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047 Ata da 1ª Sessão Ordinária 3ª Sessão 10.01.1851................................92v,93,93v,
94,94v
Termo de exame de três alunos das Primeiras Letras de Taquari, que foi
remetido ao Diretor Interino de Instrução Primária; Arquivamento da planta
do cemitério enviado pela Presidência da Província; Orçamento feito por
Comissão Interna sobre o processo de Lotação dos Direitos Municipais;
Homenagem a professora de Primeiras Letras; Exigência da Câmara
Municipal em relação à Presidência da Província no sentido da instalação
dos Correios; Original, manuscrito
048 Ata da 1ª Sessão Ordinária 4ª Sessão 11.01.1851.................................95,95v,96,
96v,97
Leitura de requerimentos de cidadãos para arrematação dos Direitos
Municipais; Leitura dos Pareceres das Comissões internas; Pagamento e
homenagem a um cidadão que construiu o calçamento da Igreja; Ordem ao
Procurador da Câmara para a obtenção dos livros de escrituração; Original,
manuscrito
049 Ata da 1ª Sessão Ordinária 5ª Sessão 13.01.1851..................................97,97v,98,
98v
Fixação dos tributos sobre madeira e pedras coralinas com as respectivas
multas; Arrematação de passo; Original, manuscrito
050 Ata da 1ª Sessão Ordinária 6ª Sessão 14.01.1851...............................99,99v,100,
100v,101
Aprovação dos impostos municipais da madeira e das pedras coralinas;
Envio das propostas de tributação para a Presidência da Província com a
finalidade de serem aprovadas; Requerimento de particular para a reforma
da Igreja; Original, manuscrito

051 Ata da Sessão Extraordinária 22.03.1851.......................................101v,102,102v,
103,103v
Oficio aprova artigos de posturas sobre arrecadação do direitos do taboado
e pedras coralinas; Ofício do Presidente da Província exigindo envio do
Livros de arrecadação antigos; Requerimento solicitando pagamento
referente obras do cemitério que estão adiantadas; Requerimento exigindo
quantia referente processos crimes julgados; Original, manuscrito.
052 Ata da 2ª Sessão Ordinária 1ª Sessão 08.04.1851..........................103v,104,104v,
105,105v
Ofício informando que o Chefe dos Engenheiros já havia sido ordenado a
marcar o lugar da edificação da Ponte de Santa Cruz; oficio informando
que os arrematantes dos passos estão por Ley dispensados do Serviço
ordinário da G. N.; Ofício aprovando as arrematações das passagens dos
passos; Ofício aprovando propostas para designarem os limites da Villa
para cobrança da taxa de escravos; Oficio informando que o Juiz Municipal
assumiu o cargo; Requerimento para ser admitido a lançar na arrematação
do passo do riacho, no posto de embarque desta Villa; requerimento
solicitando pagamento referente crimes julgados; Original, manuscrito
053 Ata da 2ª Sessão Ordinária 2ª Sessão 09.04.1851..........................105v,106,106v,
107,107v,108,108v
Ofício informando que a Província e a Villa não podem firmar contrato sem
a aprovação do Presidente da Província, referente obra da cadeia; Oficio
informando não poder dispensar do serviço da G. N. o número de homens
que esta câmara requisitou para acompanhar o Capitão do Mato em busca
de escravos; Ofício solicitando informação sobre a necessidade da criação
do Passo Antonio Dias; oficio informando que o Juiz Municipal deveria
estabelecer residência nesta Villa; Ofício aprovando arrematação das
passagens no passo Sampaio; oficio declarando conformar-se com a
arrematação dos direitos municipais desta Villa pela quantia sugerida;
Abaixo assinado solicitando a construção de uma ponte em sanga que esta
em péssimo estado; Requerimento solicitando verificação de pedido de
