22 abr, 20 jun, 04 agos, 15 set, 06 out 1846 - 23 jan, 27 set
1847 -15 mar, 13 maio, 23 agos, 25 set 1848 - 08 jan, 14 e 24 maio, 19 set, 29 dez 1849 
-10  e 23 jan, 16 e 25 abr, 22 jun, 01, 05 e 29 jul, 18 out 1850 - 30 abr, 17 jun, 05 agos,
19 nov 1851 - 09 jan, 16 mar, 07 maio, 27 e 28 set 1852 - 08 e 10 jan, 03 fev, 12 maio,
11 jun 1853 - 26 jun, 04 jul, 13 set 1854 - 15 mar, 10 abr, 27 agos, 14 e 20 set, 13, 18 
e 25 out 1855

CAIS
16 jan, 18 e 25 fev, 09 mar, 16 abr, 07 e 20 maio, 04, 05, 06, 07, 17 e 31 agos, 24 e 26
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out, 15 e 30 dez 1846-26jan, 24 mar,01,12,15,21 e28abr,04jun, 19 jul, 27 o u tl8 4 7 -12, 
15 ,1 8e27 jan ,21 fev, 02 e 15mar, 04e08abr, 13 maio,2 4 out 1848

CARGOS PÚBLICOS___________________________________________
26 e 30 jan, 18 abr, 07 maio, 08 e 20 jun, 05 e 31 agos, 15 set, 20 out, 06 e 25 nov, 11 
e 30 dez 1846 - 09 fev, 15 e 21 abr, 17 jun, 09 agos, 24 set, 20 out 1847 - 15 e 19 jan,
13 abr, 25 maio, 05 e 15 jun, 04, 10 e 12 jul, 10, 11 e 31 out, 04 nov, 05 e 29 dez 1848
- 07,08, 13 e 25 jan, 06,21 e 28 mar, 21 abr, 04, 05, 14, 16, 24 e 31 maio, 11 jun, 12 e
26 set, 08 e 17 out 1849 - 08 e 13 mar, 16 abr, 15 e 31 maio, 06 jun, 16 e 17 jul, 12 e 28 
nov, 23 e 30 dez 1850 - 27 e 28 jan, 07 fev, 10 e 18 mar 30 abr, 08 e 09 maio, 04 agos,
09, 13, 15, 16 e 30 out, 04 nov, 22 dez 1851 - 09, 15 e 27 jan, 04, 09 e 16 fev, 05 e 17 
abr, 25 maio, 02 e 12 jul, 13 dez 1852-07 ,08 , 10, 12, 13, 14,21 e 27 jan, 03, 10 e 17 
fev, 03, 10, 17 e 31 mar, 07, 11 e 12 abr, 09 e 28 maio, 11,23 e 27 jun, 11, 14, 16e29  
jul, 05 e 11 agos, 12 e 19 set, 11,15 e 22 out 1853 - 09, 13,23 e 30 jan, 23 e27  mar, 03 
abr, 12 maio, 12 jun, 04, 11 e 13 jul, 14 e 28 agos 27 set, 02, 09 e 13 out, 13 nov 1854
- 08, 09, 11 e 18 jan, 01, 22 fev, 03, 09 fev, 15 e 27 mar, 19 abr, 07 e 31 maio, 11 e 21 
jun, 10 e 27 jul, 14 e 24 set, 09, 10 e 13 out, 08 e 19 nov 1855

DOENÇAS_____________________________________________________
11 jun 1849 - 20 mar, 22 jul 1850 - 14 e 29 dez 1853 - 09 mar, 04 e 10 jul, 27 set 1854
- 27 jul, 24 set, 08 nov 1855

DO CUM ENTA Ç ÃO  HISTÓRICA
12 set 1849

D O C U M EN TO S
(DEVOLUÇÃO - SOLICITAÇAO)
03 fev 1853 - 12 jun 1854 - 11 jun 1855

DOCAS______________________ . ____________________________
31 jan, 28 abr, 07 e 12 maio 1846 - 12 jan, 24 e 31 out, 04 nov 1848 - 26 jan, 07 fev, 06 
e 21 mar, 05 maio 1849 - 11 jan 1853

DOAÇÕES
24 out, 13 nov 1846 - 17 maio 1847 - 10 abr, 1848 - 19 e21 abr, 1849 - 14 nov, 1850
- 09 fev, 07 e 25 maio, 15 out 1852 - 11 out 1853 - 11 e 24 jul, 28 agos, 13 out, 22 nov
1854 - 18 jan, 03 mar, 09 fev, 15 e 27 mar, 21 jun 1855

DIREITOS DE PROPRIEDADE____________________ ____________
03 e 10 mar 1853

DIVERSÕES PÚBLICAS
24 jul 1849- 15 jul 1850-22 fev 1855
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DISPENSA DE CARGOS
26, 30 e 31 jan, 30 dez 1846 - 22 jan, 04 jun 1847 - 19 e 27 jan, 15 fev, 13 abr, 27 abr, 
02 maio, 24 out 1848 - 08 mar, 31 maio, 06 jun, 16 jul, 09 agos, 30 dez 1850 - 28 jan,
21 out 1851 - 04 fev, 05 abr, 25 maio, 02 jul, 27 set 1852 - 08, 10 e 27 jan, 10 e 31 mar
09 e 28 maio, 11 jun, 11 agos 1853 - 13 jan, 23 mar, 12 maio, 24 e 30 jul, 13 nov 1854 
-11, 13 e 18 jan, 01 fev, 07, 14 e 31 maio, 20 set, 25 out 1855

DEVOLUÇÕES________________________________________________
14 jan, 1846 - 29 dez 1848 - 10 out 1849 -29  jul, 28 agos 1850 - 17 jun 1851 - 07 maio
1852-

DETENÇÕES
01 jul, 1850

DESPESAS D A  CÂMARA_______________________________________
18 fev, 05 e 07 agos 1846 - 29 maio 1847 - 14 jun 1848 - 06 mar, 08 out 1849 - 02 jun,
25 nov 1852 - 09 e 12 maio, 11 jun, 12 e 28 jul, 10 out 1853'- 09 fev, 14 agos, 13 set,
22 nov 1854 - 10 e 18 jan, 31 maio, 27 jul, 06 agos, 08 e 18 out, 12 e 19 nov 1855

DESPEJOS__________________
17 maio 1847 - 19 jan, 11 set 1848 - 20 abr, 11 jul 1849 - 21 jan, 01 e 17 jul, 27 agos
1850 - 12 jul, 27 set 1852 -24 fev, 29 dez 1853 - 10 jan, 02 e 27 mar, 12 e 19 maio, 12 
jun, 11 jul, 13 nov, 11 dez 1854 - 13 jan, 1855

