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As Ordens e os Ofícios:
O primeiro Livro Copiador da Câmara Municipal do 

Passo Fundo (1857–1867)

Alex Antônio Vanin
Djiovan Vinícius Carvalho 

Fernando Severo de Miranda

Não obstante o que por vezes parecem pensar os princi-
piantes, os documentos não aparecem, aqui ou ali, pelo 

efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos deuses.

(BLOCH, 1941/42 apud LE GOFF, 1996, p. 544).

Há mais de 80 anos Marc Bloch nos alertava sobre a necessida-
de de questionar a presença – ou ausência – de documentos 

nos arquivos. Bloch deixou claro que é a ação humana, e, não a ação 
de deuses, que preserva, descarta, subtraí ou dá destaque aos docu-
mentos produzidos pelo homem. Em sentido mais apurado, a incor-
poração ou não incorporação de determinado conjunto documental 
aos fundos arquivísticos das instituições que fazem a custódia de do-
cumentos, delimita, a priori, as possibilidades da escrita da história. 
Além disso, o tratamento que esses papéis vão sofrer ao longo do tem-
po, seja o arranjo realizado, o tipo de descrição que lhes facilita ou não 
o acesso, ou mesmo as políticas de preservação também influenciarão, 
restringirão ou ampliarão as perspectivas de acesso e pesquisa. Ante o 
exposto, as considerações de Ana Inés Arce (2015, p. 122) são funda-
mentais, pois diz que a “compreensão de determinada questão históri-
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ca passa também pela percepção do contexto em que estiveram e estão 
inseridos os documentos que serão fonte de pesquisa”.

Deste modo, cabe refletir sobre a trajetória do primeiro livro do 
Copiador de Ofícios e Ordens da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo (1857 – 1867) e sua presença no acervo do Instituto Histórico 
de Passo Fundo (IHPF). 

Fundado em 15 de abril de 1954, o Instituto Histórico de Passo 
Fundo (IHPF) é a instituição de guarda e preservação histórica mais 
antiga do município de Passo Fundo, além de ser o Instituto com 
maior idade ainda em funcionamento no interior do estado. Como 
destaca Welci Nascimento, após a fundação e a consolidação do IHPF,

a população, especialmente as pessoas que procura-
vam cultivar a história da cidade e do Município, ven-
do que o Instituto, realmente, procurava desempenhar 
o seu papel, conforme seus propósitos, começa a trans-
ferir [...] obras literárias e históricas, objetos relaciona-
dos com a vida do povo de Passo Fundo (2014, p. 18). 

Com o intuito claro de pensar a história de Passo Fundo, o IHPF 
tornou-se um polo atrativo de acervos que lhes foram (e continuam 
sendo) confiados. Ao longo de sua trajetória, o IHPF reuniu mais de 
15 mil páginas de documentação1. São documentos, livros, objetos, 
etc., com as mais diversas proveniências. A tipologia de materiais que 
forma o acervo do IHPF é diversa, o que o acaba tornando um verda-
deiro centro de preservação de bens culturais2. 

Dentre os itens preservados pelo Instituto encontra-se o primei-

1  Dados anteriores à inauguração da Sede Dr. Carlos e Celina Madalosso, ocorrida em 15 de 
abril de 2017. 
2  Sobre essa questão ver: CAMPOS, Vanessa Gomes de. Inventário dos Institutos Históricos 
e Geográficos no Rio Grande do Sul: de guardiões da memória à custódia do patrimônio. Porto 
Alegre: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul/Secretaria de Estado da Cul-
tura, Turismo, Esporte e Lazer, 2018.
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ro livro do Copiador de Ofícios e Ordens da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo (1857 – 1867). Composto por 205 páginas rubricadas 
pelo vereador presidente, o primeiro livro copiador de cartas do muni-
cípio de Passo Fundo foi produzido como instrumento da burocracia 
administrativa do Brasil Imperial, sendo utilizado para manter orga-
nizados ordens e as correspondências oficiais da Câmara Municipal. 

De acordo com Faria e Pericão (1988), o copiador de cartas, por 
definição, é um livro em que se copiam cartas ou outros documentos, 
sendo a guarda da correspondência expedida uma prática recorrente 
na esfera pública. De acordo com o Programa Nacional de Archivos 
Escolares da Biblioteca Nacional de Maestro, na Argentina, os livros 
copiadores são herdeiros de uma tradição escrita que remonta à Anti-
guidade, com o trabalho exercido por escribas e, posteriormente, por 
copistas na Idade Média. Nas palavras de Cristiéle Santos de Souza, os 
livros copiadores são “um espaço para o registro de documentos pro-
venientes do exercício de determinada função e de acordo como um 
sistema de cópia, o qual pode ser cópia manuscrita, cópia com tinta 
copiadora, papel químico ou cópia direta” (2014, p. 26).

Em Passo Fundo, assim como em diferentes pontos do Brasil, 
o livro do Copiador de Ofícios e Ordens foi o responsável por salva-
guardar um número expressivo de correspondências expedidas pela 
Câmara Municipal. Assim, o livro hoje assume “um lugar fundamen-
tal na preservação de fragmentos do cotidiano [em nosso caso, no de 
Passo Fundo] expressos com tinta e papel nas idas e vindas do pacto 
epistolar” (SOUZA, 2014, p. 26). Isto porque, “embora tenha sido 
pensado como um instrumento administrativo”, os copiadores eram 
parte do cotidiano dos profissionais que o utilizavam, inevitavelmen-
te, portanto, o livro copiador serviu como um repositório de infor-
mações, as quais estão além das correspondências expedidas, podendo 
hoje ser considerado como um suporte de memória. 
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De acordo com Fernanda Pereira, “a construção da memória está 
estreitamente vinculada ao acesso à informação, que por sua vez está 
vinculada à organização dos seus suportes materiais.” (PEREIRA, 
2011, p. 20). 

Deste modo, cabe refletir sobre a trajetória do primeiro livro do 
Copiador de Ofícios e Ordens da Câmara Municipal do Passo Fundo. 
Produzido entre 1857 e 1867, o livro foi aberto pelo Capitão Ma-
noel José d’Araujo, então vereador presidente da Câmara Municipal, 
no dia 8 de agosto de 1857, após a instalação do município. Durante 
dez anos ele serviu como espaço para o registro e controle das corres-
pondências expedidas pela Câmara Municipal, sendo manuseado por 
pelo menos três secretários do órgão. 

Após o seu preenchimento, acredita-se, o livro passou a compor 
o arquivo da Câmara Municipal, resistindo, pelo menos, duas mudan-
ças de endereço e ao fechamento das Câmaras de Vereadores por dois 
períodos3.  

A Câmara Municipal de Passo Fundo entre 1857 e 1889 funcio-
nou em casas alugadas na Rua do Commercio. E depois, até 1976 no 
prédio construído para ser a sede do Clube Amor à Instrução, hoje 
Teatro Municipal Múcio de Castro.  Ao longo do século XX, o Paço 
Municipal, formado pela Biblioteca Pública Municipal, antigo Clube 
Pinheiro Machado, pela Câmara de Vereadores, antigo Clube Amor 
à Instrução, e pela Prefeitura Municipal, antiga Intendência, ficava lo-
calizado na Avenida Brasil, defronte a Faculdade de Direito de Passo 
Fundo. É nesse espaço que o Instituto Histórico de Passo Fundo é 
criado, em 1954.

3  Em 1889, após a Proclamação da República, a Câmara foi dissolvida pelo Governo Provi-
sório de Estado, Visconde de Pelotas que, ao mesmo tempo nomeou uma Junta Governativa 
para o Município. Em 1937, com a instituição do Estado Novo, a Câmara Municipal de Passo 
Fundo foi dissolvida. 
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Vista da Avenida Brasil. Ao fundo as instalações da Prefeitura Municipal, da Câmara 
Municipal de Vereadores e do Grêmio Passo-Fundense de Letras, em 1957. Foto Tupi, de 
Odone Corá. Acervo pessoal de Igor Schneider Calza. 

Desde sua criação, em 1940, a Biblioteca Pública Municipal fun-
cionava sob os auspícios do Grêmio Passo-Fundense de Letras4, que 
ocupava o mesmo edifício. O Instituto Histórico de Passo Fundo que 
realizava suas sessões na sede do Grêmio de Letras, em 1971, solici-
tou, ao prefeito Guaracy Barroso Marinho, a utilização dos porões 
do prédio para ali manter um acervo.5 Entretanto, durante a déca-
da de 1960, na gestão do prefeito Mário Menegaz (1964-1969), seu 
chefe de gabinete e presidente do IHPF, Jorge Cafruni, realizou um 
trabalho de levantamento e transcrições de manuscritos existentes no 
acervo municipal, alocados em diferentes espaços dos três edifícios: 
Câmara, Prefeitura e Biblioteca, que dividiam um pátio comum6. 

4  A partir de 1961, com novos estatutos, a entidade passou a ser chamada de Academia Pas-
so-Fundense de Letras. 
5  Ofício de Antonio Carlos Machado ao prefeito Guaracy Barroso Marinho. Acervo IHPF. 
6  Atualmente, o conjunto dessas edificações forma o Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto. 
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Na gestão do prefeito Tenente-Coronel Edú Villa de Azambuja 
(1973-1976), foi iniciada a desativação desse espaço, com a constru-
ção de um novo Centro Municipal. Os modernos blocos de edifí-
cios foram construídos no antigo parque de exposições municipal e 
inaugurados, em maio de 1976, ao lado do Passo do rio Passo Fundo, 
espaço ocupado até os dias de hoje. Em 1977, na gestão do prefeito 
Wolmar Salton foram inauguradas as novas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, dentro do novo Centro Municipal. 

No mesmo ano da inauguração do novo Centro Municipal, 1976, 
a Biblioteca Pública Municipal “foi obrigada a interromper, tempora-
riamente, o atendimento ao público, tendo em vista a interdição do pré-
dio”. Seu retorno ao espaço se deu após a construção de um novo edifí-
cio, localizado no mesmo pátio, mas agora com acesso pela rua Moron. 

Com a desativação do prédio da Academia de Letras e a transfe-
rência da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, muitos objetos, livros 
e informações foram perdidos. O IHPF encontrava-se em uma fase 
de “dormência”, com o recente falecimento de seu idealizador – Jorge 
Cafruni e a ausência de um espaço para suas reuniões. Com a transfe-
rência da Prefeitura para as novas instalações, o prédio passou a sediar 
o Museu Histórico-Cultural de Passo Fundo, vinculado à secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, além de outras secretarias munici-
pais e órgãos públicos.

Em meio a tantas mudanças, os documentos custodiados pelo 
Instituto passaram a ser guardados nas residências de seus associados. 
Em 1982, o membro Antônio Donin, por ocasião da reestruturação 
do IHPF, “fez entrega da documentação do Instituto que ficou sob a 
guarda de Arlindo Postal, que a depositou em sua residência” (2014, 

Inaugurado em 2003, o Espaço Cultural compreende o Teatro Municipal Múcio de Castro, a 
Academia Passo-Fundense de Letras, a Biblioteca Municipal Arno Viuniski, o Museu de Artes 
Visuais Ruth Schneider, o Museu Histórico Regional e o Instituto Histórico de Passo Fundo.   
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p. 43). Após a reestruturação do Instituto, em 2007, o presidente Pe-
dro Ari Veríssimo da Fonseca entregou o acervo do qual era custodia-
dor em sua residência para a Fundação Universidade de Passo Fundo, 
que organizou a documentação e a disponibilizou para pesquisas jun-
to ao Arquivo Histórico Regional (AHR-PPGH/UPF), pertencente 
àquela Fundação.

Existem duas possibilidades para a presença do Livro Copiador 
no acervo do Instituto. A primeira delas é a de que o livro tenha pas-
sado para a custódia do Instituto durante a gestão do prefeito Mário 
Menegaz (1964-1968), momento em que Jorge Cafruni era, ao mes-
mo tempo, presidente do sodalício e chefe do gabinete do prefeito. A 
segunda possibilidade é a de que no período da desativação dos pré-
dios, os acervos tenham sido misturados e preservados pelos mem-
bros do IHPF em suas residências, até o ponto de ser reunido pelo 
presidente da entidade, já no século XXI.

Passando da historicidade que envolve a trajetória do documen-
to, atenhamo-nos à historicidade presente no Livro do Copiador en-
quanto fonte para a pesquisa histórica. Como supracitado, a referida 
documentação possui um amplo escopo de possibilidades de aborda-
gens, justamente por ter registrado, ao longo da primeira década da 
administração municipal, os mais diversos assuntos que perpassaram 
à ordem do dia da Câmara de Vereadores. 