terrenos de outro que compromete as posses dos requerentes; Original,
manuscrito
054 Ata da 2ª Sessão Ordinária 3ª Sessão 10.04.1851..........................108v,109,109v,
110,110v,111,111v
Ofício informando que o taboado que já tiver pago o imposto não pagará a
nova tarifa;
ofício remetendo coleção das Leis Provínciais; Ofício
informando que aguarde a aprovação do Governo para criação da Agencia
dos Correios; Ofício informando a criação da Agencia dos Correios; Ofício
declarando que o sustento dos presos continue a ser administrado pelas
respectivas Câmaras Municipais; Indicação para que seja ordenado o
pagamento da obra do cemitério; Envio de oficio declarando ser essencial
a criação do passo Antonio Dias; Concedida arrematação para o passo
riacho no porto; Requerimento envie-se reclamação para construção da
pequena cadeia desta Villa e transfira-se o valor destinado ao forro da
Igreja para o batistério; Original, manuscrito

055 Ata da 2ª Sessão Ordinária 4ª Sessão 11.04.1851..........................111v,112,112v,
113
Requerimento com despacho do Governo da Província informando estar
satisfeito com as condições referentes ao pedido de terrenos; Aprovadas
propostas; Criadas comissões para redação e exame do arquivo,contas e
relatórios dos fiscais; Criada comissão para rever as posturas municipais
em resposta a ofício sobre a destruição da praça por animais; Parecer
informando estar em dia a escrituração da Câmara; Ordenou-se pagar o
Secretário e outros empregas da Câmara; Original, manuscrito
056 Ata da 2ª Sessão Ordinária 5ª Sessão 12.04.1851............................113,113v,114,
114v,115,115v
Requerimento solicitando o não cumprimento da ordem de alteração de
caminho; Requerimento pedindo licença para cercar terrenos; Proposta nº
3, se verifique a posse de títulos ou licença para tapar uma estrada de
transito público; proposta nº 4 se exija do fiscal informe se o individuo que
tapou os terrenos apresentou títulos ou licença; Foi resolvido pela Câmara
que os terrenos requeridos devem ser considerados para servidão pública;
Fixado preço do taboado e das pedras coralinas; Ordenado o pagamento
da 3ª parcela do contrato de compostura da Igreja Matriz; Fim da
arrematação dos passos; Original, manuscrito
057 Ata da 2ª Sessão Ordinária 6ª Sessão 14.04.1851..........................115v,116,116v,
117
Requerimento solicitando licença para edificação; Contratou-se serviços
para obras da Igreja; Adiada discussão de propostas sobre terrenos; oficio
informando orçamento para construção de ponte, tornado-se inviável
sugere-se a alteração de estrada; Original, manuscrito
058 Ata da 2ª Sessão Ordinária 7ª Sessão 15.04.1851..........................117v,118,118v,
119,119v,120
Aprovada ata anterior com alterações, uma delas aprova-se a construção
da ponte; Discutida proposta 3, os terrenos foram considerados de servidão
pública; Concedida licença para cercar terreno; Terrenos considerados de
servidão pública, decidindo-se chamar a responsabilidade que os cercou
indevidamente; Original, manuscrito
059 Ata da 3ª Sessão Ordinária 1ª Sessão 07.07.1851.............................120,120v,121
Requerimento oferecendo lances para arrematação do Passo do Taquari;
Criada comissão do orçamento municipal, do exame do arquivo da Câmara
e da redação de ofícios; Relatórios dos Ficais desta Villa e de S. Amaro;
Original, manuscrito
060 Ata da 3ª Sessão Ordinária 2ª Sessão 08.07.1851..........................121v,122,122v,
123,123v,124,124v
Requerimento solicitando admissão para lançar na arrematação do passo
geral desta Villa outro para a arrematação do passo de Taquari Mirim;