DESORDENS__________________________________________________
11 agos 1846 - 26 jan, 09 fev, 1847 - 25 maio, 05, 15 e 22 jun, 04, 10, 13, 14 e 22 jul
1848

DESAPROPRIAÇÕES__________________________________________
07 fev, 04 e 09 mar, 18 abr, 05, 06, 11 e 31 agos 15 set, 06 e 20 out, 13 nov 1846 - 23 
jan, 09 e 18 fev, 27 mar, 12 abr, 17 jun 1847 - 22 mar, 13 e27 abr, 15 e 19 jun, 04 e 11 
jul 1848 - 11 e 12 jan, 05, 14, 31 maio, 14 jun, 13 jul, 22 nov 1849 - 16 e 21 out 1850
- 28 jan, 10 fev, 30 maio, 26 agos, 04 set, 09 out, 19 nov, 22 dez 1851-16 fev, 02 jul,
15 e 28 dez 1852 - 10,21 e 27 jan, 15 jul, 29 dez 1853 - 09 e 23 jan, 17 e 19 abr, 05 
maio, 24 jul, 02,09, 12, 14e23 out, 13 nov, 11 dez 1854 - 01 e 09 fev, 30 abr, 14 e 31 
maio, 21 jun, 24 set, 08, 09 e 13 out 1855

DEPUTADOS__________________________________________________
04 mar 1846 - 17 e 26 jun, 27 set, 02, 22 e 25 out 1847 - 29 fev, 21 jun, 1848 - 16 abr,
31 maio, 01 jun, 12 out 1849 - 29 jul, 07 out 1850 - 06 e 17 jun 13 e 30 out 1851 - 13 
out 1852 - 03, 07, 17 e 28 fev, 11 e 23 jun, 11 agos, 30 set, 22 out 1853 - 30 jan, 05 
maio, 07 e 11 out 1854 - 19 abr, 1855
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DEM OLIÇÕES
18 fev, 23 mar, 06 e 18 abr, 20 maio, 05 agos 1846-23 mar 1847 - 18 jan 1848 - 17 abr,
05 maio 1849 - 20 e 25 abr, 06 e 15maio 1850- 18mar, 18out 1851 -11 out 1852- 12e28 
jul 1853 - 18 abr 1854-11 jan, 03 mar, 10 abr 1855

DEMARCAÇÕES_______________________________________________
22 e 31 mar, 13 e 27 abr, 13 e 30 maio 1848 - 21 mar, 19 abr 1849 - 16 jul 1853

DATAS COMEMORATIVAS____________________________________
06 agos, 20 Set 1855

EXTINÇÃO DE CÃES
29 maio 1847- 14 jul 1848 - 24 jul, 08 out 1849

EXPOSTOS_____________________________________________________
28 jan, 09 mar, 22 abr, 06 e 07 agos 1846 - 22 mar 1848 - 12 e 26 jan, 1849 - 28 set
1855

e s t r a n g e i r o s _______________________________________________
31 jan, 30 dez 1846 -24  jul 1847 - 10 out 1848 - 10,17,18 e 24 jan, 07 e 16 fev, 08 mar,
16, 19 e 27 abr, 06 e 15 maio, 17 jul, 08, 19 e 27 agos, 30 set, 16 e 22 out, 14 e 28 nov,
10, 16 e 23 dez 1850 - 27 e 29 jan, 04 e 26 agos, 09 e 18 out, 04 e 26 nov, 01 dez 1851
- 05,14 e 16 abr, 07 maio, 02 jun, 22 e 24 jul, 07 e 22 out, 25 nov, 13 dez 1852 - 14 jan,
10 fev, 28 abr, 09 e 28 maio, 11 e 23 jun, 16 jul, 05, 11 e 17 ago 1853 - 17 abr, 12, 24 
e 30 jul, 14 agos, 13 e 27 set, 02 out, 13 nov 1854 - 11, 18 jan, 12 nov 1855

e s t a l e ir o s ___________________________________________________
19 jan, 20 out, 1846-21 abr, 23 out 1847 - 13 e 27 abr, 29 dez 1848

E S C R A V O S _________________________________________________
04 e 11 agos, 15 set, 06 out 1846 - 12 jan, 1848 - 21 mar, 04 dez 1849 - 19 e 21 jan, 16 
e 30 dez, 1850 - 15 out 1851 -13 dez 1852 - 18 e 23 maio, 23 jun 1853 - 13 jul 1854 -
08 jan, 1855

ESCAVAÇÕES____________________________________ _____________
07 maio 1846 - 27 out, 1847 - 18 jan, 23 agos, 25 set 1848 - 08 e 09 jan, 06 e 21 mar,
18 abr 1849 - 19 jan, 07 fev, 08 mar 1850 - 20 agos, 30 out 1851 - 09 e 15 jan, 05 abr,
26 jul 1852 - 15 jul, 29 dez 1853 - 11 jul, 14 out 1854- 14 maio 1855

ENTIDADES CULTURAIS CIENTÍFICAS______________________
26 nov 1851
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e m p r é s t i m o s
15 set 1846-16 mar 1847 - 15jun 1848- 18abr, 12 set 1849- 16e20abr, 1850-28 jan, 17 
jun 1851 -21 jan, 10e24fev 1853-23 out, 22nov 1854-24 maio 1855

EMBARGOS___________________________________________________
26 e 30 jan, 1846 - 20 out 1847 - 02 jul 1849 - 06 maio e 18 jul 1850 - 09 agos 15 out
1851 - 27 jul 1852 - 22 fev, 03 mar, 11 e 14 abr, 1855

ELEIÇÕES____________
2 0 m aio,06 ju l ,0 8 agos, 13 e25nov, 15 e3 0 d ez  1846-21 jan, 16mar,21 abr, 17jun,
02 out, 11 nov 1847 - 12 jan, 21 fev, 14 jul, 07 e 12 out 1848 - 16 abr, 24 e 31 maio, 12 
jul, 22 agos, 12 out 1849 - 18 jan, 13 mar, 16 jul, 1850-30 out, 22 dez 1851 -22  jul, 23 
agos, 27 set, 11,28 e 22 out, 13 dez 1852-21 e 27 jan, 03, 07, 17 e 28 fev, 10 mar, 09,
12 e 23 maio, 29 jul, 05 e 17 agos, 12 out 1853 - 09, 11, 12 e 30 jan, 02 e 23 mar, 05 e
12 maio, 12 jun, 07 out 1854 - 03 mar, 09 fev, 24 set, 08 e 12 nov, 1855

FURTOS_______________________________________________________
19 agos, 03 set, 17 out 1850

FRADES DE PEDRA
06 mar 1849-28 jul, 1853-13 set 1854

FORNECEDORES D A  CÂMARA
22 abr 1846- 17 jun 1851

FORCA__________________ _̂____________________________________
06 out 1846 - 22 jan, 16 e 23 mar 1847