Nesse sentido, pensando em uma abordagem acerca da cons-
tituição do território passo-fundense em meados do século XIX, a 
abertura, a conservação e o estado das estradas e vias de comunicação 
em diversos pontos do recém-criado município, compõem uma cons-
tante nas correspondências trocadas entre a Câmara, os presidentes 
de província e moradores dos diversos distritos. Isso pode ser visto no 
ofício nº18, encaminhado, em 6 de outubro de 1864, ao Presidente da 
Província João Marcellino de Souza Gonzaga.
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Nº 18 [Pede autorização para [?] a Estrada do Mato 
Castelhano] Ilmo. e Exmo. Sr. = Se em todos os países 
o melhoramento das vias de comunicação é um estí-
mulo do progresso, no nosso principalmente é não 
só um estímulo mas também uma necessidade, que 
deve ser satisfeita com presteza e diligência, sob pena 
de vermos nossa riqueza natural, o produto do nosso 
trabalho, o [?] enfim condenados a normalidade por 
falta de meios de transporte, a [?] pela ausência ou [?] 
invencível dificuldade de locomoção. Este município, 
como todos os que estejam em estado [?] ao seu, jamais 
poderá prosperar enquanto boas estradas não deem fá-
cil saída aos produtos que constituem sua exportação; 
em péssimo estado essas estradas já existem, são elas da 
do mato Castelhano e a da serra do Rio Pardo. 
[...] Concerto de Estradas:
A estrada geral que desta Vila conduz a cidade do Rio 
Pardo tem suma precisão de urgente concerto na cal-
çada de aquém do [?], junto ao Rio Pardo, pois cons-
ta ter desabado em parte a mesma calçada, expondo 
os tropeiros que por ali passam em [?] considerável a 
perigo eminente. Este mal não se remediando quan-
to antes há de trazer graves males ao comércio. [...] 
Também a estrada que atravessa o mato Castelhano 
necessita [?] de nova roçada para desbastar o mato 
que vegetou depois da última abertura dos seguintes 
concertos: ser aplanada a estrada logo abaixo na ser-
ra d’aquém e d’além da Estiva; fazer-se uma estiva de 
madeira de lei no dito lugar, para substituir a atual 
que se acha em deterioração; fazer-se um sangradouro 
no lagoão do tijuco; um [?] no lagoão denominado = 
Lagoa Vermelha; desviar a estrada ao Ocidente ao do 
Passo de Pedra, arredando do trilho no cavar uma pe-
dra que ali existe servindo de obstáculo ao livre trân-
sito; [...] Estes concertos ainda não foram feitos nem 
mesmo autorizados, é por isso que a câmara vem pedir 
a V. Exª. faculdade para fazer os reparos e concertos, 
que necessitar a estrada do mato Castelhano, [?] situa-
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da em seu município, pois por lei [?] a estrada da serra 
do Rio Pardo ficou situada e pertencendo ao municí-
pio da Cidade do mesmo nome, devendo portanto as 
despesas com o melhoramento dela serem por conta 
do respectivo Cofre, ou do Cofre Provincial, em vista 
da natureza da estrada. É certo, porém, que em todo 
o [?] o melhoramento deve ser efetuado, e efetuado 
com urgência, para cessar as repetidas queixas que se 
levantam.  Deus Guarde a V. Exª. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 6 de outubro de 
1864 = Ilmo. Exmo. Sr. Dr. João Marcellino de Sou-
za Gonzaga Digníssimo Presidente desta Província = 
José Joaquim Marques e Souza Junior, José P. Guima-
rães, Cesario Antonio Lopes, Francisco Antonio Bap-
tista Rozas, Benedito Pinto de Moraes.

Esse extrato do Livro Copiador registra as preocupações econô-
micas e cotidianas do novo município. Passo Fundo era rota de passa-
gem, inserido diretamente no comércio de muares, ligando diversos 
pontos da Província, estando sua formação intimamente ligada a esse 
comércio. O caminho utilizado oficialmente para a entrada e saída da 
Província de São Pedro até então era o que ligava o território à Provín-
cia de Santa Catarina, através do Passo de Santa Vitória, às margens 
do rio Uruguai. De lá, seguindo para Lages, na Província de Santa Ca-
tarina, e depois para Sorocaba, Província de São Paulo, onde ocorria a 
feira de negociações e comercialização do gado (RODERJAN, 1991).

O pesquisador Wachowicz relata algumas atividades que foram 
sendo desenvolvidas justamente para atender as necessidades que fo-
ram surgindo, a partir do trânsito das tropas. Segundo ele:

Nos locais destinados ao pernoite, estabeleciam-se ne-
gociantes, que construíam algum cercado, para alugá-
-lo ao tropeiro, para que os animais pudessem passar 
a noite sem perigo de se extraviarem. Com o decorrer 
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do tempo, estes pousos vão aumentando e recebendo 
sempre novos moradores, como ferreiros, arreadores, 
simples empregados, etc. (1988, p. 102). 

Segundo Borges (2016), as mulas eram a força motriz do sistema 
de transporte de várias regiões do Brasil, sobretudo para o escoamen-
to da produção interna. Para Luís Augusto Farinatti, em meados

do século XIX, o principal destino dos muares pro-
duzidos no Rio Grande do Sul seguia sendo a Feira 
de Sorocaba, de onde eram encaminhados, principal-
mente, para as regiões cafeicultoras do Rio de Janeiro 
e, depois, de São Paulo. [...]. [...] ainda que a principal 
produção de muares se fizesse no norte da província, 
nos municípios de Cruz Alta e Passo Fundo, a Cam-
panha não estava fora desse circuito (2007, p. 142).

Junto a isso, a necessidade da abertura e conservação de estradas 
fazia parte do conjunto de fatores ligados à ocupação do Brasil Me-
ridional a partir da metade do século XVIII. As crescentes ondas de 
circulação e ocupação populacional passaram a exigir o empenho do 
governo imperial na defesa e integração do território em decorrência 
de múltiplas disputas, sobretudo na Província de São Pedro. Confor-
me Tedesco e Vanin “na manutenção dos domínios e da integridade, 
tornou-se necessário traçar novas rotas de ligação entre as províncias, 
garantindo a passagem, o deslocamento, a comunicação, o comércio e 
o escoamento da produção” (2018, p. 51).

No território sul-rio-grandense na primeira metade do século 
XIX, esteve em consonância com a necessidade de ocupação do terri-
tório, a instalação das frentes de expansão7, aqui entendidas como as 

7  Não se instaura ali a propriedade privada da terra, mas tão somente “o uso privado das terras 
comuns” ou a “posse, por ocupação, das terras devolutas”; em outras palavras, as terras não 
assumem a condição de mercadoria – de modo que, na frente de expansão, a “figura central” é 
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populações que se instalam por posse, por ocupação, nas “terras devolu-
tas” do Império, na figura do ocupante ou posseiro (MARTINS, 1975, p. 
46). Na concepção do governo, promover o povoamento nas regiões 
consideradas inabitadas, em especial a região Norte, era de funda-
mental importância, pois realizava a ligação com o oeste missioneiro, 
protagonista do comércio de muares, de onde as tropas seguiam em 
direção à Província de São Paulo, (RODERJAN, 1991). Por serem 
áreas consideradas inabitadas, as grandes extensões de mata e campos 
detinham vasta população de indígenas, a maioria de etnia Kaingang, 
que acirravam e tornavam frequentes conflitos com as frentes de ex-
pansão (TEDESCO; VANIN, 2018).

Posteriormente, novas rotas foram abertas em razão da centrali-
dade do comércio de muares, o encurtamento das distâncias, melhores 
condições de travessia e possibilidade de burlar o fisco das coletorias 
de impostos. Diversas expedições de exploração foram organizadas 
a fim de abrir, reabrir e legitimar esses caminhos. Ao longo ou por 
causa desses caminhos, foram criadas novas estruturas de ocupação, 
tendo em vista o oferecimento de condições para o assentamento de 
luso-brasileiros envolvidos na prática do tropeirismo e desenvolver 
uma dinâmica de relações econômicas, e ao mesmo tempo permitir a 
instalação de estancieiros.

Portando, o ofício encaminhado pela Câmara Municipal de Pas-
so Fundo, acerca da condições das estradas municipais, é uma das tan-
tas correspondências registradas pelo Livro do Copiador, que revelam 
as preocupações dos administradores municipais em torno das ques-
tões relacionadas à ocupação, mobilidade e comércio intermunicipal 
e interprovincial. Deste modo, a leitura e análise dos registros conti-
dos no Livro Copiador mostram-se essenciais para a compreensão da 

o “ocupante ou posseiro” (MARTINS, 1975, p. 46).
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história da região norte da Província de São Pedro e do próprio de-
senvolvimento socioeconômico daquela, para além da conformação 
territorial ou cotidiana de Passo Fundo. 
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[fls. 1]
Termo de Abertura
Tem este livro de Servir para nele se lançarem as cópias dos Ofícios e ordens 
expedidos pela Câmara municipal da Villa do Passo Fundo e vai por mim 
numerado e rubricado com a mesma rubrica que diz = Araujo = de que uso 
e levo no fim o competente encerramento Vila de Passo Fundo 8 de Agosto 
de 1857

O Vereador Presidente
Manoel Joze d’Araujo

________________________________________________________

Ilustríssimo Senhor
Tendo o Juiz de Paz mais votado Manoel Joze de Araujo feito a opção do 
Cargo de Vereador, para o qual foi eleito, e sendo aprovado por esta Câmara, 
deliberou a mesma, que fosse Vossa Senhoria convocado para prestar jura-
mento como 4º Juiz de Paz do Districto desta Villa, visto ser Vossa Senhoria 
o 5º votado; e por isso a mesma Câmara o convida para comparecer nos 
Paços da mesma afim de prestar juramento em Sessão ordinária do dia 11 do 
Corrente as 10 horas do dia. Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo 10 de Agosto de 1857.
Ilustríssimo Senhor Francisco de Paula Vieira.
Juiz de Paz votado em 5º lugar.

O Vereador Presidente Manoel Joze de Araujo
O Secretário Guilherme Schell

Ilustríssimo Senhor
Julgando se esta Câmara com direito as arrecadações dos impostos Munici-
pais feitas neste Município pelos agentes ou encarregados da Câmara dessa 
Villa desde o 1 de Julho do Corrente anno, tem está por fim rogar a Vossas 
Senhorias, se dignem ordenar ao Procurador dessa Câmara a entrega ao Pro-
curador desta Vila o produto de todas as arrecadações feitas até a posse des-
ta Câmara que por direito lhe pertencem. Deus Guarde a Vossas Senhorias 
Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria 11 
de Agosto de 1857.
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Ilustríssimo Senhor Presidente e mais Vereadores da Câmara Municipal da 
Cruz Alta.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa tendo presentes os ofícios de Vossa Senho-
ria datados a 26 e 30 a junho pretérito resolveu responder, que tendo ela 
tomado posse e entrado em exercício há muito pouco tempo, acha-se sobre-
carregada de afazeres, e que por esse motivo não pôde encarregar-se de dar as 
informações que Vossa Senhoria exige, e lembra a Vossa Senhoria que talvez 
dirigindo-se aos Subdelegados dos Distritos deste município, com mais faci-
lidade obtenha os esclarecimentos precisos.
Assim mais, que dos empregados por esta Câmara, nem um pode encarre-
gar-se de corresponder-se com Vossa Senhoria, pela mesma razão acima dita.
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo 
Fundo em Sessão ordinaria de 13 de Agosto de 1857.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

 O Vereador Presidente Manuel Joze de Araujo
O Secretário Guilherme Schell

Nº 1
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo tem a honra de participar a 
Vossa Excelência, que no dia 7 do Corrente mês prestou juramento e foi 
empossada pelo Presidente e Secretário da Câmara Municipal [fl. 2] da Villa 
da Cruz Alta vindas a esta Villa para esse fim, o que imediatamente passou 
a nova Câmara a nomear seus empregados e oficiais de sua competencia, 
ordenou a arrecadação das contribuições Municipais de seu Município; e 
em cumprimento do decreto de 13 de Novembro de 1852 inclusa remette a 
Vossa Excelência a copia authentica de sua installação.
Esta Câmara reconhecendo a necessidade de posturas, pelas quaes se reges-
sem os seos officiais e empregados na polícia e economia das povoações d’es-
te Municipio e não sendo possivel já prover com ellas sobre os objectos de 
suas obrigações, resolveu e mandou executar provisoriamente as Posturas da 
Câmara Municipal da Villa da Cruz Alta, como as mais apropriadas para 
este Municipio, que a pouco foi desmembrado d’aquelle termo; esta Câmara 
pede e espera a approvação de Vossa Excelência para tal delliberação; té que 
ela possa formular seu codigo de posturas.
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Esta Câmara não pode deixar de apresentar a Vossa Excelência as necessida-
des da criação do termo neste Município, que sendo já bem povoado tem o 
pessoal preciso para empregados, como Juízo Municipal, Delegado de Po-
licia e suplentes. A elevação da Villa para o Passo Fundo, foi sem duvida 
um passo avançado, para seu incremento; mas a falta de Juiz Municipal e 
de Órphãos, e Delegacia de Policia é um obstáculo a ele; e os habitantes do 
Municipio pela Longitude da Villa da Cruz Alta cabeça do termo, que dista 
desta Villa mais de 25 legoas, ficam privados de muitos de seus Direitos, dei-
xando de recorrerem-se-a aquelles Juizes; assim pois, Excelentíssimo Senhor, 
a elevação de Villa sem criação do termo é mais um ônus, que um beneficio.
Esta Câmara como orgão de seus Município pede a Vossa Excelência, que se 
digne tomar em consideração o que ella agora expende.
Achando-se em pessimo estado a picada do Matto Castelhano, quasi intran-
zitavel o lugar denominado = Estiva = esta Câmara resolveu mandar cons-
truir um aterrado nesse paço; cuja despesa que não excederá 40$ [40 mil 
réis], será paga pela verba eventuais = ela pede a Vossa Excelência a aprova-
ção desta sua resolução, e faz lembrar a Vossa Excelência, a precisão da fatura 
daquella entrada que principalmente na estação chuvosa da difficil perigoso 
transito, aproximando-se o tempo da sahida das tropas de bestas por aquella 
estrada.
Revele Vossa Excelência, se esta Câmara pela primeira vez que tem a honra 
de dirigir-se a Vossa Excelência, é enfadonha, mas ela vê-se obrigada a isso 
pelas necessidades, que mais agem, para melhoramento deste Município.
Deus guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Pas-
so Fundo em Sessão ordinaria de 14 de Agosto de 1857.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Comendador Patricio Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Provincia.