Requerimento de proposta para prestação do serviço do batistério da
Igreja; Informação do fiscal sobre a mudança da estrada; Oficio do
Presidente da Província congratulando-se com est corporação; A comissão
do arquivo da Câmara achou a escrituração em dia, foi ordenado o
pagamento do trimestre e alteração do cofre; Propostas: no lugar da ponte

se construa uma estira de madeira por arrematação, pelo péssimo estado
do passo na sanga funda mude-se de lugar a estira; Leitura dos pareceres
da comissão da estrada que passa no terreno de Augusto Rey e outro por
terras de Manoel G. dos Santos; Original, manuscrito
061 Ata da 3ª Sessão Ordinária 3ª Sessão 09.07.1851..........................124v,125,125v,
126,126v
Orçada a arrematação do passo geral de Taquary e Taquary Mirim; Ofício
solicitando s tem como prorrogar o prazo para conclusão da ponte sobre o
S. Cruz; Requerimento para adimissão nos lances da arrematação do
passo geral do Taquari; Selecionados os arrematadores do passo do
Taquari e Taquary Mirim; Original, manuscrito
062 Ata da 3ª Sessão Ordinária 4ª Sessão 10.07.1851..........................126v,127,127v,
128,128v,129,129v,130,130v,131
Requerimento solicitando mais prazo para findar a obra do cemitério; Ofício
do administrador dos correios solicitando informe-se quais embarcações
mais regularmente navegam entre a Villa e Capital para transporte das
malas do correios; Aprovada a arrematação das passagens do passo
Riacho; Criado o passo Antonio Dias aberta a arrematação; Ofício
remetendo cópia do modelo de contas do sustendo dos presos pobres da
cadeia desta villa; Oficio com exemplar da Fala de Sua Majestade o
Imperador, na abertura da 3ª Sessão da 8ª Legislatura d' Assembléia Geral;
Ofício com a planta e orçamento da cadeia; Portaria exigindo relatório
sobre a situação do município para ser enviado a Presidência da
Província; Aprovadas propostas, 1 e 2; Informação do fiscal sobre o estado
da obra Ponte de Santa Cruz; Discussão dos requerimentos sobre servidão
pública e negativa da mesma; Requerimento de mudança de caminho que
passa pela Sanga de Miguel Ferreira e passo do Thome para outro mais
acima; Requerimento de lugar de saída nas crescentes; Original,
manuscrito
063 Ata da 3ª Sessão Ordinária 5ª Sessão 11.07.1851............................131,131v,132,
132v,133,133v,134,134v,135
Requerimento sobre terrenos devolutos; Ofício remetendo o Livro da
qualificação dos votantes e solicitando novo livro; Requerimentos
solicitando licença para edificação e transporte de materiais; Petição de
terreno devoluto; Petição de títulos negados por já estarem concedidos os
respectivos terrenos; Proposta por arrematação se mande desmatar e
desbarrancar a entrado para o passo Tinguité, se mande vinte carros de
cascalho; ordene determinada quantia para pagar a casa que servirá de
prisão; Solicitação de saldo das rendas da Câmara para organizar a planta
da Villa; Original, manuscrito
064 Ata da 3ª Sessão Ordinária 6ª Sessão 12.07.1851............................135,135v,136,
136v,137
Requerimento de licença para tapar caminho da barra da Capivara;
Requerimento solicitando a alteração da casa curral e mangueira do passo
Thome da margem direita para esquerda, devido a inundações; Entregue
valor para compra das leis gerais do Império e de Dicionário de Moraes;
Petição dos moradores da margem esquerda do rio Taquari, para que
considerem seus terrenos de plantação e não de criação; Requerimentos

entrarão em discussão e foram criadas comissões para averiguação dos
mesmos; Original, manuscrito
065 Ata da 3ª Sessão Ordinária 7ª Sessão 14.07.1851............................137,137v,138,
138v,139,139v,140