FO GOS DE ARTIFÍCIO
19 jun, 13 jul 1848

FIANÇAS
27 jun, 1846- 10 jan 1849 -2 2  out 1850 - 19 set 1853

f e s t a s  r e l i g i o s a s ________________________________
21 abr, 08 jun 1846 - 28 abr, 20 e 29 maio 1847 - 14 jun 1848 - 04 e 31 maio, 11 jun
1849 - 16 out, 19 nov 1851 - 25 maio e 02 jun 1852 - 11 e 28 abr, 09,12, 18 e 28 maio
1853 - 05, 19, 31 maio, 04 jun 1854

FAMÍLIA REAL_________________________________________________
28 e 29 jan, 18 fev, 09 set 1846 - 19 ju l, 25 agos 1847 - 10 e 11 out 1848 - 14 out
1850 - 01 dez 1851 - 11 e 23 jun, 14 dez 1853 - 13 jan , 23 out, 22 nov, 11 dez
1854
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FÁBRICAS
24jan, 1850- 19nov, 1851 -18 maio, 14jul, 15 out 1853-23 out, 1854- lOjan, 08e09fev
1855

GUARDA MUNICIPAL_________________________________________
14 e 31 jan, 21 abr, 15 dez 1846 - 24 set, 02 out 1847 - 19 e 27 jan, 19 set 1848 - 08 e
12 jan, 04,05 e 26 maio, 02,09 e 10 jul, 11 e 17 out, 04 dez 1849 - 19 e 23 jan, 09 agos,
16 out 1850 - 28 jan, 06 agos, 04 set 1851 -16  mar, 05 e 14 abr, 07 maio e 23 agos, 27 
set 1852 -10  mar, 28 maio, 11 agos, 19 set 1853 - 09 mar, 12 maio, 30 jul, 14 agos, 11 
dez 1854 - 18 jan, 01 fev, 20 set, 10, 12 e 18 out 1855

G UARDA NACIONAL_________________________________________
31 jan, 1846 - 04 dez - 08 mar 1849 - 13 e 24 jul, 14 agos, 1854 -21 jun, 12,18 e25 out
1855

G UARDA DE H O N R A
28 mar 1849

GRATIFICAÇÕES /  SAIÁRIOS_________________________________
08, 12 e 20 jun, 1846 - 15 jan, 06 abr, 13 maio 1848 - 09 jan, 11 jul, 08, 12 e 17 out, 05 
dez 1849 - 24 jan, 08 e 13 mar, 28 agos, 18 out 1850 - 11 fev, 17 jul, 08 agos 1851 - 09 
e 15 jan, 1852 - lOjan, 07 abr, 09 e 18 maio, 16 e 18jul, 19 set, 14 dez 1853 - 20 abr, 02 
e 09 out 1854 - 08 jan, 09 fev, 11 jun, 10 e 27 jul, 10 out 1855

G A D O _________________________________________________________
30 jan, 07 e 23 fev, 23 out 1846 - 15 abr 1847 - 27 jan, 14 jul, 03 agos, 09 out, 05 dez
1848 - 12 jan, 07 fev 1849 - 30 dez 1850 - 05 maio, 17 jul, 09 agos, 13 out 1851 - 09 
jan, 09 fev, 14 e 16 abr, 07 maio, 02 jun, 27 jul, 23 agos, 22 out 1852 - 17 fev, 03 mar,
09 maio, 18 maio, 12 e 19 set, 03 nov 1853 - 10 e 13 jan, 02 e 09 mar, 21 abr, 19 maio,
30 jul 1854 - 11 e 18 jan, 09 fev, 15 mar, 28 jun, 09 jul 1855

HABILITAÇÕES DE PROFISSÕES_____________________________
14 jan, 07 fev, 06, 07 e 11 agos, 06 e 24 out, 30 dez 1846 - 26 out 1847 - 18 e 27 jan,
08 e 16 abr, 23 agos, 11 set, 07 nov 1848 - 05 agos 1851 - 26 jan, 19 jul 1852 - 14 jul,
12 set, 12 out 1853 - 02 mar, 12 maio 1854 - 08 jan, 1855

HIPOTECAS___________________________________________________
24 maio 1855

HOSPITAL MILITAR
19 nov 1855
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IRM ANDADE D O  SANTÍSSIM O SACRAM ENTO
15 out, 25 nov 1852 - 11 e 28 abr 1853 - 05 maio 1854

INSTRUÇÃO PÚBEICA________________________________________
18 fev, 20 maio 1846 - 12 jul, 03 agos 1848 - 12 set, 07 nov 1849 - 16 dez 1850 - 04 
agos, 1851 - 23 jan, 02 mar, 05 e 12 maio 1854

INFORMAÇÕES_______________________________________________
02 maio, 10 jul, 26 set, 08 e 16 out 1849 -24  jan, 08 mar, 16 e 17 abr, 15 maio, 18 e 20 
jul, 14 nov 1850 - 28 jan, 06 agos 1851 - 12 e 19 jul 1852 - 08 jan, 28 maio 1853 - 09 
jan, 09 maio, 30 jul, 27 set 1854 - 11 abr, 12 out 1855

INDULTOS______________________________________ ________ .
14 agos 1854

INDENIZAÇÕES______________________________________________
26 jan, 16 e 17 abr, 13 nov 1846 - 17 abr 1847 - 11 e 19 set, 24 out 1848 - 16 maio, 12 
out 1849 - 13 mar, 17 abr, 18 out 1850 - 04 set, 16 out, 1851 - 12 abr, 14 dez 1853 - 18 
abr, 10 e 11 out, 13 nov 1854 - 03 mar, 11 e 14 abr, 14 set 1855

INC ÊN DIO S___________________________________________________
21 fev 1848

IMPOSTOS____________________________________________________
16 abr, 08, 12 ,20 ,25 ,26  e 27 jun, 04, 08 e 31 agos, 06 nov, 30 dez 1846 - 16 mar, 14 
abr, 17, 20 e 29 maio, 20,21 e 24 jul, 27 set 1847 - 13 abr, 05, 14, 15, 16 e 22 jun, 14 
e 22 jul, 24 e 31 out, 06 nov 1848 - 07 fev, 18 abr, 14, 16 e24  maio, 27 jun, 10 out, 04,
06 e 29 dez 1849 - 10 e 24 jan, 16 fev, 15 e 16 jul, 18 e 22 out, 16, 23 e 30 dez 1850 -
27 jan, 04, 05, 06 e 09 agos, 16 out, 19 nov, 01, 20 e 22 dez 1851 - 09, 15 e 27 jan, 02 
jun, 02 e 26 jul, 22 out, 13, 15 e 28 dez 1852 - 11, 12, 14 e 21 jan, 10 mar, 16 abr, 12,
18,23 e28 maio, 11 jun, 14 jul 1853 -22 maio, 12 jun, 04 jul, 13 set 1854 - 08 e 22 fev,
15 e 27 mar, 09, 11, 12, 14 e 30 abr, 14 e 24 maio 1855