Nº 2
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo attendendo as reclamações dos habi-
tantes deste Municipio pelas difficuldades, que continuamente encontram 
nas suas precisões, que devem ser providas pelo Juizo Eclesiastico, atenta a 
longitude de mais de 25 legoas, que dista desta Villa a Villa da Cruz Alta, 
onde reside o vigario da Vara da Comarca, ficando muitas vezes as pessoas 
indigentes impedidas de contrahirem matrimonio apparecendo por isso 
muitos abusos às Leis Canonicas, é compellida esta Câmara por estas razões 
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a pedir a Vossa Excelência, se digne interceder para com o Excelentíssimo 
Reverendíssima. Bispo Diocesano; e alcançar dele a criação nesta Villa do 
Juizo Eclesiastico ou vara da Comarca, e sendo o atual Vigário Encomen-
dando desta Vila mui Digníssimo de ocupar a Vara, ele o desempenhará sa-
tisfatoriamente esse cargo. A Parochia da Freguesia da Soledade pertencen-
do a este Municipio, deverá tambem ficar desligada da Vara da Cruz Alta, 
e ligada à esta; e assim para seos habitantes os recursos serão mais fáceis, e 
não encontrarão, (como os desta) os obstaculos, que esta Câmara pede sejam 
removidos, esta Freguesia possui huma Igreja com alguns paramentos, e não 
esta provida de Vigário, talvez qui por intervenção de Vossa Excelência se 
digne sua Excelência Reverendíssima. provisionar um Sacerdote, para fun-
cionar naquella Parochia já tão populosa. [fl. 3]
Vossa Excelência tomando em consideração, o que esta Câmara tem a honra 
de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, se dignará prestar-se ao seu 
pedido.
Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão ordinária de 14 de Agosto de 1857.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câ-
mara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

O Vereador Presidente Manoel Joze de Araujo
Joaquim Fagundes dos Reis

Antonio de Mascarenhas Camello Jr.
Manoel da Cruz Xavier

Joaquim Joze de Andrade Pereira
Cezario Antonio Lopes

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa remette a Vossa Senhoria incluso a este, a 
nota de número de votantes do 1º Distrito deste Municipio corresponden-
tes aos anos de 1849, 51, 53, 55, 57 conforme Vossa Senhoria pediu nesta 
Câmara em ofício de 17 de Julho do presente ano; da Soledade 2º Distrito 
deste municipio não vai a nota que Vossa Senhoria pediu, em consequência 
a todas qualificações anteriores daquele Distrito terem sido feitas na Villa da 
Cruz Alta, cuja Câmara da dita Vila pede Vossa Senhoria considere [ilegí-
vel] para esse fim.
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Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 1 de Setembro de 1857.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

O Vereador Manoel J. de Araujo
O Secretário Guilherme Schell

Ilustríssimo Senhor
Tendo sido designado o dia 19 do Corrente para a 2ª reunião em sessão 
ordinária da Câmara Municipal desta Vila, achando-se impedido de nela 
comparecer o Vereador Jose Joaquim de Oliveira por moléstia prolongada e 
sendo Vossa Senhoria primeiro Vereador suplente, por isso que cumprindo 
com o disposto no artigo 20 da Lei de 1º de Outubro de 1828, e aviso de 23 
de junho de 1834, e Vossa Senhoria convocado para no referido dia 19 do 
Corrente as 9 horas da manhã comparecer nos Paços da Câmara Municipal 
nesta Vila afim de prestar juramento de Vereador suplente iniciar no exer-
cício respectivo durante impedimento do referido Vereador Oliveira. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria Vila de Passo Fundo 3 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo Senhor João Floriano de Quadros.
Vereador Suplente.

O Vereador Presidente Manoel Joze de Araujo
O Secretário Guilherme Schell

Ata 3
Ilustríssimo Senhor e Excelentíssimo
A Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo leva ao conhecimento de Vos-
sa Excelência que em consequência da Portaria de Vossa Excelência de 31 
de Agosto reuniu-se em Sessão extraordinaria, no dia de hoje para dar cum-
primento as ordens de Vossa Excelência ordenando, que o seu Presidente 
passasse a escrever as funções do Juiz Municipal e Orphaos neste Municipio 
té que fosse formulada a lista dos supplentes; e que nessa mesma sessão pres-
tou juramento o Cidadão Diogo Joze de Oliveira para o Cargo de Delegado 
de Policia deste Municipio, para o qual fora nomeado por Vossa Excelência, 
apresentando-se ele munido do competente titulo. Deus Guarde a Vossa Ex-
celência Paço da Câmara Municipal do P. Fundo em Sessão extraordinaria 
de 14 de Outubro de 1857. 
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Ilustríssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câmara. 
Digníssimo Vice Presidente da Provincia.

O Vereador Presidente Manoel Joze de Araujo
Antonio de Mascarenhas Camello Junior

Manoel da Cruz Xavier
Joaquim Joze de Andrade Pereira

Cezario Antonio Lopes

Ata 4
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa do Passo Fundo, cumprindo com o que 
Vossa Excelência ordenou em Portaria de 31 de Agosto do Corrente ano 
incumbiu a uma Comissão composta de dois Cidadãos conhecedores da es-
trada do Matto Castelhano, para apresentar o estado della, qual os melhora-
mentos de que é susceptivel, e as despesas mais apropriadas, que serão feitas 
em sua abertura. A mesma Comissão apresentou por escrito o seu parecer, 
que esta Câmara conformando-se com ella, submeteu a consideração de 
Vossa Excelência, pedindo a Vossa Excelência se digne providenciar a factura 
[fl. 4] daquella estrada de tanto interesse para esta Província; e por onde são 
exportados a maior parte dos animais cavallares, e muares para as Províncias 
do Paraná e S. Paulo. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 20 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câ-
mara. Digníssimo Vice Presidente da Província.
Assinado

Nº 5.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, tendo em vista a extensão do territó-
rio de seu Municipio, onde muitas vezes passão despercebidos e ignorados 
da authoridade crimes, que são commetidos nos seus lugares mais remotos e 
em que por isso não chega a seção da Justiça, e para mediar este mal submette 
à aprovação de Vossa Excelência a divisão em districtos do Municipio, e que 
julgou mais apropriado fazer para seu estado actual Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em Sessão ordinária 
de 23 de Outubro de 1857.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câma-
ra. Digníssimo Vice Presidente da Província.

Assinado pela Câmara.

Nº 6
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Tendo esta Câmara logo depois de ser empossada requisitado à Câmara da 
Villa da Cruz Alta, a entrega dos impostos municipais, que forão por sua 
ordem arrecadados neste município desde o 1 º de Julho do corrente anno 
té 7 de Agosto, em que se verificou a sua posse, julgando que a elles tinha 
esta Câmara direito, em vista da Lei do orçamento em vigor; A Câmara da 
Cruz Alta respondeo não annuindo a sua requisição, como Vossa Excelência 
verá pelo Officio, junto, que por copia offerece, e pede a Vossa Excelência se 
digne esclarecer a esta Câmara, se aquelles impostos devem lhe pertencer, 
em caso afirmativo ordenar a Câmara da Cruz Alta a entrega delles no seu 
Procurador. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo em Sessão ordinária de 24 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Assinado pela Câmara.

Nº 7
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa do Passo Fundo tendo ouvido as reclama-
ções do Commercio desta Villa, pedindo seja criado um Correio, que da 
Cidade de Rio Pardo venha em indereitura a esta Villa, por onde será feita 
a communicação com essa Capital, julgo que é elle de grande necessidade, 
fazendo ciente a Vossa Excelência que as communicações e ordens oficiais do 
Excelentíssimo Governo da Província, e da Tesouraria chegão aqui. muitas 
vezes com dois meses de demora, vindo elas pelo Correio da Villa da Cruz 
Alta, cuja mala não toca a este ponto, e assim esta Câmara pede e espera, que 
Vossa Excelência tomando em consideração a agência de facilitar a este im-
portante e popular Município, uma via de Comunicação com a Capital da 
Província, se digne mandar seja criado o Correio na forma pedida, podendo 
também a mala tocar na Vila de Lagoa Vermelha, que sofre a mesma falta. 
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Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão ordinária de 24 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câ-
mara. Digníssimo Vice Presidente da Província.

Assinado pela Câmara.

Nº 8
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento dos Artigos 43 e 44 da Lei Provincial do corrente ano, a 
Câmara Municipal do Passo Fundo faz seu relatório, em que apresenta as 
necessidades, que mais agem em seu município, para ser remetido a consi-
deração da Augusta Assembleia Provincial, remete a Vossa Excelência cinco 
exemplares do mesmo pedindo a Vossa Excelência sejam eles oportunamen-
te apresentados a mesma Augusta Assembleia. Esta Câmara formulou tam-
bém o seu Código de posturas, que ora também envia, para ser submetido 
a consideração e a aprovação da mesma Augusta Assembleia, assim como o 
orçamento de sua receita e despesa para o ano financeiro de 1858 a 1859, 
que este acompanha, que juntamente Vossa Excelência designará mandar 
seja apresentado à Augusta Assembleia Provincial. Deus Guarde a Vossa Ex-
celência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em Sessão ordinária de 
26 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câ-
mara. Digníssimo Vice Presidente da Província. 

Assinado pela Câmara.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa do Passo Fundo para o bem de seu direito 
pede a Vossa Senhoria que haja por bem fazer nesse lugar as indagações ne-
cessárias afim de informar a mesma Câmara se o passo do rio Goioen está 
arrematado por alguma pessoa, quem seja ela, por quanto foi arrematada, 
em quanto tempo e quais as condições da arrematação [fl. 5] A Câmara es-
pera no Pathriotismo de Vossa Senhoria que se dignará prestar informações 
pedidas. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal de Ve-
readores de Passo Fundo 26 de Outubro de 1857.
Senhor Capitão Ilustríssimo Cirino Veloso de Linhares.

Assinado pela Câmara.
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa designou para sua primeira reunião em ses-
são ordinaria do anno de 1858 o dia 11 de Janeiro e conta certo que Vossa 
Senhoria comparecerá nesse dia para prestar jurammento de Vereador e en-
trar em em exercicio; e quando assim o não faça, apresentar a mesma Câmara 
os motivos que justifiquem a falta que da parte de Vossa Senhoria tem avido. 
Deus Guarde Vossa Senhoria Passo Fundo 21 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo Senhor Joze Ignacio Canto Landin.
Vereador Eleito.

Assinado pela Câmara.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Vila em observancia ao disposto no artigo 7 
da Lei regulamentar das Eleições deliberou que Vossa Senhoriade cumpri-
mento ao que dispõem o 1º e 2º Capitulo do título 1º da Lei regulamentar 
das Eleições, de 19 de Agosto de 1846 fazendo no dia 17 de Dezembro do 
presente anno as competentes convocações. Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal em Sessão ordinaria de 26 de Outubro de 1857.
Ilustríssimo Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Paróquia do 
Passo. 

Officio de igual teor ao Juiz de Paz Presidente da Juncta de Qualificação da 
Parochia da Soledade.

1 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara acuza a recepção da circular de Vossa Excelência sob Nº 2 de 30 
de Novembro proximo passado, acompanhado de copia do Aviso Circular 
expedido a Vossa Excelência pelo Ministerio do Imperio em 9 de Outubro 
pp. para que esta Câmara responda aos diversos quesitos nella especificados 
sobre as cauzas que tem motivado neste Municipio a Carestia dos generos 
alimenticios de primeira necessidade, em comprimento do que esta Câmara 
passa e reponha pela forma seguinte.
Ao 1º quesito responde: Pouca cultura em relação a população deste Muni-
cipio e por seus habitantes empregarem-se mais no fabrico de erva matte; e 
os gêneros que formam maior alimentação é o milho feijão e a carne.
1º e 2º quesito responde: Tem havido dimminuição na produção da cultura 
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pelo motivo ja respondido no 1º quesito, quanto a carne não tem havido 
diminuição, mas sim aumento de consumo e exportação.
Ao 3º responde: a existencia da Carestia nota-se em todo o Municipio.
Ao 4º responde: Que as vezes acontece destacar a Guarda Nacional em tem-
po de plantações ou colheita, e tambem correr a estação de tempo improprio 
para o crescimento dos vegetais.
Ao 5º responde: A Carestia abrange todos os genero alimentícios. Estas são 
as causas que esta Câmara conhece. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da V do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 11 de Janei-
ro de 1858. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Senador do Imperio Angelo 
Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Assinado.

Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa cumprindo quanto ordena a circular Nº 
4 de Vossa Excelência exarada a 21 de Novembro findos passa a informar 
Vossa Excelência que neste municipio em campos não existe terreno algum 
devoluto: porem em mattos existem com abundancia, por ser o mesmo 
municipio circulado quasi todo elle por cerras e pontais de Mattos; cujos 
mattos abeirando campos em muitos lugares estão apossados por particula-
res, em distancia de menos de uma legoa, e em outros de 3,4,5 leguas matto 
dentro e em muitos estão devolutos atté o campo; quanto aos lugares mais 
bem situados são 1º Matto Castelhano d’um e outro lado da estrada que se 
acham devolutos. 2º A Picada denominada de Butucarahÿ: 3º Pelo pique 
que communica este municipio com o de Taquarÿ. 4º O Pontão de Sarandÿ, 
e as margens dos Rios da Varzea, Goioen, e Passo Fundo em Nonohaÿ. É o 
quanto esta Câmara pode informar a respeito a Vossa Excelência Deus Guar-
de a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo 
em Sessão ordinaria de 11 de Janeiro de 1858. Ilustríssimo Excelentíssimo 
Senhor Senador do Império Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, acuza a recepção da Portaria de Vossa Ex-
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celência sob Nº 10 de 9 de Dezembro findo approvando a revizão proposta 
por esta Câmara para os 6 Disthrictos d’esta Villa, mesma parte em que pela 
Lei Provincial Nº 384 de 26 de Novembro findo passam para o Municipio 
de Cruz Alta; e ordenando a esta Câmara, para mandar [fl. 6] proceder as 
Eleições para os respectivos juizes de Pazes naqueles distritos que ainda não 
houver, e estando esta Câmara em dúvida passa a pedir a Vossa Excelência os 
seguintes esclarecimentos. 1º Não estando a Parochia da Soledade provida 
canonicamente de Parocho onde deve ser feita a qualificação de votantes, 
deste ano, se na Villa de Cruz Alta aonde antes pertencia, ou nesta Villa a 
que agora pertence; e a Eleição de Juiz de Paz para o 5º e 6º Districto que 
é daquella mesma Parochia e deve ser feita também na Cruz Alta ou nesta. 
2º Que nao tendo avido na Parochia da Soledade qualificação de votantes, 
deve a Eleição ser feita pela qualificação passada ou se deve esperar que haja a 
nova qualificação para proceda a dita Eleição.  3º Que pela nova divisão feita 
o 6º Districto ficou só com o Juiz de Paz mais votado, e os outros três ficaram 
no 5º Districto com um ou dois supplentes, e nesse cazo se faz a Eleição de 
3 juizes de Paz para o 6º, e 1 para o 5º, que unidos aos que ha, fica cada um 
com os quatro, ou se deve ser feito de novo todos os 4 para cada um daquelles 
districtos. Esta Câmara espera pelos esclarecimentos pedidos a fim de man-
dar proceder a Eleição por Vossa Excelência ordenada. Deus Guarde Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinaria de 11 de Janeiro de 1858.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Senador do Império Angelo Muniz da 
Silva Ferraz. 
Digníssimo Presidente da Provincia. 