Requerimento de terrenos devolutos; Liberado o pagamento da ultima
parcela da obra da Igreja que esta finda; Parecer da comissão a
compostura de cascalho na sanga funda; parecer da comissão dos
relatórios dos ficais; Entrarão em discussão as propostas 3, 4 e 5
aprovadas; Nomeado o Presidente para ficar encarregado da
aposentadoria do Juiz de Direito da Comarca; Fixado valor do taboado e
das pedras coralinas; liberado pagamento de um armário para arquivo; Fica
sem vigor a informação ao administrador dos Correios; Original, manuscrito
066 Ata da 3ª Sessão Ordinária 8ª Sessão 15.07.1851...........................140,140v,141,
141v,142,142v,143,143v,144,144v,145,145v,146,146v
Requerimentos da prestação de serviço do batistério, matricula de
expostos; parecer liberando fechamento de servidão pública e mudança de
caminho; Parecer de que se conceda a licença para tapar a servidão
particular de Augusto Rey; Oficio remetendo exemplares de leis, decretos e
decisões do governo; Remetido a Província a relação dos expostos
matriculados; Contratado com o arrematante da obra do cemitério um
acréscimo na obra; Requerimento para arrematar o Passo Santa Cruz;
Ofício do Presidente da Província remetendo cópia de convocação do
Imperador para nova assembléia Geral ordinária; remeter ao procurador da
Câmara portaria sobre seus deveres; Original, manuscrito
067 Ata da Sessão Extraordinária 04.08.1851.......................................146v,147,147v,
148,148v
Ofício autorizando gasto dos saldos de sua renda para aluguel de uma
casa que sirva de cadeia; Ofício aprovando a arrematação das passagens
do passo Santa Cruz; Informe de que se achava intransitável o caminho na
margem esquerda do rio Taquari; Nomeado arruador; Original, manuscrito
068 Ata da Sessão Extraordinária 09.09.1851.......................................148v,149,149v,
150,150v,151,151v,152,152v,153,153v,154
Ofício aprovando arrematação da passagem dos passos Taquari e Taquari
Mirim; oficio solicitando se marque o prazo de quatro meses para o
arrematante da construção da ponte de Santa Cruz; Ofício remetendo a
planta da casa de prisão e quartel mediante arrematação celebrada com
prazo de quatro meses; Requerimento solicitando abertura de caminho na
barra do arroio capivara; Requerimento solicitando licença para conservar
a tapagem no passo do passo Taquari, negada conforme parecer da
comissão examinadora; Original, manuscrito
069 Ata Declaratória 06.10.181 ...............................................................................154
Não houve sessão. Original, manuscrito
070 Ata da 4ª Sessão Ordinária 1ª Sessão 07.10.1851..........................154v,155,155v,
156,156v
Requerimento solicitando abertura do caminho na barra do arroio capivara;
Requerimento para lançar na arrematação do passo denominado Antonio

Dias; Nomeadas as comissões seguintes: uma de redação e outra de
exame do arquivo, contas do procurador e relatórios dos fiscais; Original,
manuscrito
071 Ata da 4ª Sessão Ordinária 2ª Sessão 08.10.1851..........................156v,157,157v,
158,158v,159,159v
Requerimento para lançar na arrematação do passo denominado Antonio
Dias; Ofício participando posse; Ofício informando que o Governo imperial
nunca teve em vista projeto de transferência do consulado; Requerimento
solicitando se ateste se tem magistério e se cumpre com as atribuições;
Lida conta de despesa com a ponte de madeira na Sanga de estrada
pública; Nomeado arrematador do passo Antonio Dias; Ofício informando
alteração de cargo, e data de reunião; Leitura do artigo 1º até o 28º da
revisão do código de Posturas deste Termo; Ordenou se dar aposentadoria
ao Juiz de Direito; Original, manuscrito.