ILUMINAÇÃO _______________________________________________
12 maio, 08, 12, 20, 25, 26 e 27 jun, 04, 05, 06 e 08 agos, 15 set, 06 e 23 out, 15 dez 
1846- 18 fev, 16 e 23 mar, 12, 14 e 16 abr, 17, 19,20 e 29 maio, 17,19 e 26 jun, 03,22 
e 26 jul, 09 e 25 agos, 24 set, 18,20, 22 e 26 out, 11 nov 1847 - 15 jan, 04 nov 1848 -
30 jan, 1849 - 15 e 31 maio, 11 e2 2 ju n , 01, 05 e 15 jul, 19 agos 1850 - 04 e 08 agos,
04 set, 01 dez 1851-16 mar, 05 abr, 1852 -.08 e 10 jan, 03 fev, 28 agos 1853 - 13 set
1854 - 15 mar, 10 e 11 abr, 27 agos, 14 e 24 set, 18 e 25 out 1855
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IGREJA DE NO SSA SENH O RA  D A  C O N CEIÇÃO  - 
IR M A N D A D E
31 agos, 23 out 1847 -09 out 1851

IGREJA DAS DORES
28 jul 1853

JUSTIÇA___________________________
27 fev, 18 e 21 abr, 11 agos, 15 set 1846 - 11 jan, 18 fev, 17 e26jun , 20 jul, 24 set 1847
- 05 abr, 12 e 15 jan, 27 jan 1848 - 10 jul, 08 out 1849 - 08 e 13 mar, 21 out, 23 dez.
1850 - 05 fev, 08 maio, 04 agos, 04 set 1851 - 07 maio, 07 e 22 out 1852 - 08 jan, 03 
mar, 07 abr, 18 maio, 23, 12 e 28 jul, 05 agos, 12 set, 10 out, 10 nov, 14 dez 1853 - 09 
jan ,0 9 fev,0 2 ,0 9 m ar,0 5 maio, 13 e27 set, 11 e 14out, 13nove 11 dez 1854-08jan,
15 mar, 13 abr, 24 e 31 maio, 04,21 e 28 jun, 27 agos, 14 e 24 set, 10 e25 out, 08 e 12 
nov 1855

l o g r a d o u r o s  PÚBLICOS__________________________________
22 jan, 06 agos 1846 - 23 jan, 22 e 26 Out 1847 - 13 jan, 14 out 1848 - 03 set, 28 nov
1850 - 15 maio 1851 -27 jan , 1853 - 14jan, 18 abr, 24 ju l27  set, 11 out 1854 - 11 e 18 
jan, 08 e 22 fev, 19 abr, 24 maio e 21 jun 1855

LITOGRAFIAS___________________ _________________________ '
10 jan, 13 abr 1853 - 13 nov 1854

LIMPEZA E SANEAMENTO D A  CIDADE _______________
04 agos 1846-26 jun, 09 agos 1847- 11 jan 1848-06 mar, 19abr,04m aio, 10e 14 jul,
19 set, 12 e 17 out, 29 dez 1849 - 07 e 16 fev, 20 mar, 29 jul, 12 nov 1850 -2 9  jan, 13 
fev, 18 mar 1851 -1 6  mar, 25 nov 1852 - 10 e 11 jan, 17 fev, 28 abr, 22 set, 10 out, 23 
nov 1853 -09  fev, 05 e 12 maio, 12 e 26 jun, 12,13 e 15 jul, 27 set, 11 out, 13 e22  nov.,
11 dez 1854 - 13 jan, 14, 24 e 28 set, 08 e 25 out, 08 e 19 nov 1855

LIMITES D A  CIDADE_________________________________________
(Alterações, Divisões e Distâncias)
22 jul 1848 - 11 jun, 08 out 1849-20 mar, 16 abr, 15 maio, 27 agos 1850 -27  jan 1852
- 23 jun, 14 dez 1853 - 08 jan, 20 set 1855

LICEU 
. 19 e 30 jan 1846

LICENÇAS_____________________________________________________
30 jan, 07 e 18 fev, 23 out 1846 - 02 mar, 13 abr, 14 jun, 11 e 12 jul, 07, 11 e 14 out, 05 
e 29 dez 1848 - 08, 09 e 26 jan, 07 fev, 06 mar, 19 e 21 abr, 04 e 14 maio, 09 e 24 jul,
19 e 26 set, 12 e 16 out 1849 - 10, 18 e 24 jan, 19 e 27 abr, 06 maio, 05, 15 e 20 jul, 01
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agos, 07out, 14 e28nov 1850-18 mar, 03 abr, 05 e 08 maio, 04,05 e07 agos, 13,15,16, 
„ 18 e 21 out, 19nov, 01 dez 1851 -09,15 e27jan, 07 maio, 22 e 26 jul, 23 agos, 27 set, 13 out,

13 dez 1852- 11 jan, 03 mar, 07 abr, 12 maio, 11 jun, 12 e 28 jul, 17 agos, 12 ,19e22 set, 11 
e 14 out 1853 - 10 e 13 jan, 18,19 e 21 abr, 19 maio, 12 jun, 13,24 e 30 jul, 09 e 13 out, 13 
nov, 11 dez 1854-09,11 e 12 jan, 09 fev, 27 mar, 24 maio, 27 jul, 09 out, 08 e 12nov 1855

LEI DE ORÇAM ENTO PROVINCIAL__________________________
28 set 1855

LEI D A  M O EDA _______________________________________________
21 e 22 jan 1847 - 15 jan 1848 - 18 mar, 05 maio 1851

MÚSICA_______________________________________________________
18 maio 1853

m u l t a s _______________________________________________________
27 fev, 16 e 21 abr, 05 agos, 25 nov, 30 dez 1846 - 09 e 18 fev, 23 mar, 12 e 14 abr, 26 
jun, 19, 20 e 22 jul, 18, 22 e 26 out 1847 - 10 out 1848 - 08 out, 29 dez 1849 - 10, 17,
18,21 e 24 jan, 07 e 16 fev, 08 e 13 mar, 16, 17, 19 e 27 abr, 06 e 15 maio, 06 jun, 17 
jul, 08, 19 e 27 agos, 30 set, 16, 18 e 22 out, 14 e 28 nov, 10, 16 e 23 dez 1850 - 27 e
29 jan, 05 fev, 17 jul, 04 e 26 agos, 04 set, 09, 18 e 21 out, 19 e 26 nov, 01 e 22 dez
1851 - 09 e 26 jan, 14 abr, 07 e25 maio, 22 e 24 jul, 07 e22 out, 13 e 28 dez 1852 - 08, 
11 e 21 jan, 28 abr, 18 maio, 23 jun, 11 e 12 jul, 05,17 e 22 agos, 22 set, 15 out, 10 nov
1853-09 fev, 02 mar, 17, 18 e 19 abr, 05 e 22 maio, 12 jun, 10, 11, 12,24 e 30 jul, 14 
agos, 13 set, 02, 11 e 14 out, 11 dez 1854 - 11 e 18 jan, 1855