N 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa acuza a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência, sob número 11 de 9 de Dezembro proximo passado aprovando pro-
visoriamente os limites do 6º Distrito desta Villa atte que esta Câmara faça 
a respectiva proposta, pelo que esta Câmara leva ao Alto Conhecimento de 
Vossa Excelência que quando em 23 de Outubro próximo passado fez a pro-
posta da Divisão deste Município em 6 Districtos já conhecia a necessidade 
de ser feito em 7 districtos 4 do Antigo Districto do Passo Fundo, e 3 do  
antigo districto da Soledade que nessa ocasião dividia em 5º e 6º deixando 
de fazer o 7º  por falta de conhecimento aos lugares mais apropriados para 
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os limites, e se teria o pessoal capaz para os 3 districtos como era intenção 
fazer; e como hoje tem colhido as informações necessarias para a boa divisão 
de limites; que tem população competente, e pessoal sufficiente para os em-
pregos necessarios resolveu dividir o Municipio em 7 Districto sendo o 1º, 
2º, 3º, 4º os mesmos limites propostos
Em 23 de outubro próximo passado e o 5º, 6º e 7º pela forma como se vê na 
inclusa divisão que acompanha este, cujo aumento de 1 Districto é de muita 
necessidade, pois que ficava muito extenso o 5º 6º destes dois formando o 
5º 6º 7º Districtos fica os habitantes mais bem servidos, e ao mesmo tempo 
mais sob as vistas das Auttoridades Policiais por isso esta Câmara submette 
a Vossa Excelência a approvação na divisão do Municipio em 7 Districtos. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Pas-
so Fundo em Sessão Ordinaria de 12 de Janeiro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Senador do Império Angelo Muniz da 
Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Divisas para os Districtos da Vila do Passo Fundo

O 1º 2º 3º e 4º Distritos desta Villa terá por limites, os mesmos propostos em 
23 de Outubro proximo passado.
5º Distrito da Restinga
Pelo Norte terá por limites com o 4º Districto da Villa o arroio denominado 
Jacuisinho, pelo Sul divide-se por um Boqueirão que forma na Estrada Geral 
que condúz a Rio Pardo, onde nasce em lageado galhos de Jacuhy, e corre a 
rumo de Oeste dividindo os campos da fazenda, Boa União té fazer barra no 
já citado Jacuizinho. Pelo Leste divide-se pelo mesmo boqueirão, e seguindo 
um arroio que desagua no Lajeado grande galhos de Taquarhy até entrar na 
Serra Geral.
6º Distrito da Soledade
Terá por divisas pelo Norte as mesmas indicadas para o 5º Districto pelo Sul 
confronta com o Lajeado cabeceiras do Rio Pardo, que nasce no Curuçú, e 
corre a Serra Geral. Pelo Oeste por um arroio que nascendo alem do já cita-
do Curuçú corre, e desagua no arroio denominado = Botiá = e seguindo por 
este até a Serra do Jacuhy Pelo Leste servirá de divisora a Serra Geral.
7º Distrito do Lagoão
Pelo Norte ficão-lhe indicadas as Divisas com o 6º Districto = Pelo Sul com 
a Serra Geral, extremando com o Municipio de Rio Pardo. Pelo Leste com a 
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mesma Serra Geral = Pelo Oeste pelo arroio denominado Jacuhyzinho, que 
extrema com o Municipio da Villa da Cruz Alta.
                                                                                                                                    [fls.7]
Nº 5
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em 14 de Agosto proximo passado ja esta Câmara apresentou a Sua Exce-
lência  o Senhor Vice Presidente da Provincia a necessidade da Criação do 
Termo deste Municipio, separado do da Cruz Alta por ser bem povoado 
e ter o pessoal preciso para os empregados; sua Excelência  o Senhor Vice 
Presidente respondeu em 31 de Agosto proximo passado que isso dependia 
de acto do Governo Imperial, convindo que primeiramente se procedesse a 
qualificação de jurados para então ser proposta a criação do dito Termo ao 
mesmo governo se isso convier; Ora tendo por ordem do Juiz de Direito 
Interino da Comarca de S. Borja havido conselho de qualificação de jurados 
nesta Villa em 28 de Dezembro findo, forão apurados na lista Geral 216 
jurados, destes separados para a lista especial dos Suplentes: 58, por con-
seguinte esta Câmara julga occasião opportuna de ser criado o termo desta 
Villa separado do da Cruz Alta, e pede a Vossa Excelência haja dignar-se 
propor ao mesmo Governo a dita criação do termo. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em Sessão 
ordinaria de 12 de janeiro de 1858.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Senador do Império Angelo Muniz da 
Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa cumprindo com as disposições dos artigos 
42 e 52 da Lei Nº 370 de 4 de março de 1857; remette a Vossa Excelência a 
conta demonstractiva da receita e despesa desta mesma Câmara desde 7 de 
Agosto de 1857 até 31 de Dezembro utimo findo, acompanhado dos docu-
mentos que a comprovam; e de copia Authentica do termo de Balanço, do 
Saldo existente em dinheiro no Cofre da mesma Câmara.  Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vª do Passo Fundo em Ses-
são ordinaria de 15 de janeiro 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senador do Império Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.
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Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Tendo o Capitão Antonio de Mascarenhas Camello Junior, Juiz de Paz exis-
tente mais votado desta parochia, entrado em exercicio de Juiz Municipal 
1º supplente desta Villa, consulta esta Câmara a Vossa Excelência se deve 
entender que elle rennunciou o Cargo de Juiz de Paz como diz aviso de 8 de 
Março de 1857, e convocar ao supplente imediato para prestar juramento 
de Juiz de Paz afim de que se tenha sempre os quatro Juizes, ou se para tal 
convocamento é preciso primeiro a sua escusa de Juiz de Paz. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em 
Sessão ordinaria de 15 de Janeiro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Senador do Império Angelo Muniz da 
Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Ilustríssimo Senhor
Tendo o Excelentíssimo Presidente da Provincia, pela circular de 2 de ja-
neiro de 1858 ordenado a esta Câmara para remetter-lhe um relatorio, em 
que especifique com minuciosidade, o comercio, industria, e produtos deste 
Municipio,  especialmente sobre o gado, plantações, e produtcos da Cana, 
Trigo, Caffé, Fumo, e outros cereais durante o anno passado e o presente; 
apresentando-lhe um quadro explicativo, sobre as officinas, estabelecimen-
tos metalurgicos, Fabricas, seu estado productor, e braços que ocupão, se li-
vres ou escravos; E Como nos districtos do municipio ainda não haja Juizes 
de Paz,  a quem a Câmara possa pedir os esclarecimentos precizos resolveu 
ella pedir a Vossa Senhoriapara que ordene aos Subdelegados de todos os 
districtos do municipio que té o fim de Junho do presente anno, prestem a 
esta Câmara os esclarecimentos a cima mencionados, para avisar deles a Câ-
mara preparar e remetter a Presidencia o relatorio acima pedido. Paço da Câ-
mara Municipal do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 18 de Maio de 1858
Ilustríssimo Senhor. Diogo Joze de Oliveira.
Delegado de Policia do Municipio.

O Vereador Presidente interino Antonio Ferreira de Mello Pinheiro
O Secretário Guilherme Schell
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N 8
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Pela circular Nº 16 de 23 de Dezembro utimo, Vossa Excelência ordenou a 
esta Câmara para prestar a Presidencia os necessarios esclarecimentos para 
em regulamento especial, ser determinado as obrigações dos medicos de 
parttido; ao que a Câmara resolveu responder a Vossa Excelência, que não 
tendo ella medico de partido julga não ter de prestar esclarecimento algum. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão ordinaria de 14 de Maio de 1858. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor do Imperio Angelo Muniz da Silva 
Ferraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Assinado pela Câmara

[fls. 8]

N 9.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vª, em execução das Portarias de Vossa Excelên-
cia sob Nº 10 de 9 de Dezembro ultimo, e sob Nº 3 de 2 Março do presente 
anno, expediu ao Juiz de Paz competente, ordem para que de as providencias 
necessarias, afim que no dia 15 de Agosto proceda a eleição dos juizes de Pas 
para o 2º 3º 4º 5º 6º 7º distrito deste Município, que ainda os nao tem, visto 
que a qualificação dos votantes já forão  feitas em Janeiro do presente anno, 
dos 1º 2º 3º e 4º Districto nesta Parochia e dos 5º 6º 7º Districto da Fregue-
sia da Soledade, na Parochia da Villa da Cruz Alta. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinaria de 17 de Maio de 1858. 
Ilustríssimo Senhor Senador do Imperio Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Assinado pela Câmara

Ilustríssimo Vereador
Em execução das Portarias do Excelentíssimo Senhor Presidente da Provin-
cia exoradas, sob Nº 10 de 9 de Dezembro ultimo, e Nº 3 de 2 de Março do 
presente anno; Cumpre Vossa Senhoria dê as providencias necessarias para 
que no dia 15 de Agosto do presente anno proceda a eleição dos Juizes de 
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Paz para o 2º 3º 4º Districto d’esta Parochia, e também do 5º 6º 7º Districto 
da Parochia da Soledade; cazo essa Parochia não estiver ainda provida de Pa-
rocho, canonicamente. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Mu-
nicipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 17 de Maio de 1858. 
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz Presidente da mesa Parochial d’esta Villa.

O Vereador Presidente interino Antonio Ferreira de Mello Pinheiro
O Secretario Guilherme Schell

Ilustríssimo Senhor
Em execução das Portarias do Exº. Presidente da Província exoradas sob Nº 
10 de 9 de Dezembro ultimo, Nº 3º de 2 de Março do presente anno, cum-
pre que Vossa Senhoria dê as providencias necessarias, para que no dia 15 
de Agosto proceda a eleição dos Juizes de Paz para o 5º 6º 7º Districto da 
Parochia da Soledade, cazo esta Parochia esteja ou possa estar a esse tempo 
provida de Parocho canonicamente; e quando não esteja, e nem possa estar 
a esse tempo provida nesse cazo Vossa Senhoriacom tempo sufficiente offi-
ciará ao Juiz de Paz mais votado d’esta Parochia, fazendo-lhe conhecer d’essa 
Parochia não estar provida de parocho, afim do dito Juiz de Paz dar as Pro-
videncias necessarias para que os votantes dos referidos districtos venham 
votar na meza Parochial desta Vila. Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da 
Câmara Municipal da Vila. do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 17 de 
Maio de 1858.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz Prezidente da meza Parochial da Soledade.

O Vereador Presidente interino Antonio Ferreira de Mello Pinheiro
O Secretário Guilherme Schell

Nº 10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo, cumprindo com o disposto 
no Artº. 52 do Titulo 2º da Lei Provincial Nº 370 de 4 de Março de 1857, 
junto remette a Vossa Excelência a copia autentica do termo de Balanço do 
Cofre da mesma Câmara. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 17 de Maio de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Senador do Imperio Angelo Muniz da 
Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Assinado pela Câmara



42 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa acuza ter recebido a Portaria de Vossa Ex-
celência exorada em 19 de Março ultimo, communicando a esta Câmara 
para que se fizesse constar aos cidadãos nomeados por Vossa Excelência, em 
23 de Outubro de 1857, para os cargos de supplentes do juízo de Paz e de 
Orphãos do Termo d’esta Vª, que Vossa Excelência tinha marcado o prazo de 
12 mezes contados da dacta de 19 de Março ultimo em diante para que os 
ditcos [cidadãos] por seus procuradores prestassem o competente juramen-
to perante esta Câmara ou seu Presidente.
A Câmara tem a levar ao Alto Conhecimento de Vossa Excelência, que a 
dita Portaria foi entregue ao Presidente d’esta Câmara a 20 deste mez, tendo 
assim já expirado o tempo marcado para Vossa Excelência, e por isso julgou 
não dever comunicar aos ditos cidadãos sem nova [resolução] de Vossa Ex-
celência Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vª 
do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 23 de Junho de 1858. Ilustríssimo 
Excelentíssimo Senhor Senador do Imperio Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Assinado pela Câmara

Nº 12
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa acuza ter recebido a Portaria de Vossa Ex-
celência de 29 de Março ultimo em que communica ter o cidadão Diogo 
Joze de Oliveira por seu procurador comparecido perante o Presidente desta 
Câmara, para tomar posse e prestar juramento ao Cargo de 4º suplente do 
Juiz Municipal e orphãos, e que não lhe fora deferido o dito juramento sob 
protesto de já ter decorrido tres mezes depois de sua nomeação.
A Câmara Municipal tem a honra de certificar a Vossa Excelência, que hou-
ve provavelmente engano da parte do dito cidadão porquanto nada disso é 
exacto, e mesmo antes da Criação deste termo esse juramento era da Câmara 
da Cruz Alta por ser naquelle tempo cabeça do Termo, e por isso o que elle 
diz que se passou aqui, talvez fosse na Câmara da Cruz Alta; quanto a de-
ferir [fls. 9] juramento agora ao dito Cidadão julga esta Câmara não poder 
fazer nova rezolução de Vossa Excelência, em consequencia de ja ter passado 
os dois mezes que Vossa Excelência designou a esse fim, porquanto só a 20 
deste mez que as portarias de Vossa Excelência Nº 5 e 8º foi recebida pelo 
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Presidente desta Câmara, isto devido a falta de correio para este lugar. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo 
Fundo em Sessão extraordinária de 23 de Junho de 1858.