072 Ata da 4ª Sessão Ordinária 3ª Sessão 09.10.1851..........................159v,160,160v,
161,161v,162,162v
Propostas, que se leve a conhecimento da Assembléia Províncial a
abertura da estrada e parte do relatorio que trata das divisas deste
município, aumento da passagem na barca do Taquari; Cumprimento do
envio do relatório dos melhoramentos que carece o município, aguardando
providências; Discutido o codigo de Posturas deste Termo, sendo
aprovado com breves alterações; Original, manuscrito
073 Ata da 4ª Sessão Ordinária 4ª Sessão 10.10.1851...........................163,163v,164,
164v,165
Requerimento solicitando nomeação de comissão para averiguar a
situação do referido passo na barra do arroio Capivara; Requerimento
solicitando se ateste o dia em que o professor da Freguesia de Santo
Amaro ocupou a casa com as Aulas públicas; propostas da sessão anterior
aprovadas; Original, manuscrito
074 Ata da 4ª Sessão Ordinária 5ª Sessão 11.10.1851...........................165,165v,166,
166v,167,167v,168,168v,169
Requerimento solicitando informações sobre os terrenos requeridos;
Parecer da comissão que a escrituração esta em dia e o balancete exato;
Apresentado relatório que diz da necessidade de uma pequena compostura
no porto de embarque; Aprovada compostura no porto, pagamento
funcionários desta câmara; mandado satisfazer o restante do contrato feito
referente Batistério da igreja;Peido para obtenção de mudas e sementes;
Convite de morador para assumir a arrematação da compostura da Sanga
Funda; Requerimento expondo problemas para se edificar casa e curral no
passo da margem direita do arroio Taquari Mirim; Oficio pedindo
informações sobre comportamento do Professor publico; Original,
manuscrito
075 Ata da 4ª Sessão Ordinária 6ª Sessão 13.10.1851............................169,169v,170,
170v,171,171v,172
Parecer sobre a situação do caminho no passo do arroio capivara;
Decidido contratar por empreitada para compostura da sanga funda;
Anunciado os dias para arrematação das rendas municipais; Requerimento

comunicando mudança do arrematante do passo Sampaio e transferência
da arrematação; Solicitado verba para limpeza do arroio castelhano;
Solicitado esclarecimentos sobre a possibilidade de assumir dois cargos;
Carta comunicando diferença na moeda para compra da Coleção de leis;
Marcado preço do taboado do engenho e das pedras cornalinas; Pedidos
de licença para irem a fronteira; Original, manuscrito
076 Ata da 4ª Sessão Ordinária 7ª Sessão 14.10.1851...................................172v,173
Resolvido fazer levantamento da planta desta Villa e marcar o arruamento
com marcas de pedra; Original, manuscrito
077 Ata da Sessão Extraordinária 03.11.1851.......................................173v,174,174v,
175,175v
Ofício comunicando tomada de posse da administração da Província;
Ofício requisitando parecer sobre limites marcados a Freguesia de S. José
do Hortencio; Oficio convocando Assembléia Legislativa Provincial; Oficio
aprovando a arematação do passo Antonio Dias; Arrematante da obra do
cemitério informa não haver ferro; Original, manuscrito
078 Ata da Sessão Extraordinária 24.11.1851.......................................175v,176,176v,
177,177v,178,178v,179
Ofício com decreto regulando o registro de nascimentos e óbitos; Circular
informando que as eleições dos eleitores para assembléia deve ocorrer no
dia 7 de janeiro; Oficio aprovando transferência da arrematação das
passagens do passo denominado Sampaio; Oficio informando
incompatibiliddae de acumular dois cargos; Ofício dando ciência que a
requisição da Câmara estava de acordo; Oficio remetendo a lista dos
cidadão multados; Informe de que não há complicação de divisas com a
freguesia de S. José da Hortência, São Leopoldo; Requerimento sejam
dadas informações a Província sobre a servidão no passo do arroio Taquari
Mirim; Autorizado aumento do contrato para melhoramento da sanga funda;
Finalizada obra do cemitério e paga ultima parcela, encaminhamento de
aviso a Província solicitado autorização para despender quantia em portão
e frades; Original, manuscrito
079 Ata da sessão Extraordinária 25.11.1851...........................................179,179v,180
Apresentada redação da informação solicitada no requerimnto de Francisco
X. de Asambuja, aprovada; Original, manuscrito