M ERCADO PÚBLICO_________________________________________
21 e 31 jan, 18 fev, 20 e 21 abr, 08 e 20 jun, 07 agos, 06 out, 13 nov 1846 - 09 fev, 22 out 1847 
-18 e 19 jan, 04 jul 1848-07 fev, 18 abr, 04,05 e 16 maio, 14 jul, 20 dez 1849-23 jan, 22 out
1850 - 29 jan, 05 fev, 01 maio, 06 agos, 04 set, 13 out, 22 dez 1851 -16 mar, 17 abr, 12 out 
1852-21 jan, lOmar, 11 jun, 15jul, 11 e 17agos, 12,19e 22set,12out 1853 -23 e27jan, 12 
maio 1854

M EDICINA____________________________________________________
17 maio 1847

MATERIAIS D A  CÂMARA_____________________________________
08 e 10 out, 29 nov 1849 - 21 jan, 16 fev 1850 - 10 e 17 fev, 03 mar 1853 - 10 jan, 19 
e 26 jun, 11 dez 1854 - 28 set 1855

M ATADOURO PÚBLICO (PARTICULAR)_____________________
18 abr, 25 e 26 jun, 07 e 08 agos, 23 out, 06 nov 1846 - 17 abr, 20 out 1847 - 20 mar,
30 maio, 14 jul, 09 out 1848 - 10 e 13 jul, 10,12 e 17 out 1849 - 16 fev, 08 mar, 19 abr
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1850-18 out 1851 -02jun, 1852 - 17fev,23jun, 17agos, 12 e 19 set, 03nov 1853 -10 e 13 
jan, 09 mar, 21 abr,07 e 12 out 1854- 18jan, 03 mar, 13 abr, 07 maio, 27 jul, 18 out e 12 nov
1855

M AQUINÁRIOS_______________________________________________
27 mar 1855

M ANUTENÇÃO DE MORADIAS
07 fev, 1846-21 abr, 1852

m a n i f e s t o s
15 nov 1850

NOMEAÇÕES - POSSES _____________________________________
30 e 31 jan, 18 fev, 23 mar, 31 agos 1846 -21 jan, 27 mar, 15 abr, 19 jul, 20 out, 20 dez 
1847 - 18 e 19 jan, 15 mar, 10 e 27 abr, 04,13 e 14 jul, 10 out, 29 dez 1848 - 07,08,10,
13 e 25 jan, 06 e28 mar, 21 abr, 04,14 e24 maio, 01 e 11 jun, 10 jul, 12 set, 08 e 17 out,
29 dez 1849 - 08 e 13 mar, 16 abr, 15 maio, 17jul, 16 out, 05, 12 e 14 nov, 23 e 30 dez 
1850-27 e 29jan, 10 mar, 30 abr, 08 e 30 maio, 17 jul, 04,07 e08 agos, 04 set, 16,18,
21 e 30 out 1851 - 09,26 e 27 jan, 09 e 16 fev, 22 abr, 07 maio, 02 e 12 jul, 23 agos, 27 
set, 11 e 13 out, 13 dez 1852 -0 7 ,0 8 , 10, 11, 12, 13,21 e 27 jan, 03, 10 e 17 fev, 03 
e 31 mar, 11,12, 16 e 21 abr, 09 e 28 maio, 23 e 27 jun, 11, 14,28 e 29 jul, 17 agos, 12 
set, 11 e 22 out 1853 - 30 jan, 09 fev, 23 e 27 mar, 03 abr, 12 maio, 12 jun, 30 jul, 14 
agos, 27 set, 02 e 13 out 1854 - 08, 09 e 11 jan, 01 e 22 fev, 03 mar, 09 fev, 27 mar, 12 
abr, 31 maio, 11 jun, 14 e 24 set, 08 out, 08, 12 e 19 nov 1855

NUM ERAÇÃO DAS CASAS E D EN O M IN A Ç Ã O  DAS RUAS 
D A  CIDADE___________________________________________________
18 mar 1851 - 09 maio 1853 - 13 e 23 jan, 09 fev, 03 abr, 12 jun, 13 set 1854

NAVEGAÇÃO__________________________________________________
27 abr, 30 maio, 14,22 e 26 jul, 27 set 1848 - 12 e 28 jul 1853 - 13 nov, 11 dez 1854 -
14 maio, 08 e 19 nov 1855

OBRAS_________________________________________________________
28 e 30 jan, 25 fev, 07 maio, 25 jun, 07 e 11 agos, 1846- 18 fev, 23,24 e 27 mar, 01,12,
15,21 e 28 abr, 04 jun, 22 jul, 20, 22 e 25 out, 11 nov 1847 - 12, 15, 17, 18 e 27 ja n -
21 fev, 02, 15 e 31 mar, 03, 04, 06, 08, 13 e 27 abr, 13 e 25 maio, 05 e 15 jun, 04 e 13 
jul, 23 agos, 11, 19 e 25 set, 07, 10, 11 e 31 out, 04 e 06 nov, 29 dez 1848 - 12 e 26 jan,
07 fev, 06,21 e 28 mar, 18,30 abr, 02 ,04,14, 16,24 e 26 maio, 14 e 27 jun, 02 e 10 jul,
22 agos, 12 set, 08, 11, 12 e 16 out, 07 e 29 nov, 04, 05, 06, 20 e 29 dez 1849 - 10, 18,
21 e23 e 24 jan, 07 e 16 fev, 08 e 20 mar, 12,17,20 e27 abr, 06 e 15 maio, 06 e 11 jun,
16 e 29 jul, 01,08, 09, 19 e 27 agos, 30 set, 14 e 22 out, 12 nov, 23 dez 1850 -29  jan,
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05 e 07 fev, 10 mar, 08 maio, 17 jun, 06,07,08,09,20 e 26 agos, 04 set, 16 out, 01 e 22 dez
1851 -0 9 ,15e30jan,05abr,22e27jul,27set, 25nov, 1 5 d ez l8 5 2 -10,11 e 14jan, 17mar, 
16e23abr, 14,15e 28ju l,2 2 out, 10e23nov 1853 - 12e 19maio, 11 e 14jul, M agos,09 
e 14 out 1854- 13 e 18jan, 08 e 22 fev, 03 mar, 09 fev, 11 ,14,19e30abr, 07 maio, 11 jun,
14 set, .10,11,12 e25 out 1855