Assinado pela Câmara

N 13
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara leva ao conhecimento de Vossa Excelência  em 22 do mez 
próximo passado, mandou publicar por Editaes, nesta Vª e no Districto de 
Nonohay, chamando concorrentes para arrematação das passagens do passo 
do Rio Goyoen nos dias, 22, 23, 24 deste mez orçado em 300 réis a contar 
de 1º de Julho deste anno a 30 de Junho de 1861, e nos referidos dias 22, 
22, 24, correu a praça na forma do costume, e não apareceo quem lançasse; 
a vista do que a Câmara recebeu e authorizou ao Procurador para mandar 
administrar por conta della, arrecadando de tres em tres mezes o imposto 
que cedesse[ilegível] reduzido as despesas; e Consulta a Vossa Excelência  
se no correr do Trienio houverem pretendentes que queirão arrematar pelo 
tempo que faltar para completar o dito Triênio se esta Câmara pode tornar 
a por em praça as estas passagens. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão extraordinaria de 24 
de Junho de 1858. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Senador do Imperio 
Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Assinado pela Câmara

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, em resposta ao officio de Vossa Senhoria 
tem a dar a informação seguinte. 1º Neste Município não tem advogado. 
2º Solicitadores tem dois provisionados internamente pelo Juiz Municipal. 
3º Esta Câmara paga aos empregados seguintes Procurador, Secretario, dois 
Fiscaes, hum Guarda Municipal, e um Porteiro servindo de continuo. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fun-
do 23 de Junho de 1858.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatistica.

O Presidente interino Antonio Ferreira de Mello Pinheiro
O Secretario Guilherme Schell
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Nº 14
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Villa em cumprimento da circular de Vossa Ex-
celência de 27 de Março sob Nº 7 remette incluzo as Divizas do Município 
desta mesma Vª, com as divizas entre as duas Freguezias do mesmo Muni-
cipio, e leva ao Alto conhecimento de Vossa Excelência que não pode na 
ocazião presente mandar a planta de que trata o artigo 38 da Lei Municipal 
regente por não estar ainda feita por falta de um engenheiro nesta lugar para 
fazela. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal em Sessão 
ordinaria de 27 de Julho de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento da Portaria de Vossa Excelência sob Nº 9 de 7 de Abril de 
1858, a Câmara Municipal desta Villa remette incluzo a Vossa Excelência o 
Mappa da exportação da erva-matte deste Municipio Durante o anno findo 
de 1857 a 1858. Deus Guarde a Vª Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria de 27 de Julho de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

N 16 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento da circular de Vossa Excelência de 19 de Abril do presente 
anno, a Câmara Municipal d’esta Villa presta esclarecimentos n’ella ordena-
dos, os quais são os seguintes:
1º Nenhuma Caza de Caridade existe neste Municipio.
2º Não tem cadeia propria, e só serve de Caza de Prizão o antigo açougue 
que deixou de ser por estar muito no centro da Villa, cuja caza é muito pe-
quena ordinaria e sem segurança alguma, e não se acha casa desocupada que 
tenha melhor segurança para alugar para esse fim e com a quantia destinada 
para aluguel da Caza de prizões, tem se feito pequenos reparos na Caza que 
esta servindo de prizão, cuja caza é propriedade Municipal.
3º As Parochias deste Municipio não tem divizas contestadas por já estarem 
reguladas.
4º Os Rios que nascem dentro deste Município são, Rio da [Várzea], Passo 
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Fundo, Jacuizinho do Matto Castelhano, e estes só podem ser navegaveis 
em pequenas distancias em tempos de grandes enchentes; [fls. 10] O Rio 
Goioen que divide este Municipio com a Provincia do Paraná pode dar nave-
gação para S. Borja com grandes dificuldades, por cauza de haver um grande 
Salto donde preciza passar por terra; e mais algumas pequenas cachoeiras, e 
mui grande distancia a varar por meio de hum sertão para sahir em S. Borja.
5º Sobre a extensão de terrenos cultivados, em campos, mattos, e ervais, esta 
Câmara pediu ao Delegado do Termo para obter de seus Subdelegados nos 
respectivos districtos os esclarecimentos precizos para esta Câmara poder 
enformar melhor; porém té esta Dacta ainda não recebeu esses esclareci-
mentos por isso não pode informar a respeito. 
6º No Municipio só tem 3. cemiterios sendo 2 publicos, e hum particular no 
4º Districto; os publicos são hum na Villa, e outro na Freguezia da Soleda-
de, cujos cemiterios são apenas cercados de madeira; alem disto nos lugares 
muito distantes os moradores ainda costumão enterrar em varios pontos, e 
do ponto designado a uma meia duzia de moradores visinhos.  Deus Guarde 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em 
Sessão ordinaria 27 de Julho de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 17
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo, cumprindo com as dispo-
sições do Artigo 40 da Lei Nº 395 de 10 de Dezembro de 1857, remette a 
Vossa Excelência a copia autthentica do termo do Balanço do cofre desta 
Câmara, dado em virtude do mesmo artigo. Deus Guarde Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria 28 
de Julho de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

N 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, acuza recepção da circular de Vossa Ex-
celência de 17 de Abril ultimo, em que recomenda que esta Câmara té fins 
de Agosto futuro declare e Vossa Excelência qual o numero de expostos a 
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cargo d’ella até fins de Junho findo, com expecificações de seu estado, idade, 
emprego, lugar onde estão; ou destino que tiveram, suas necessidades, mor-
talidade, e sahidas com distinção de cada anno, e do semestre findo. Cumpre 
a esta Câmara responder a Vossa Excelência que nenhuma declaração das 
acima mencionadas pode dar a visto d’ella não ter exposto algum a encargo, 
nem presentemente ter noticia que no Municipio haja exposto para ela to-
mar o seu cargo.  Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Villa do Passo Fundo em Sessão Ordinaria 2 de Agosto de 1858.  Ilus-
tríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 19
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa incluzo remette a Vossa Excelência a in-
formação sobre as necessidades deste Municipio, cuja de ordem Vossa Exce-
lência forão pedidas pela circular de 2 de janeiro ultimo pela Secretaria do 
Governo da Provincia. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria 2 de Agosto de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 20
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Tendo Vossa Excelência ordenado a esta Câmara pela circular de 21 de Abril 
proximo passado para ela remetter a Vossa Excelência huma relação dos ter-
renos devolutos, cujo uzo ella tiver concedido em comformidade do Artigo 
2º § 25 da Lei do orçamento Municipal Nº 370 de 1857. Em solução esta 
Câmara tem a responder a Vossa Excelência que em virtude da dita Lei ne-
nhum terreno tem concedido; porem incluzo remette a Vossa Excelência a 
relação das licenças que tem concedido para Edificações de cazas em terre-
nos devolutos nesta Villa, em virtude do Título 1º § 9 e 10 de Posturas da 
Cruz Alta que esta Câmara tem estado seguindo deliberação d’ella em 10 de 
Agosto de 1857, cuja deliberação foi confirmada por Portaria do Excelentís-
simo Senhor Vice Presidente datada de 28 de Agosto de 1857. Como esta 
Câmara fica em duvida se procedeu regular ou irregular por ter concedido 
em virtude das posturas, e não em virtude da Lei de orçamento Municipal, 
pede Vossa Excelência para esclarecela se deve continuar a conceder dittos 
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terrenos pela postura citada, ou se só pela Lei de Orçamento, e no cazo de 
que os dittos terrenos que concedeu pelas posturas, não ser legal qual a for-
ma de legalizalizalos Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria 3 de Agosto de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

[fls.11]

Nº 21
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A ponte do Arroio denominado Passo Fundo contiguo a esta Villa se acha 
em mau estado, é por isso de muita necessidade fazer-se com brevidade uma 
compostura nélla, a qual esta Câmara orça em 500 réis, e como na Lei do 
orçamento Municipal vigente não tem verba alguma para tal compostura, e 
sendo prejudicial esperar pela futura Lei de orçamento Municipal para 1859 
e 1860 por isso que esta Câmara pede a Vossa Excelência authorização para 
poder dispender do Cofre Municipal até a quantia acima declarada com a 
compostura da dita ponte, assim mais leva ao conhecimento de Vossa Exce-
lência que havendo precizão de conhecimentos imprecisos para a arrecada-
ção dos impostos Municipaes, esta Câmara de autorizou o seu Procurador 
para mandar imprimir mil conhecimentos conquanto na Lei do Orçamento 
Municipal Vigente não tenha verba para essa despeza que também submette 
a approvação de Vossa Excelência Deus Guarde Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinária 3 de Agosto 
de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Nº 22
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em comprimento com as disposiçoes dos Artigos 33, 34, e 35, da Lei do Or-
çamento Municipal vigente esta Câmara remette a Vossa Excelência para ser 
presente a Assembleia Legislativa Provincial cinco exemplares do Balanço 
administrativo da Receita e Despeza do anno findo acompanhada de 46 Do-
cumentos que a comprovarão, e cinco exemplares do Orçamento da Receita 
e Despeza desta Câmara para o ano de 1859 e 1860; e cinco exemplares do 
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Relatorio das precisões do Municipio. Deus Guarde Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinária 3 de 
Agosto de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 23
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a circular de 2 de Janeiro de 1858 do Secretario do Go-
verno de Vossa Excelência, esta Câmara na Sessão ordinaria de Maio deste 
anno por não terem inda os novos districtos Juizes de Paz, pedio ao Delega-
do deste termo para que ele ordenasse aos Subdelegados dos Districtos para 
darem as informações precisas para esta Câmara poder organizar, e remeter 
o relatorio que em dita circular pede; o Delegado pede as providencias pre-
cizas para esse fim porem inda não recebeo de todos os Districtos, e por 
esse motivo não pode a Câmara mandar já o dito relatório, o qual logo que 
se possa organizar será remettido. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão extraordinaria de 31 
de Agosto de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Fe-
raz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 24
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa em 17 de Maio do corrente anno desig-
nou o dia 15 deste mez para as eleições de Juízes de Paz do 2º 3º 4º 5º 6º 
7º Districto deste Municipio que ainda não os tinha, e nesse sentido deu 
as competentes ordens, ao Juiz de Paz Presidente da Assembleia Parochial 
desta Villa tanto a respeito do  2º 3º 4º  Districto da Freguezia da Soledade, 
em consequência d’esta Freguezia ainda não estar provida cannonicamente; 
cumpre  a esta Câmara levar ao Conhecimento de Vossa Excelência que as 
ditas eleições achão-se feitas na conformidade das Leis em vigor, e não houve 
alteração alguma na tranquilidade publica, e sahirão eleitos Juizes de Paz dos 
Districtos acima mencionados os cidadaos constantes na relação incluza aos 
quais esta Câmara em dacta de hoje os convida a prestarem o juramento dos 
referidos Cargos perante élla em acto de sessão ordinaria a 6 de Outubro 
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proximo futuro. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Villa do Passo Fundo em Sessão extraordinaria de 31 de Agosto de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Relação dos Cidadãos que sahirão eleitos Juizes de Paz do 2º 3º 4º 5º 6º 
7º Districto da Villa do Passo Fundo para o presente quatrienio de 1857 a 
1860.

2º Distrito de Campo do Meio
1º Manoel Machado de Albuquerque

[fls.12]

2º Antonio de Paula Mattos
3º Antonio Joze Duarte
4º Elias Joze de Oliveira

3º Districto de Nonohay
1º Cipriano Vellozo de Linhares
2º Antonio Joze de Almeida
3º Antonio da Costa Portella
4º Severino Joze do Carmo

4º Districto de Jacuhy
1º Francisco Manoel de Quadros
2º Antonio Pereira de Quadros
3º João Luiz dos Santos
4º Joze Manoel de Quadros

5º Districto de Restinga
1º Joze Prestes Guimarães
2º João Borges de Sampaio
3º Joaquim da Silva Portella
4º Florentino Joze Soares

6º Districto da Soledade
1º Ricardo Joze Landin
2º Pedro Carlos
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3º Nicolau Falkenbach
4º Bento Vieira de Mattos

7º Districto de Lageado
1º Francisco Antonio de Camargo.
2º Francisco Joze dos Santos
3º Pacífico Baptista da Silva
4º Sezefredo de Araujo Ortiz

Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo 31 de Agosto de 1858. 

O Vereador Presidente Araujo.
O Secretário Guilherme Schell.

Nº 25
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa leva ao Alto conhecimento de Vossa Exce-
lência que em data de hoje prestou juramento do Cargo de 4º Supplente do 
Juizo Municipal e de Órphãos deste termo, o Cidadão Diogo Joze de Olivei-
ra, cujo juramento foi publicado por editaes, elaborado o auto competente 
tudo na conformidade dos Artigos 3º e 4º do Decreto 2012 de 4 de Novem-
bro de 1857. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Villa do Passo Fundo 8 de Outubro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Ilustríssimo Senhor.
A Câmara Municipal d’esta Villa, communica a Vossa Senhoria que por 
Portaria do Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia, datada de 25 de 
Agosto do corrente anno, foi marcado dois mezes de prazo para os Suplentes 
do Juizo Municipal e de Órphãos deste termo, prestarem juramento em con-
sequencia do que esta Câmara convida a Vossa Senhoria para que no dia 8 do 
Corrente a onze horas da manha nos Paços desta Câmara compareça com o 
Titulo de sua nomeação, afim de prestar o referido juramento. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo 7 de 
Outubro de 1858.
Ilustríssimo Senhor Diogo Joze de Oliveira.
Delegado de Policia.
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, em Solução da Circular de Vossa Senho-
riade 20 de maio do presente anno (a qual foi recebida em 14 de setembro 
do presente ano; incluso remette a Vossa Senhoriaa relação do estado das 
Obras, que neste Municipio se fazem, tanto por conta dos Cofres provin-
ciais, como Municipaes, das que estão em andamento, e das que estão pa-
radas; e das que esta Câmara julga conveniente empreender. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal [fls.13] Villa do Passo Fundo 
em Sessão ordinaria de 4 de Outubro de 1858.
Ilustríssimo Smr Luiz Manoel Martinz da Silva.
Major Engenheiro Inspetor das obras publicas provinciaes.