080 Ata Declaratória 12.01.1852.....................................................................180,180v
Não houve sessão; Original, manuscrito
081 Ata da 1ª Sessão Ordinária 13.01.1852............................................180v,181,181v
Ofício autorizando despender verbas para o gradeamento do portão e
cantos do cemitério; Nomeadas comissões, redação de ofícios, exame de
contas do procurador da Câmara, arquivo, relatórios dos fiscais
responsável por organizar a lotação dos direitos municipais; Original,
manuscrito
082 Ata Declaratória 14.01.1852...................................................................181v,1852
Não houve sessão; Original, manuscrito

083 Ata da 1ª Sessão Ordinária 2ª Sessão 15.01.1852.............................182,182v,183
Requerimento admissão para lançar na arrematação dos Direitos
Municipais; Ofício onde se deveria convocar o cidadão para receber a
transferência da jurisdição do emprego de Juiz de Paz; A comissão
apresentou os relatórios sobre o dos fiscais; Original, manuscrito
084 Ata da 1ª Sessão Ordinária 3ª Sessão 16.01.1852............................183,183v,184,
184v
Requerimento solicitando admissão para lançar na arrematação das rendas
municipais; Nomeado arrematatdor das rendas municipais; Parecer da
comissão do arquivo declarando a escrituração estar em dia autorizando
pagamento dos empregados; Original, manuscrito
085 Ata da 1ª Sessão Ordinária 4ª Sessão 17.01.1852...........................184v,185,185v
Solicitação de indenização pelo arrematante da obra da cadeia; Enviadas
letras da arrematação dos direitos municipais; Ordenou-se ao procurador
da Câmara entregue ao novo arrematante a as quantias que tiver
arrecadado; Original, manuscrito
086 Ata Declaratória 19.01.1852.....................................................................185v,186
Não houve sessão; Original, manuscrito
087 Ata da 1ª Sessão Ordinária 5ª Sessão 21.01.1852............................186,186v,187,
187v,188,188v
Ofício do Diretor de Instrução publica informando que se dirija a esta
câmara para transmitir ordens aos professores; Oficio do arrematante da
obra da cadeia ponderando que teve muitos prejuízos; Ofício declarando
improcendente o recurso contra decisão da câmara contra Francisco X. de
Azambuja; Requerimento do Procurador desta Câmara julgando-se
prejudicado pela leitura que a Câmara da a Lei Provincial; Proposta envio
marcas registradas as Câmaras da Província; Indicação se resolveu
mandar uma ponte de passar cavalo na sanga do Miguel Ferreira,
designada comissão para contratar esta obra e da compostura da Sanga
[Ilegível], do gradeamento do cemitério, melhoramento das rampas das
ruas da Villa e compostura do porto de embarque do riacho; Ordenado ao
arruador fazer seguir o alinhamento da rua Oliveira; ordenado ao
Procurador da câmara para entregar ao novo arrematante os padrões das
rendas municipais; Autorizado compra dos livros necessários para o
expediente; ordenado pagar o aluguel da casa que serve para as sessões
da Câmara; Original, manuscrito
088 Ata da 1ª Sessão Ordinária 6ª Sessão 22.01.1852.............................189,189v,190
Deliberado pedir autorização para despender verba para levantamento da
planta desta Villa; Nomeada comissão para averiguar qual compostura
carece o passo Thomé; Parecer da câmara encarregada de examinar a
conta do procurador da Câmara; Apresentada conta das despesas feitas
com deificação do cemitério e reparos na Igreja; Foi orçado taboado no
engenho; Original, manuscrito
089 Ata da 1ª Sessão Ordinária 7ª Sessão 23.01.1852...........................190v,191,191v
Entrou em discussão a matéria da proposta sobre a construção da Casa de
Manoel J. Porto; Leitura de vários ofícios a Presidência da Província e

balancete da receita e despesa; Original, manuscrito
090 Ata da 1ª Sessão Ordinária 8ª Sessão 24.01.1852....................191v,192,192v,
193, 193v, 194
Ata anterior aprovada com a declaração do Sr. Asambuja; Em discussão o
alinhamento da praça; Requerimento solicitando a vinda de outro fiscal
para verificação da abertura de caminho tendo em vista ausência do
respectivo;Original, manuscrito
091 Ata Declaratória 01.04.1852..............................................................................194
Não houve sessão. Original, manuscrito