ORÇAM ENTO DE OBRAS_____________________________________
14, 16 e 30jan, 18 abr, 07 maio, 05 agos 1846 - 15 abr, 17 maio, 04 e 17 jun, 19 jul, 31 
agos, 27 nov 1847 - 15 fev, 22 e 31 mar, 05 jun, 07 e 31 out 1848 - 10 e 12 jan, 16, 17 
e 18 abr, 02 e 16 maio, 14 jun, 09 jul, 17 out, 22 nov, 04 e 05 dez 1849 - 17, 18 e 19 jan,
16 fev, 19 abr, 01 agos, 14 e 16 out 1850 - 10 e 11 fev, 18 mar, 03 abr, 08 maio, 17 jun,
06,20,21 e 30 out, 22 dez 1851 - 30 jan, 04 fev, 02 ,26 ,27  e 28 jul, 23 agos, 1852 - 27 
jan, 03 fev, 17 e 31 mar, 11 abr, 10, 11, 12 e 22 out, 10 nov 1853 - 10 e 13 jan, 02 e 09 
mar, 19 abr, 12 e 19 maio, 15 jul, 14 out, 13 nov 1854 - 15 e 27 mar, 12 abr, 24 maio,
27 jul, 28 set, 19 nov 1855

ORÇAM ENTO MUNICIPAL___________________________________
27 e 28 jan, 17 abr, 20 jun, 06 e 24 out, 06 nov 1846 - 24 jul, 31 agos, 22 e 29 out 1847
- 30 jan, 19 abr, 31 maio, 11 jun, 12 out, 20 e29  dez 1849 - 16 fev, 27 e28  agos, 03 set
1850 - 18 mar, 01 maio 1851 - 03 e 08 jan, 10 fev, 31 mar, 11 jun, 30 agos 1853 - 14 jul,
28 agos, 02 out 1854 - 09 abr, 27 agos 1855

ÓRFÃOS
14 jan 1846

ÓBITOS_________________________________s___________ __________
28 jul, 11 agos 1853 - 13 jan 1854

PUBLICAÇÕES________________________________________________
26 out 1847 - 12 jan, 1848 - 18 jan, 1850 - 10 jan 1854

PRESOS________________________________________________________
04 agos 1846 -03 e 22 jul, 09 e23 agos, 24 set, 02,18 e 23 out 1847 -12 e 28 nov 1850 
-11 fev, 10 mar 1851-14 abr, 16 abr, 1852 - 11 jan, 15 ju l 1853 - 05 m aioe 14 out 1854 
-19  abr 1855

PRESTAÇÃO DE CONTAS________________
16 jan, 20 e 28 abr, 25 maio 1846 - 20 maio, 26 jun, 24 jul 1847 - 13 abr, 11 jul, 25 set,
29 dez 1848 - 12 e 26 jan, 20 e 30 abr, 08 out 1849 - 16 abr 1850 - 28 jan, 30 maio, 07 
agos, 16 out 1851 - 26 jan, 21 abr, 28 jul, 23 agos, 15 out 1852 - 07 jan, 16 abr, 15 jul,
15 out 1853 - 12 jan, 17 abr, 05 maio, 10 e 15 jul, 13 set, 09 out, 13 out 1854 - 08 e 18 
jan, 09, 19 e 30 abr, 27 jul, 08 e 25 out 1855

272



POTREIRO NACIO NAL
26jun,08agos 1846- 17abr 1847-15 fev, 08 maio, 15jun, 04jul 1848- lOout 1849-02jun
1852-13 abr 1855

POSTURAS____________________________________________________
18, 25, 26 e 27 fev, 04 e 09 mar, 21 abr, 1846 - 16 mar, 09 agos, 02 e 18 out, 11 nov 
1847 - 27 mar 1848 - 11 jan, 04 e 16 maio, 12 set, 17 out, 22 nov 1849 - 10 e21 jan, 08 
mar, 0 6 ,1 2 ,2 0  e25 abr, 17 jul, 09 e 27 agos, 12 e28 nov, 30 dez 1850-27,28 e 29 jan, 
10m ar,08m aio, 17ju l,2 0 out,2 3 nov 1851 -0 8 e  l l ja n , 17fev, 1 1 ,1 2 ,1 4 ,16e 18jul, 
05, 11, 19,22,23, 24,26 e 30 agos, 19 set 1853 - 11, 12 e 13 jan, 02 e 09 mar, 22 abr,
19 maio, 12 jun, 04, 10, 12, 13 e 30 jul, 27 set, 22 nov 1854 - 13 jan, 03 mar, 31 maio,
11 jun, 10 jul, 14 set 1855

PONTES_______________________________________________________
14 jan, 18 e25 fev, 04 mar, 06 e 16 abr, 20 e25 maio, 08 jun, 06 nov 1846-23 mar, 17e
29 maio, 20 jul, 24 e 27 set, 02 out 1847 - 21 fev, 02,15 e 22 mar, 03 e 27 abr, 13 maio,
13 e 22 jul, 03 agos, 06 nov 1848 - 09 jan, 17, 18 e 30 abr, 02, 05 e 14 maio, 27 jun, 10 
out 1849 - 10 jan, 08 mar, 17 abr, 29 jul, 01 e 09 agos, 28 nov, 30 dez 1850 - 05 e 08 
maio, 17 jun, 06 e 20 agos, 04 set, 16 out, 01,20 e 22 dez 1851 -29  jan. 12 jul, 12 e 22 
out 1852 - 03 e 10 fev, 11 e 15 abr, 12 maio, 15 e 28 jul, 1853 - 27 mar, 12 maio, 04 e
24 jul, 14, 23 e 26 out 1854 - 18 jan, 08 fev, 08 out 1855

PÓLVORA_____________________________________________________
09 e 23 mar, 06 e 20 abr 1846

PLANTAS D A  CIDADE E DE OBRAS___________________________
18 fev, 23 mar, 1847 - 12 jan, 15 fev, 15 mar, 27 abr, 23 agos 1848 - 11 e 13 jan, 07 fev,
19 ab, 16 maio, 14 jun, 11 out, 07 nov 1849 - 18 jan, 17, 20 e 22 jul, 01 e 27 agos, 22 
out 1850 - 31 jan, 11 fev, 10 e 18 mar, 03 abr, 10 m aioe 17 jun 1851 -15 dez 1852-27 
jan, 03 e 17 mar, 12 jul, 14 out, 03 e 23 nov 1853 - 09 jan, 18 abr, 19 e 26 jun, 30 jul
1854 - 08 jan, 15 mar, 09 e 13 abr, 24 maio, 07 jul, 27 agos, 20 set, 08 out 1855