Nº 26 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, remette a Vossa Excelência a relação dos 
terrenos cultivados em campos, Mattas, e Ervais neste Municipio, que dei-
xou de remetter com as mais informações que deu a Vossa Excelência por ofi-
cio de 27 de Julho do presente anno, por não ter naquella ocaziao pronta por 
falta dos esclarecimentos pedidos as Authoridades dos Districtos desta Vila 
para esse fim. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 8 de Outubro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Nº 27
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, tendo encarregado a um de seos 
membros o exame da estrada denominada de Campo Comprido = que da 
Freguezia da Soledade se dirige a todos os pontos de nossa imensa fronteira; 
deixou de mencionar em seu relatorio de 2 de Agosto do Corrente anno a 
necessidade desse melhoramento, em consequência das razões que ponde-
rou aquelle seu membro encarregado do exame, e que motivou o retardo do 
rezultado d’elle, podendo sómente agora delle tractar por lhe ter sido presen-
te a exposição que esta Câmara envia a Vossa Excelência em original, rogan-
do-lhe se digne leval-a ao Conhecimento da Illustre Assembleia Provincial.  
Esta obra Excelentíssimo Senhor é da maz urgente necessidade, e quer Vossa 
Excelência enttenda que é ella a única estrada que dá entrada as numero-
zas carretas que para esta parte do município nos conduz os generos dessa 
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Capital, e quér finalmente considere que na grande soma da erva-matte allí 
fabricada é por ella exportada para os pontos da fronteira, concordará que 
a realização d’esta obra se ligao o progresso e o desenvolvimento daquella 
importante parte do Município.
Esta Câmara confiando muito no esclarecido zelo de Vossa Excelência conta 
que esta sua indicação será por Vossa Excelência endereçada a Assembleia 
Legislativa Provincial na sua proxima reunião. Deus Guarde Vossa Excelên-
cia Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 
8 de Outubro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Nº 28
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo comprindo com as dispo-
sições do Artigo 40 da Lei Nº 395 de 10 de Dezembro de 1857, remete a 
Copia autentica do Termo de Balanço do Coffre desta Câmara, dado em vir-
tude do mesmo artigo. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinária 7 de Outubro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Provincia.

Nº 29
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, em cumprimento do quanto Vossa Exce-
lência lhe ordenou pela Circular Nº 11 de 30 de Setembro ulltimo passado, 
remette incluso a Vossa Excelência uma relação contendo o número de Pa-
rochias d’este Municipio e o números de fogos, almas votantes, Eleitores e 
Distritos que cada uma das Parochias tem. Deus Guarde Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão extraordiná-
ria 30 de Novembro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Fe-
raz. Digníssimo Presidente da Província.
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Relação
O Municipio de Passo Fundo compõem-se das duas Parochias abaixo men-
cionadas

Paróquia do Passo Fundo
Distritos = quatro
Fogos = setecentos e oitenta
Almas = quatro mil duzentas e cinquenta
Votantes = Seiscentos e setenta 
Eleitores = seis

Paróquia da Soledade
Distritos = três
Fogos = oitocentos e cinquenta e oito                                                                     [fls. 14]
Almas = quatro mil setecentos e trinta e cinco
Votantes - quinhentos e cinquenta e sete
Eleitores = não têm por ter sido esta Paróquia criada depois da última elei-
ção geral dos Eleitores.
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão extraordinária 
de 30 Novembro de 1858.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, acusa a recepção dos Officios de Vossa Se-
nhoria de 11 de Outubro último, pedindo a esta Câmara várias informações 
para a criação de uma agancia do Correio nesta Villa. Em solução a mesma 
passa a informar a Vossa Senhoria o seguinte. A creação de uma agencia de 
Correio nesta Villa é de sumária necessidade, não só pela correspondencias 
particular, como pela Pública entre esta Villa e a Capital da Província. A Câ-
mara propõe para Agente o Cidadão Inocencio Joze d’Oliveira e para Aju-
dante Jeronimo Savinhone Marques, ambos moradores dentro desta Villa 
e probidade: quanto a distancia que tem desta Villa e da Cruz Alta é de 26 
legoas: quanto ao lugar da troca da malla deve ser nos Dois Irmãos = para re-
gular o meio do Caminho e ter estabelecimentos para mais respeito. Quanto 
poderá render mensalmente o porte das cartas, isto não é possivel calcular 
se no presente dizer somente que no 1º semestre bem pouco será, porém 
que no 2º semestre em diante há de crescer em consideração de ter esta Villa 
constantes relações com as Provincias de Paraná, São Paulo, e Capital desta 
Provincia. Quanto ao Nº de estafetas, e quanto se deve despender mensal-
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mente com eles, a Câmara julga suficiente dois estafetas, sendo um da Cruz 
Alta, aos Dois Irmãos = e outro desta Villa até aí, onde trocam as mallas e 
já devem ganhar cada um 24$000 por mes. Sobre o que Vossa Senhoria de a 
bem da Fazenda Nacional achar de pessoa que se encarregue gratuitamente 
de condusir a mala, gosando somente da isenção do serviço activo da Guar-
da Nacional e recrutamento, a esse respeito esta Câmara acha muito difícil 
obter-se.
Esta Câmara julga que o Correio deve partir desta Villa, três vezes por mez 
sendo nos dias 1, 11 e 21 e chegadas a 10, 20, 30 de cada mez. Para este Mu-
nicipio é de mais vantagem que o Correio fosse desta Villa pela Freguesia da 
Soledade a Rio Pardo, para ficar em divitura a Capital e as correspondencias 
daquela para esta Villa serão mui breve, porém conhecendo-se que as despe-
zas serão maiores, esta Câmara deixa de informar por este lado. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em 
Sessão extraordinária 30 de Novembro de 1858.
Ilustríssimo Senhor Antonio Joaquim de Carvalho.
Administrador do Correio da Provincia.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal resolveu e ordenou a Vossa Mercê para não ter o real 
effeito a disposição do § 43 das Posturas da Câmara, quanto tão somente 
aos individuos que entraram nesta Villa a vender mantimentos. O que as-
sim cumpro. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em sessão 
ordinária 30 de Novembro de 1858. Ilustríssimo Senhor Amaro Ferreira de 
Camargo Bueno.
Fiscal.

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor [ilegível]
A Câmara Municipal desta Villa acuza a recepção da Portaria de Excelência  
sob número 22 de 26 de Novembro, do expirante anno, e sobre seu contexto 
respeitoza responde, informando a Vossa Excelência que, os supplentes que 
deixaram de o juramento de Juiz Municipal e orphaos digo que os supplen-
tes do Juízo Municipal de orphaos, que deixaram de prestar juramento no 
prazo designado, para Vossa Excelência foram: Manoel Joze d’Araujo, Joa-
quim Fagundes dos Reis e Cezario Antonio Lopes = Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço [fls. 15] da Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo em 
Sessão ordinária, 24 de janeiro de 1859 = Ilustríssimo Excelentíssimo Se-
nhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz Presidente da Província
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= Manoel Joze d’Araujo, Presidente
Vereadores

João Floriano de Quadros
Cezario Antonio Lopes

Joaquim Joze de Andrade Pereira
Francisco de Barros Miranda

Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa de Passo Fundo, cumprindo com as dis-
pozições do artigo 10 da Lei Nº 395 de 10 de dezembro de 1857, remette a 
copia autenthica do termo de balanço do cofre desta Câmara em virtude de 
mesmo art. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Villa de Passo Fundo em Sessão ordinária, 25 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Presidente da Província.

= Araujo, Reis, Quadros, Andrade e Miranda

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa de Passo Fundo, cumprindo com o dis-
posto do artigo 33 da Lei Provincial Nº 395 de 10 de dezembro de 1857, 
remette a Vossa Excelência o Balanço demonstrativo da receita e despesa da 
Câmara e documentos sob Nºs 1 a 38 que o comprova, em o semestre decor-
rido de 1º de julho a 31 de outubro do expirante ano = Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em sessão 
ordinária 26 de janeiro de 1858.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Fer-
raz.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal ordena a Vossa Mercê para poder contratar a com-
postura da Estrada na margem esquerda do arrôio Passo Fundo, na forma 
de plano já existente em seu poder, pela quantia de duzentos e dez mil réis, 
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de sorte que, fica aumentado saber a quantia de cento e sessenta mil a mais, 
cinquenta, que juntar tudo os 210$ réis. Deus Guarde Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em sessão ordinaria 26 de 
janeiro de 1858.
Ilustríssimo Senhor Clemente Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Araujo = Chaves.

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, leva ao alto conhecimento de Vossa Ex-
celência achar = fornecendo com o sustento aos presos pobres existentes na 
Cadea Civil desta mesma Villa, em virtude de requisição do Delegado de Po-
licia do Termo, em officio de 12 de agosto passado, em o qual científica com 
a esta Câmara, ter pôsto em acta publica, à arrendação do referido sustento, 
e não ter havido licitantes algum. Na conformidade do disposto no art. 11 
da Lei Provincial Nº. 403 de 18 de dezembro de 1857, a Câmara ordenou 
dito fornecimento. A Câmara respeitosamente impetra de Vossa Excelência 
ordenar a repartição competente, a fim de mandar saptisfazer-lhe a quantia 
de 238$920 réis, proveniente do supra dicto sustento, no semestre decorrido 
do mez de agosto, a 31 de Dezembro do expirante anno, como comprova os 
documentos juntos sob Nºs 1, 2, 3, 4 e 5. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em sessão ordinaria 27 
de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Fer-
raz.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, zelosa da bôa administração e commodida-
de publica, adverte a Vossa Mercê para ser mais energico com as obrigações e 
seos devêres, cumprindo textualmente com o disposto no paragrapho 37 das 
Posturas da Câmara Municipal, fazendo imediatamente abrir as estradas que 
se achao tapadas arbitrariamente, sendo estas, uma no lugar denominado 
[fls. 16] Estancia Nova de Sancta Cruz, a Estancia Velha do mesmo nome, 
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e outra adiante da restinga de Lagoão, punindo com as pennas estabeleci-
das no mesmo parágrafo os infractores, e repondo as referidas estradas, em 
seu antigo estado de servidão publica. Dando de tudo parte a esta Câmara.  
Deus Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal em sessão ordinaria 
27 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Ferreira de Camargo.
Fiscal da Soledade.

Araujo = Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa ordena a Vossa Mercê para preparar nas 
Casas da Câmara Municipal, a aposentadoria para o Ilustríssimo Senhor Dr. 
Juiz de Direito, o qual tem de vir presidir a 1ª sessão de Juízo deste Termo, 
que terá lugar no dia 20 do fucturo mês de Fevereiro. A mesma, zeloza de 
bôa administração e interesses municipaes exige de Vossa Mercê a inteira 
execução as ordens que já lhe forão transmittidas em officio de 24 de junho 
passado, respeitando a passagem do Passo no Rio Goioen no 3º Districto 
désta Villa = Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 27 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clemente Xavier da Cruz.
Digníssimo Procurador da Câmara.

= Araujo = Chaves

Nº 5
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, cumprindo com as ordens transmittidas de 
Vossa Excelência na circular Nº 18 de 17 de setembro de 1858, incluzo re-
mette a Vossa Excelência as petições de Antonio Ferreira Prestes Guimarães, 
Anna Prudencia, Agostinho Taborda de Andrade, Bento Manoel Corrêa, 
Frederico Guilherme Zeferino, Joze Dias de Arruda e Manoélla Ezelina da 
Conceição, e respeitoza informa a Vossa Excelência que os terrenos requeri-
dos nas referidas petições achão-se devolutos, e suas divisas achão-se igual-
mente discriminadas nas mesmas.
Informa mais a Vossa Excelência que a peticionaria Anna Prudencia, exi-
ge somente a concessão do aforamento de duas braças e dois palmos, por 
ser o unico terreno que existe devoluto, unido com os mais terrenos de sua 
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propriedade, e entre os proprietarios Maria Castorina, e Jorge Sturm. Deus 
Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fun-
do em sessão ordinaria 28 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Fer-
raz.
Digníssimo Presidente da Província.

Manoel Joze d’Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Miranda. 

Nº 6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, scientifica a Vossa Excelência ter posto em 
acta publica à arrematação da reedificação da ponte no arrôio = Passo Fun-
do = desta mesma Villa, seguindo em tudo em meios legaes; e não havendo 
licitantes, à Câmara reconhecendo a grande necessidade da referida pon-
te, resolveu mandar reedifical-a sob sua administração, encarregando a um 
de seos membros, para contratar os materiaes que fossem necessarios para 
a óbra, e bem administrar os trabalhos, não podendo o encarregado fazer 
maior despeza, mais do que 500$000 réis, unica quantia que esta Câmara 
pode ocupar na supra dita obra, por assim haver. Vossa Excelência ordenado 
na Portaria de 02 de setembro de 1858 = (Esta Câmara reconhecida da alta 
inteligência de Vossa Excelência espera a aprovação de sua deliberação =). 
Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo 
Fundo em sessão ordinária de 28 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo S. Conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Miranda.
 “sem efeito supra oficio”

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, transmitte a Vossa Senhoria como encarre-
gado da administração da reedificação da ponte no arroio = Passo Fundo = 
ordens para sacar do coffre [fls.17] da Câmara as quantias que forem neces-
sárias para o pagamento dos materiaes e operarios que tem de empregar na 
mesma óbra, tendo Vossa Senhoria. em muita consideração não fazer despe-
zas, que excedam a quantia de quinhentos mil reis, única quantia que se acha 
autorizada esta Câmara para despender com a reedificação da referida ponte 
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a qual deverá ser feita de acordo com as instruções juntas.
Desde já, esta Câmara transmite ordens, a seu respectivo procurador para 
entregar a Vossa Senhoria as quantias que for exigindo e recebendo os com-
petentes recibos. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da Câmara Municipal da Villa de Passo 
Fundo, em sessão ordinaria de 28 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Capitão Francisco de Barros Miranda.
Vereador Suplente.

Araujo = Sem efeito o supra ofício = O Secretario Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, scientifica a Vossa Mercê. Achar-se encar-
regado para contratar os materiaes, e administrar os trabalhos que tem-se de 
fazer na reedificação  da ponte no arrôio = Passo Fundo = o Senhor Verea-
dor Supplente Francisco de Barros Miranda; porquanto, esta Câmara aut-
thoriza a Vossa Mercê para entregar ao referido administrador té a quantia 
de quinhentos mil réis, sendo esta dada, segundo os pedidos do supra dito 
administrador, e de todas as quantias que for entregando cobrará os com-
petentes recibos, para em tempo os exhibir a esta Câmara. Deus Guarde a 
Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo, em sessão 
ordinaria de 28 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clemente Xavier da Cruz.
Digníssimo Procurador da Câmara.

= Araujo =

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Villa/ resolvêo encarregar a Vossa Senhoria não 
só para contratar os materiaes que forem necessário para a reedificação da 
ponte do arrôio Passo Fundo, como administrar os trabalhos da mesma ree-
dificação seguindo em tudo as instruções que incluso achará; e para cujo fim 
dispenderá o que fôr necessario, não excedendo da quantia de 500 mil réis 
o total; cujas despezas a proporção que for fazendo, receberá do Procura-
dor desta Câmara as quantias necessarias, cujo procurador nésta dacta fica 
authorizado para este fim. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Villa de Passo Fundo, em sessão ordinária de 28 de janeiro de 
1859.
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Ilustríssimo Senhor Francisco de Barros Miranda.
Vereador Suplente.

Araujo = Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, resolveo ordenar a Vossa Senhoria por 
mandar compôr o passo denominado = Carrêta Quebrada = no 5º Distri-
to desta Villa, ficando Vossa Senhoria authorizado para depreender com a 
compostura até a quantia de 50 mil réis, que será satisfeita pelo procurador 
desta Câmara, logo que Vossa Senhoria participar-lhe estar a compostura 
feita. A Câmara recomenda a Vossa Senhoria. para fazer na referida compos-
tura digo passo, a compostura que for necessaria, contanto [...] ir transito 
para as carretas, e sendo desmoronada uma barranca que existe entre as duas 
sahidas do passo na margem esquerda; e o mais que for possivel para a despe-
dição das agoás, ficando assim a estrada verdadeiramente livre. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo, em 
sessão ordinaria de 29 de janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Fabricio Joze das Neves.

Araujo = Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa scientifica a Vossa Mercê  achar-se encar-
regado para compor o passo denominado = Carrêta quebrada = no 5º Dis-
trito desta Villa ao Senhor Fabricio Joze das Neves porquanto esta Câmara 
ordena a Vossa Mercê para logo, que tenha sido comunicado pelo referido 
Neves, de achar-se o passo composto passar ao lugar examinar e receber a 
Obra, o que feito entregará ao mesmo Senhor Neves – quantia de 50 mil réis 
proveniente da mesma compostura, sendo previamente aprezentada a conta 
ao Presidente da[fls.18] Câmara, pôr n’ella visto. Paço da Câmara Municipal 
da Villa do Passo Fundo em Sessão ordinaria 29 de Janeiro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clemente Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Araujo= Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa acuza a recepção da circular de Vossa Se-
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nhoria de 3 de Janeiro do corrente anno e sob seu contexto responde scien-
tificando a Vossa Senhoria. ter cumprido com seus deveres remettendo a 
relação dos generos plantados n’este Municipio, cuja relação por cópia n’esta 
mesma dacta junto offerece a Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo 8 de março de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatistica.

Araujo = Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, em cumprimento do artigo 7º do Acto 
da Prezidencia, Nº 41 de 13 de Janeiro do corrente anno, e da Portaria da 
Prezidencia de número/Nº 21 de 31 de Janeiro supra, resolveo nomear a 
Vossa Senhoria e o Cidadão Jorge Schel para mensalmente inspecionarem o 
estado da aula Publica da Instituição primaria d’esta Villa na conformidade 
do disposto do art. 9º e parágrafos do referido ato Nº 41, que esta Câmara 
por copia envia a Vossa Senhoria e que se dignará desempenhar tal comissão 
com aquele zelo e Patriotismo de que é caracterizado, tendo de acordo com 
o mencionado Cidadão Schell. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila de Passo Fundo, em sessão ordinária 6 de junho de 
1859.
Ilustríssimo Senhor Antonio de Mascarenhas Camello Junior.
Encarregado da Inspeção da Instrução Primária.

Araujo. Pinheiro. Quadros, Andrade, Vieira, Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa communica a Vossa Senhoria para os fins 
convenientes, que nomeou aos Cidadãos Antonio de Mascarenhas Camello 
Junior, e Jorge Schell para desempenharem os cargos da Comissão Inspecto-
ra, na conformidade do acto da Presidencia Nº 41 de 13 de Janeiro do cor-
rente anno artigos 7º e 9º e seos parágrafos. Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo, em sessão ordinaria 6 
de junho de 1859 
Ilustríssimo Senhor Professor Publico de Instrução primaria.

Araujo; Pinheiro; Quadros, Andrade; Vieira
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Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa accuza a recepção da Portaria dessa Prezi-
dencia sob Nº 1º de 21 de Janeiro proximo passado, acompanhado do Pro-
jecto de Lei Nº 1, que altera os limites civis deste Municipio, com o da Cruz 
Alta, para que conforme circunstanciadamente a respeito.
Em cumprimento ella informa, que, reconhecendo a irregularidade das di-
vizas de seu Município com da Cruz Alta em 11 de Maio do anno passado 
submissa reclamou da Assembleia Provincial revogação do art. 2 da Lei Pro-
vincial Nº 387 de 26 de Novembro de 1857, expondo as justas razões que 
para isso há e a mesma submette a Vossa Excelência a copia da dita reclama-
ção, servindo de inteira informação a respeito as divizas de seu Municipio 
com da Cruz Alta, e, firme em sua reclamação [fls. 20] por ser justa perma-
nece. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa 
do Passo Fundo em Sessão ordinaria 6 de Junho de 1859.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Presidente da Província.

Araujo Presidente Pinheiro Quadros, Andrade, Vieira Miranda

Nº 8
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, accuza a recepção da portaria dessa Pre-
zidencia sob o Nº 5 de 4 de Março ultimo, em que ordena a esta Câmara 
para responder se o 5º Supplente do Juizo Municipal Antonio Rodrigues da 
Silva, prestou ou não juramento do referido cargo e bem assim para propôr 
pessoas capazes para prehencher os lugares vagos ao mesmo emprego. Esta 
Câmara respeitoza informa a Vossa Excelência que o referido 5º Supplen-
te Silva, prestou juramento na Câmara Municipal da Villa de Cruz Alta, 
quando aquella era cabeça do Termo e tendo o mesmo logo depois acceitado 
o posto de Tenente do 5º Corpo da Guarda Nacional renunciou o empre-
go de 5º Supplente e desde Fevereiro ultimo, que acha-se mudado para fora 
deste Municipio: e a mesma prope aos cidadãos Frederico de Mascarenhas 
Camello Jorge Schell, Francisco Antonio Baptista e Joze Thomaz da Silvei-
ra para prehencherem os lugares vagos dos Supplentes do Juízo Municipal 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do Pas-
so Fundo em Sessão Ordinária 6 de junho de 1859.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Vice Presidente da Provincia.

Araujo Pinheiro Quadros Andrade Vieira Miranda.
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, em conformidade do que lhe foi ordenado 
na Circular do Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia, sob Nº 3 de 
31 de Janeiro ultimo; cujo por copia acompanha; ordena Vossa Senhoria 
para enviar ao Governo anualmente a lista geral dos votantes, na forma pedi-
da na mesma Circular. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Mu-
nicipal da Villa do Passo Fundo em Sessão Ordinaria 6 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz.
Prezidente da Junta de Qualificação de Votantes.

Araujo Pinheiro Quadros Andrade Vieira

Nº 9
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, accuza a recepção da Circular dessa prezi-
dencia sob Nº 8 de 26 de Março do Corrente anno, em que ordena para se 
remetter desta Prezidencia, uma rellação dos Passos existentes neste Munici-
pio; e ella submissa às ordens de Vossa Excelência incluzo remete a rellação 
pedida; Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa 
do Passo Fundo em Sessão Ordinaria 7 de junho de 1859.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câ-
mara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade Vieira

Nº 10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, acusa a recepção de Portaria dessa Prezi-
dencia, sob Nº 9 de 28 de Março ultimo, acompanhada de sete requerimen-
tos de vários peticionarios impetrando aforamento perpéeuo de terrenos, 
afim de serem informados.
O mesmo incluzo remette a Vossa Excelência as supras petições com as in-
formações exigidas na mesma Circular. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em Sessão Ordinaria 7 
de junho de 1859.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, e Vieira

[fls.20]
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Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, accuza a recepção da Circular dessa Pre-
zidencia, sob Nº 11 de 30 de Março passado, em que ordena a esta Câmara 
para remetter a essa Prezidencia uma relação exacta dos Bachareis, ou Dou-
tores formados nas faculdades de Direito de S. Paulo ou Pernambuco, e esta 
Câmara scientifica a Vossa Excelência não haver em seu Município nenhum 
= Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Villa do 
Passo Fundo em sessão ordinaria 7 de junho de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Provincia.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, acuza a recepção do officio de Vossa Se-
nhoriade 17 de Fevereiro ultimo, acompanhado de um exemplar do Tomo 
14 da Colleção de Leis, e resoluções da Província, que se achão impressas, 
relativas a Sessão da Assemblea Provincial em 1858. E bem assim, sientifi-
ca esta Câmara a Vossa Senhoriaque as referidas Leis forão hoje publicadas. 
Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo 
Fundo em sessão ordinaria 6 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor João da Cunha Lobo Barreto.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, accuza a recepção do officio de Vossa Se-
nhoria. de 19 de Novembro do anno passado acompanhado de um exemplar 
da 2º Parte do Tomo 13 da Colleção dos Actos, Regulamentos e Instruções 
expedidas, pela Prezidencia no anno de 1857, e bem assim, o indice geral das 
Leis promulgadas pela Assemblea Provincial de 1835 a 1856. Deus Guarde 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo Fundo em ses-
são ordinaria 6 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor João da Cunha Lobo Barreto.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluzo remette a Vossa Senhoria. na con-
formidade da Circular da Prezidencia Nº 21 de 12 de Novembro do anno 
passado, um exemplo do folheto intitulado = Regeneração das raças ca-
vallares e esta Câmara, quando da authorização que lhe concede a mesma 
circular, deliberou ofertar a Vossa Senhoria. o supra folheto, e recomenda-
-lhe, que facilite tua leitura, a quaisquer fazendeiros que o queirão consultar. 
Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Villa do Passo 
Fundo em sessão ordinaria 6 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Ignacio do Canto Landin, Antonio Pereira de Qua-
dros, Francisco de Barros Miranda. 

= Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal d’esta Villa, acuza a recepção do officio de Vossa Se-
nhoriade 2 de Maio passado, em que fez sentir, seguir para esta Villa, Joze 
Vicente d’ Abrantes, e Silva, tomar conta da Cadeira Publica de Instrução 
primaria do sexo masculino, para o que fora provizionado interinamente; e 
o mesmo tempo o demanda a esta Câmara, para fazer-lhe entrega dos uten-
cis [fls. 21] da referida Escola, e mandar prontificar os mais objectos de ma-
deira que faltem, e fossem indispensaveis, e mais, que de combinação com 
o referido Professor se formulasse um pedido dos mais objectos que fossem 
necessários para a mesma Escola, e levasse ao conhecimento dessa Repar-
tição para serem fornecidos; e bem assim, que se alugasse uma caza com as 
comodidades necessarias para a mesma aula funcionasse, dando [ilegível] de 
tudo parte a essa Repartição.
Esta Câmara, pois, leva ao alto conhecimento de Vossa Senhoriaque no dia 
10 de maio do corrente anno, apresentou ao referido Professor Silva, uma 
caza de propriedade de Francisco de Paula Teixeira, allugada mensalmente 
pela quantia de 16$000 réis, e bem assim, os utencis aqui existentes, e em 
poder do ex-inspector Cezario Antonio Lopes da Escola Publica; cujos verá 
Vossa Senhoria. pela relação junta sob Nº 1º, e no mesmo dia 10 de Maio, 
foi a certa a aula.  A mesma de acordo com o Dr. Professor, formulou as 
relações sob números 2 e 3 juntos, dos objectos que faltão, e são necessarios 
para a aula.
Esta Câmara, deve no indeclinável dever de fazer sentir a Vossa Senhoriaser 
bastante difícil obter-a caza para a aula, e inda mais, dando os alugueis pa-
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gos pela Repartição competente nessa cidade portanto impetra-se de Vossa 
Senhoria., para obter da Repartição competente, authorização para a Col-
lectoria desta Villa fazer os pagamentos do alluguel de caza, e bem assim dos 
utencis de madeiras, que se estão pronptificando aqui, e constante da relação 
sob Nº 2. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Villa de Passo Fundo, em Sessão ordinaria de 8 de Junho de 1959. Ilustríssi-
mo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor geral da instrução primária.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira, Miranda

Nº 12
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, accuza a recepção da Circular do Exce-
lentíssimo Senhor Concelheiro Angelo Muniz da Sª Ferras, sob Nº 2 de 31 
janeiro do corrente anno acompanhado da copia do acto Nº 41 de 13 do 
mesmo mes supra, para a bôa execução dos artigos 27 e 31 § 8º da Lei Nº 
428 deste anno e de Regulamento Nº 6º do 1º de Junho de 1857; e reco-
mendando a esta Câmara por nos devidos tempos nomear huma, ou mais 
comissões conforme o disposto no art. 7º do citado acto para mensalmente 
inspecionarem o estado dos Estabelecimentos, Escolas e Aulas de Instrução 
existentes neste Municipio. Esta Câmara cumprindo religiosamente com as 
Ordens de Sua. Excelência ; e o disposto na supra circular, nomeou aos ci-
dadãos Antonio de Mascarenhas Camello Junior e Jorge Schell para saptis-
fazerem os fins ordenados no mesmo acto. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo, em sessão ordinaria 6 de 
Junho de 1859. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio 
Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Provincia.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira, Miranda

Nº 13
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, leva ao alto conhecimento de Vossa Exce-
lência ter posto em acta Publica, a arrematação das passagens do Passo = Rio 
Goioen = no Terceiro Districto desta Villa, avaliado o trienio em duzentos 
mil réis; e para cuja o fim procedeo aos termos legais; e hoje foi arremata-
do o mesmo Passo pelo cidadão João Cipriano da Rocha [fls. 22] Loures, 
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cobrindo a avaliação com dois mil réis, maior lance que apareceo; a vista 
do que esta Câmara ouve por acceito o lance, tendo o referido arrematan-
te prestado o competente termo e licença. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo em sessão ordinaria 9 de 
junho de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Provincia.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira e Miranda

Nº 14
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, cumprindo com o disposto no art. 10 da 
Lei nª 395 de 10 de dezembro de 1857, remete a Vossa Excelência a cópia 
autenthica do Termo de Balanço do Coffre desta Câmara, em virtude do 
mesmo artigo. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Villa de Passo Fundo em sessão ordinária 9 de junho de 1857.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Correa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira e Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Villa, ordena a Vossa Mercê para comprar uma 
duzia de cadeiras, iguais as que já tem a Câmara, e bem assim uma cadei-
ra de braços, e mandar fazer uma taboeta, com as armas Imperiaes, e com 
o dístico = Câmara Municipal do Passo Fundo; e espera que Vossa Mercê, 
com a maior brevidade possível fará dicta compra, dando afinal parte a esta 
Câmara, e exibindo o importe de tudo.  Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da 
Câmara Municipal da Villa de Passo Fundo em sessão ordinaria 9 de junho 
de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clemente Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Cópia
Cópia das relações que acompanhou o ofício de 8 de junho do corrente ano 
de 1859 dirigido desta Câmara ao Inspetor Geral da Instrução Primária o 
Dr. Luis da Silva Flores.
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Cópia da relação sob Nº 1º
Relação dos utencis entregues ao Professor Publico Joze Vicente de Abran-
tes e Silva existentes no poder do ex-inspetor Cezario Antonio Lopes = Uma 
mesa pertencente ao professor. Duas escrivaninhas compridas. Três bancos 
compridos. Um dito com área. Um armário. Uma campainha. Seis réguas. 
Seis pedras de lousa. Seis Catecismos de Doutrina Cristã. Uma Gramática 
de Coruja. Dois Tesouros. Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fun-
do em sessão ordinária 8 de junho de 1859.