PERMUTAS____________________________________________________
08 agos 1846 - 08 maio, 11,19 e 25 set, 22 nov 1848 - 23 dez 1850 - 30 abr, 1851 - 02 jun
1852 - 23 maio 1853 - 14 out 1854 - 03 mar, 13 abr, 07 maio 1855

PERIÓDICOS______________
06 abr, 06 out, 15 dez 1846-27  out 1847 - 11 out 1848 -0 5  dez 1849- 10 jan 1850 -
09 jan, 02 jul, 23 agos 1852 - 08 e 10 jan, 03 fev, 27 jun, 14 e 28 jul, 10 out 1853- 10 
jan, 19 jun, 02 out, 13 nov 1854 - 11 e 21 jun, 27 agos 1855
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PEDRAS
(Carregamento, extração, uso e comércio, etc.)
19 jan, 07 e 18 fev 1846 - 18 fev, 24 set, 22 out 1847 -02 e 16 maio, 14 jun, 12 e 19 set,
11 out, 22 nov, 05,20 e 29 dez 1849 - 10, 18 e 23 jan, 16 fev, 05 jul, 09 agos 1850 - 08 
agos 1851 - 26 jan 1852 - 10 e 11 jan, 12 abr, 11 out, 29 dez 1853 - 20 abr, 11, 14 e 24 
jul, 09 out 1854 - 09, 10 e 13 jan, 22 e 09 fev, 27 mar 1855

PATRUEHAM ENTO POLICIAX E MILITAR____________________
05, 17 e 31 agos 1846 - 25 jan, 07 fev, 19 abr 1849

PAGAMENTOS________________________________________________
14 e 22 jan, 18,25 e26 fev, 20 e22  abr, 12 e20  maio, 08 e 25 jun, 04,08,11 e 31 ago.,
06 e 20 out, 13 nov, 15 dez 1846 - 22,23 e 26 jan, 15 abr, 11 nov 1847 - 18 jan, 13 e 25 
maio, 04 e 13 jul, 07, 13 e24  out, 04 nov 1848 - 10 e 12 jan, 21 mar, 14, 16 e 31 maio,
10, 13 e 14 jul, 22 agos, 12 set, 08 e 12 out, 04,20 e 29 dez 1849 - 10 e 24 jan, 08 e 13 
mar, 15 e 31 maio, 22 jul, 19 e 27 agos, 30 set, 30 dez 1850 - 18 mar, 03 abr, 05 e 06 
agos, 19 nov, 22 dez 1851 - 09 e 15 jan, 16 mar, 05 e 17 abr, 07 maio, 12, 22, 24, 26 e
28 jul, 13 dez 1852 - 10 jan, 24 fev, 03 e 10 mar, 07 e 16 abr, 09, 12, 18 e 23 maio, 23 
jun, 14 e 28 jul, 05 agos, 19 set, 14 out, 10 nov, 14 dez 1853 - 09 e 13 jan, 09 fev, 02 e
27 mar, 03 abr, 05 e 22 maio, 14 agos, 13 e27 set, 02 e 11 out, 13 nov 1854 - 08 jan, 22 
fev, 13 e 19 abr, 24 e 31 maio, 04 e 28 jun, 09 e 27 jul, 27 agos, 14 e 24 set, 10 e 25 out,
08, 12 e 19 nov 1855

REPRESENTAÇÕES DE M ORADORES________________________
06 agos 1846 - 16 abr, 22 e 26 jul 1847 - 13 jul, 03 agos 1848 - 11 jul, 29 nov, 04 dez
1849 - 01 jul, 16 out 1850 - 28 jan, 05 maio, 06, 08 e 09 agos, 04 set, 18 e 30 out 1851
- 09 e 26 jan, 16 fev, 12 jul, 15,22 out 1852 - 10 out, 23 nov 1853 - 11 jan, 11 e 24 jul,
10 out 1854 - 10 abr, 13 ou, 12 nov 1855

RELATÓRIOS__________________________________________________
05 fev 1851 - 17 e 30 agost 1853 - 14 jul, 28 agos, 02 out 1854 - 27 jul, 27 agos 1855

REGULAMENTOS
26 fev, 1846 - 13 jan 1848 -25  maio 1849

REGISTROS CÍVEIS
30 out 1851 - 09 fev, 02 jun, 02 jul 1852

RECLAMAÇÕES_______________________________________________
09 agos 1850 - 05 maio 1851 - 29 jan 1852 - 09 maio 1853 

SUBDELEGACIA (CRIAÇÃO)__________________________________
13 nov 1846
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• SISTEMA DE EDIFICAÇÕES_________________________________
12 set, 11 out 1849

SERVIÇO MILITAR
12 set 1849

SANTA CASA__________________________________
28 abr 1847 - 13 jan, 25 set, 29 dez 1848 - 20 abr 1849 - 30 dez 1850 - 29 dez 1853 -
19 nov 1855

TERRENOS____________________________________________________
19,21,22 e 26 jan, 07 fev, 23 mar, 16,17,20,22 e 28 abr, 07 e 20 maio, 08,25 e 26 jun, 
04, 05, 06, 07,08 e 11 agos -15  set, 06,20, 24 e 26 out, 25 nov 1846 - 21, 23, 25 e 27 
ja., 09 e 18 fev., 16,23 e 27 mar, 12, 13, 14, 17 e 28 abr, 17, 19, 20 e 29 maio, 17 e 26 
jun, 19, 20, 21, 22, 24 e 26 jul, 09 agos, 27 set, 20, 22, 23, 25 e 26 out 1847 - 13, 15,
18 e 19 jan, 21 fev, 22 mar, 04, 13 e 27 abr, 08, 13 e 30 maio - 14, 15 e 19 jun, 04, 10,
11 e 14 jul, 11, 19 e 25 set, 13 e 14 out, 06 e 22 nov, 05 dez 1848 - 08, 10, 12,25 e 26 
jan, 21 e 28 mar, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 abr, 04, 05, 14 e 31 maio, 14 jun, 09 e 13 jul,
08, 12 e 16 out, 07 e22 nov, 05 e20  dez 1849 - 17 e 23 jan, 07 e 16 fev, 17, 19 e20 abr,
20 e 22 jul, 09 e 27 agos, 30 set, 07, 14 e 17 out, 14 e 28 nov, 16 e 23 dez - 28 e 29 jan,
05 e 11 fev, 03 e 30 abr, 05, 08 e 30 maio, 08 e 09 agos, 09,13, 16,20 e 21 out, 19 e 26 
nov, 01 dez 1851 - 09 e 30jan, 04 e 16 fev, 17 e 22 abr, 07 maio, 02 jun, 02 ,12,24 e 26 
jul, 27 set, 15 dez 1852 - 11, 21 e 27 jan, 03, 10, 17 e 24 fev, 03 e 10 mar, 13, 14 e 15 
abr, 09, 18 e 23 maio, 11, 12,15, 16 e 29 jul, 11 out, 10 e 23 nov, 14 e29  dez 1853 - 09 
e 23 jan, 05, 17, 18, 19 e 21 abr, 05 e 22 maio, 19 e 26 jun, 04, 12, 13 e 24 jul, 27 set, 
02, 10, 11, 13, 14,23 e 26 out, 13 e 22 nov 1854 -09 , 11 e 18 jan, 01, 08 e 22 fev, 03,
15 e 27 mar, 11, 13 e 30 abr, 07,24 e 31 maio, 04, 11 e 21 jun, 03 e 07 jul, 24 e 28 set,
09, 11, 12 e 13 out, 08 nov 1855

TRABALHOS D A  CÂMARA____________________________________
(Impressão e publicações)
09 mar, 16 ab. 1846 - 23 e 27 jan 1847 - 17 jan 1848 - 10 e 13 jan, 20 dez 1849 - 10 e
24 jan, 17 jul, 09 agos 1850 - 06 e 20 agos 1851 - 09 e 15 jan, 02 jul 1852 - 10 jan, 11 
e 15 jul, 1853 - 12 e 19 jun 1854-04 e 11 jun 1855

TERRAS D O  M U N IC ÍPIO  
08 j a n 1855 

TERRAS DEVOLUTAS  
16 mar, 29 maio, 04,09 e 17 jun, 21 jul 1847 - 25 jan, 24 jul 1849 - 05 e 16 jul, 10 dez
1850 -08  jan 1855
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TRANSPORTES
28 jul 1853

TOM BAM ENTOS
04 jul 1848 - 05 maio 1854

TIPOGRAFIAS_________________________________________________
11 jul 1849 - 10 e 24 jan, 09 agos 1850 - 09 jan, 12 jul, 23 agos 1852 - 14jan, 10 mar,
27 jun, 15 jul 1853 - 19 jun, 02 out, 13 nov 1854

TERMOS DE COM PROM ISSOS
24 jul 1852

TERRAS INDÍG ENAS
26 set 1849

TE DEUM ______________________________________________________
30 dez 1846-25 agos, 27 set 1847-22 mar, 10 abr, 10 out 1848 -28 mar 1849-13 mar 1850
- 25 maio, 25 nov 1852 - 03 fev, 17 mar, 15 jul., 23 nov. 14 dez 1853 - 09 mar, 14 agos, 27 set,
23 out. 22 nov 1854 - 06 agos, 20 set, 12 nov 1855

TEATRO______________________ ______________________ __________
14jan 1846- 15jan,21 fev,2 0 mar 1848-28jan  1851 - lOout 1853 -0 9 e  14jan 1854

VISTORIAS - INSPEÇÕES______________________________________
14 e 16 jan, 18 mar, 05 agos, 23 out, 06 e 25 nov 1846 - 22 jan, 18 fev, 23 e 24 mar, 14 
e28 abr, 20 maio, 22 jul, 20 out 1847 - 20 mar, 05 e 09 jun, 03, 08 e 23 agos 1848 - 26 
jan, 07 fev., 06 mar, 17 e 30 abr, 02 e 14 maio, 27 jun, 02,10, 11 e 14 jul, 12 set, 12 out,
16 out, 29 nov 1849 - 10 e 21 jan, 12 abr, 15 ju l 1850 - 28 e 29 jan, 05, 06, 07, 08 e 20 
agos 1851 -30  jan, 16 mar, 07 maio, 02, 12 e 19 ju l 1852 - 10 jan, 03 e 31 mar, 13 e 15 
abr, 23 maio, 15 e 16 jul, 30 set, 10 nov 1853 - 09 mar, 12 jun, 13 out, 11 set 1854 - 12 
jan, 09 fev, 27 mar, 09 e 10 abr, 27 jul, 14 set, 11, 12 e 25 out 1855

VERBAS D A  CÂMARA_________________________________________
(Cobranças, aplicações,.....)
07, 18 e 25 fev, 17 abr, 06 e 08 agos, 23 out, 1846 - 28 abr, 29 maio, 04 jun 1847 - 12,
13, 17 e 27 jan, 15 mar, 03 e 08 abr, 14 jul, 11 set, 14 out 1848 - 10 jan, 07 fev, 08 mar,
16 abr, 06 e 15 maio, 22 jun, 01, 17 e 29 jul, 27 agos 1850 - 05 e 07 fev, 10 mar, 10 
maio, 11, 19 e 26 nov 1851 - 07 maio - 15 out, 28 dez 1852 - 09 jan, 26 jun, 14 e 28 
agos 1854 - 20 set 1855

VEREADORES
22 abr, 07 maio 1846-27 set 1847 - 15 e 22 jun, 04, 10, 13, 14 e 22 jul 1848 - 07 e 10
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jan, 06 mar, 31 maio, 01 jun, 29 dez 1849-07 e 16 fev, 16 dez 1850-29 e 31 jan, 09,16 e 18 
out 1851 -26jan,22abr, 27 set, 11 out 1852 -07,08, 10 e 11 jan, 03 fev, 13,16 e 21 abr, 27 
jun 1853 -09 jan, 09 fev, 04,24 jul 1854-08 jan, 01 fev, 04jun, 03 e04jul 1855

V EN D A  DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
25 jun, 06 out 1846 - 21 jan, 16 abr 1847 - 06 abr 1848 - 20 abr 1849 -16  e 23 dez 1850
- 31 jan, 11 fev, 30 abr, 09 maio, 07 e 09 agos, 09 out, 19 nov, 01 dez 1851 -16  fev, 14 
abr, 07 maio 1852 - 13 out 1854 - 09, 11, 12 e 19 abr 1855

VÁRZEAS______________________________________________________
11 e 12 e 13 abr, 1848 -27  agos 1850 - 07 maio 1852 - 03, 10 mar, 09 e28  maio 1853

VACINAÇÕES___________________ ______________________________
19 e 22 jan 09 mar, 18 abr, 25 jun, 15 e 30 dez 1846 - 25 jan, 13 abr, 22 jul, 23 out 
1847 -19 jan, 13 abr, 13 e 31 out 1848 - 20 abr, 14 maio, 14 e 24 jul, 20 dez 1849
- 17 jan, 13 mar, 22 out 1850 - 27 jan, 27 set 1852 - 23 jun, 10 out 1853 - 12 jan, 09 
out 1854 - 12 abr, 07 maio, 21 jun, 27 jul 1 855
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