O Vereador Presidente Manoel Joze d’Araujo
O Secretário Frederico Joze da Silva Chaves

Nº 2 
Relação dos utenceis que a Câmara Municipal de acordo com o Professor 
Público Joze Vicente d’ Abrantes e Silva contratarão e se estão construindo 
nesta Vila. 
Um estrado no valor de 10 mil réis. Duas escrivaninhas a 23 mil réis 46 mil 
réis. Um cabide para chapéus 10 mil réis. Quatro bancos compridos, a 5 mil 
réis 20 mil réis. Cinco mochos, a 3 mil réis 15 mil réis. Um quadro para 
exercício de aritmética 6 mil réis. Uma cadeira de braços 12 mil réis. Duas ca-
deiras para as pessoas que visitam a aula 8 mil réis 16 mil réis. Soma 135 mil 
réis. Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo em Sessão ordinária 
8 [fls. 23] de junho de 1859.

O Vereador Presidente Manoel Joze d’Araujo. 
O Secretário Frederico Joze da Silva Chaves. 

Nº 3
Relação dos objetos que se precisam para a aula pública de Instrução Primá-
ria desta Vila, que a Câmara Municipal de acordo com o Professor Público 
Joze Vicente de Abrantes e Silva formularam = Uma imagem do Senhor 
Crucificado. Um relógio de parede. Uma ampulheta. Um quadro, ou mapa 
com o [ilegível]. Doze ditos envidraçados. Duas coleções de quadros para 
leitura. Oito ditos com modelo de escrita. Oito resmas de papel almaço para 
serviço, e meninos pobres. Oito coleção de compêndios de aritmética. Duas 
dúzias de réguas com guarnição de metal. Quatro ditas de ponteiras. Uma 
[ilegível] para água. Uma vasilha menor. Quatro dúzias de compêndios para 
aprender ler pelo novo método. Quatro ditas de tabuadas, seguindo o mé-
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todo de Pestalozzi. Seis coleções de exemplares de letras manuscritas. Dois 
Catecismos Histórico Dogmático moral e litúrgico da Doutrina Cristã. 
Quatro dúzias de compêndios da civilidade moral e religiosa. Seis gramáti-
cas Nacional. Dois folhetos de caligrafia. Dois compêndios de geografia do 
autor Fresi. Dois Biblioteca juvenil. Seis livros d[ilegível] escolhidos pelo 
Padre Caldas, Livros para prêmios dos alunos, seguindo o artigo 48. Oito 
maços de pena de ave. Oito dúzias de pena de aço. Duas dúzias de canetas. 
Quatro canivetes de aparar pena. Um livro para matrícula. Um dito para se 
notar o procedimento dos alunos. Vinte e quatro pedras de lousa. Oito dú-
zias de lápis de lousa. Oito ditas de aço. Seis garrafas de tinta. Um dicionário. 
Três com cavados de oleado para a mesa do Professor. Cinquenta taxas. Qua-
tro esponjas de giz. Uma tabuleta com as armas Imperiais. Paço da Câmara 
Municipal da Vila de Passo Fundo em sessão ordinária 8 de junho de 1859.

O Vereador Presidente Manoel Joze d’Araujo
O Secretário Frederico Joze da Silva Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção de ofício de Vossa Senho-
ria de 12 de Fevereiro do corrente ano, em que pede a esta Câmara, a fim de 
ver se pelos Cartórios se pode conhecer as datas das Provisões, autorizações, 
devoções etc. que deram impulso a cada um dos templos que existiram neste 
Município, declarando sua invocação, de Irmandades, Capelas, ou Matrizes, 
se providas, e por quem. Esta Câmara pois em resposta a referida Circular, 
científica a Vossa Senhoria. que nos cartórios nada consta a respeito, mesmo 
informa a Vossa Senhoria. que a Igreja Matriz desta Vila, foi fundada no 
ano de 1835, e sua invocação é Nossa Senhora da Conceição da Aparecida e 
acha-se provida de Pároco o Reverendo Manoel Carlos Aires de Carvalho, 
vigário da vara, por provisão de Sua Excelência Reverendíssima, o falecido 
Digníssimo Feliciano Joze Rodrigues Prates; existindo mesmo neste Muni-
cípio uma Matriz na Paróquia da Soledade sexto distrito desta Vila fundado 
no ano de 1834, e sua invocação, é, Nossa Senhora da Soledade, e está provi-
do de Poder, o Reverendo Manoel Lazaro Freire, Vigário por nomeação do 
Senhor Vigário Geral Vicente Zeferino Dias Lopes: quanto a irmandade, 
nenhuma das duas matrizes têm; e Capelas não existem neste Município. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo 
Fundo em sessão ordinária 6 de junho de 1859.



70 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo

[fls. 24]

Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da circular de Vossa Exce-
lência sob Nº 12 de 4 de Maio do corrente, (hoje recebida) em que comunica 
haver tomado posse da Presidência desta Província em 4 do citado mês; con-
tando Vossa Excelência com a coadjuvação desta Câmara para o bom desem-
penho de tão importante tarefa, ao que cumpre [ilegível] a Vossa Excelência 
que ela se esforçará o melhor que for possível em desempenhar as obrigações 
a seu cargo, cumprindo fielmente as ordens que por Vossa Excelência a ela 
forem transmitidas. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila de Passo Fundo em sessão ordinária 16 de junho de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira e Miranda

Nº 16
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao alto conhecimento de Vossa Exce-
lência, que tendo pedido a essa Presidência autorização para despender do 
Cofre Municipal, a quantia de 500 mil réis para a reedificação da ponte do 
arroio Passo Fundo, desta Vila, foi lhe concedido pela Portaria Nº 17 de 2 
de setembro de 1858, em virtude do que, se pôs em ata pública a mesma 
compostura, e não havendo licitante algum, esta Câmara resolveu mandar 
administrá-la sob sua direção, e de cujo procedimento participou a essa Pre-
sidência em ofício de 29 de Janeiro do corrente ano sob Nº 6 e foi aprovada 
sua deliberação pela Portaria Nº 4 de 1º de Março deste ano; e, tendo se 
procedido os trabalhos da mesma  reedificação, não foi suficiente a quan-
tia de 500 mil réis para dita compostura, chegando apenas para o preparo 
dos materiais; e como seja de urgente necessidade a compostura da referida 
ponte; esta Câmara impetra de Vossa Excelência autorização para dispender 
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de seu Cofre, mesmo a quantia de 400 mil réis, que julga-se suficiente para 
o completo da obra; ficando de a mesma parada até final resolução de Vossa 
Excelência Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Vila de Passo Fundo em sessão ordinária 17 de junho de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade Vieira, e Miranda

Nº 17
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência onze 
requerimentos de vários peticionários requerendo aforamento perpétuo de 
terrenos nesta Vila, os quais são distribuídos com a competente informa-
ção, seguindo as ordens transmitidas desta Presidência a esta Câmara. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em sessão ordinária 17 de junho de 1859. Ilustríssimo Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Quadros, Andrade, Vieira, Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, sendo científicada pelo Fiscal da Soledade 
6º Distrito o quanto se torna conveniente a abertura de uma estrada para 
carretas, a esquerda da estrada Geral do 5º Distrito desta Vila, partindo da 
casa do Capitão Francisco Gabriel d’Albuquerque, a encontrar a estrada ge-
ral no Campo denominado do = Porto = esta Câmara resolveu designar 
Vossa S.ª para passar ao lugar a examinar, e sendo que julgue conveniente 
dita [ilegível], informar circunstanciadamente a respeito, fazendo ver se ela 
cruza para dentro de algum mato, sua extensão, quanto se poderá despender 
com a abertura, e finalmente [fls. 25 ] quantas propriedades alheias atra-
vessa. Espera pois esta Câmara que Vossa Senhoriacom a maior brevidade 
possível a fornecerá com a informação acima pedida. Deus Guarde Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão or-
dinária 16 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do 5º Distrito.

Araujo. Chaves
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear para exercer o lugar de 
Fiscal do 2º Distrito percebendo o ordenado designado por lei, e espera que 
Vossa Mercê aceitará o referido lugar e o desempenhará com o zelo e Patrio-
tismo de que é caracterizado; e convida-o para vir prestar o competente ju-
ramento e fiança do mesmo lugar no dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã 
no Paço da Câmara Municipal. Deus Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo em sessão ordinária 16 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor João Fagundes de Souza, Fiscal do 2º Distrito.
Igual ofício para o Senhor Vicente Ferreira Menezes, Fiscal para o 4º Dis-
trito.
Idem para o Senhor João Antonio Vieira, Fiscal do 3º Distrito.
Idem para o Senhor João Portella, Fiscal do 5º Distrito.
Idem para o Senhor Candido Cordeiro de Souza, Fiscal do 7º Distrito.

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila, convoca a Vossa Mercê para vir prestar a 
competente fiança do cargo de Fiscal que ocupa e designa o dia 29 de Agosto 
futuro às 10 horas da manhã no Paço da Câmara Municipal em sessão or-
dinária. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal em sessão 
ordinária 16 de junho de 1859. Ilustríssimo Senhor Joze Ferreira de Camar-
go, Fiscal da Soledade.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear a Vossa Mercê para exercer 
o cargo de arruador da Freguesia de Soledade, e espera que Vossa Mercê acei-
tará o referido cargo e desempenhará as obrigações do mesmo, com zelo, e 
patriotismo de que é caracterizado, e convida-o para vir prestar o competen-
te juramento no dia 29 de agosto às 10 horas da manhã no Paço Municipal. 
Deus Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal de Passo Fundo em 
sessão ordinária 16 de junho de 1859.
Ilustríssimo Senhor João Lucio Hein.
Arruador de Soledade.

Ilustríssimo Senhor
Acuso o recebimento da circular de Vossa Senhoria de 26 de maio passado, 
em que pede esclarecimentos sobre os limites deste Município, com os ou-
tros da Província, e em cumprimento passo a informar a Vossa Senhoria que 
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este Município se divide pelo Norte com o Município de Santo Antônio, 
pelo Mato Português com o de Palmas, pelo Rio Goioen. Pelo Sul com os 
Municípios da Cachoeira, Rio Pardo e Taquari, pela Serra Geral, pelo Leste, 
com os mesmos Municípios Taquari e Santo Antônio, com a mesma Serra 
Geral, e pelo Oeste com a Cruz Alta, pelos rios da Várzea, Jacuí Grande e 
Jacuizinho. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Vila do Passo Fundo de 27 de 
julho de 1859.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze da Silva Pereira.
Encarregado da Estatística. 

Araujo = Chaves
[fls. 26]

Nº 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência dos in-
quéritos dos peticionários Victor Mariano de Almeida e Clarindo dos San-
tos os quais requerem a Vossa Excelência terrenos nesta Vila para aforamen-
to perpétuo, os quais vão instruídos com a competente informação, segundo 
as ordens transmitidas desta Presidência. Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal de Passo Fundo em sessão ordinária 29 de agosto de 
1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Joaquim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes, Rocha

Nº 19

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência sob Nº 13 de 28 de maio do corrente ano, em que pede com a maior 
brevidade uma relação dos preços dos materiais deste Município e mãos de 
obra: em cumprimento para esta Câmara incluso remete a Vossa Excelência 
a relação pedida. Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão ordinária 29 de agosto de 1859. Ilustríssimo Excelen-
tíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão. Digníssimo 
Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes, Rocha
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Nª 20
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência sob Nº 18 de 10 de julho do corrente ano, em que pede com a maior 
brevidade esclarecimentos sobre os terrenos devolutos que por ventura exis-
tem neste Município declarando as [ilegível] dos mesmos, sua extensão, lar-
gura e confrontações, sua natureza, se são ou não próprios para cultura, e 
de que espécie, e quaisquer outras informações sob a mesma matéria. Em 
cumprimento pois, esta Câmara não vacila em levar ao alto conhecimento 
de Vossa Excelência jamais poder dar a Vossa Excelência uma informação 
satisfatória e exata por quanto havendo neste Município grande parte de 
terrenos devolutos, e matas incultas, e ignora-se sua verdadeira extensão e 
largura, mas todavia esta Câmara dá a Vossa Excelência as informações que 
pode obter, pela relação que junto transmite. Deus Guarde a Vossa Excelên-
cia Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo em sessão ordinária 
29 de agosto de 1859. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joa-
quim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes e Rocha

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria de 24 de junho do corrente ano, em que pede para que esta Câmara infor-
me a Vossa Senhoria qual o melhor tempo de cortar a rama de Erva-mate, e 
em qual deve findar o corte; quantos Fiscais serão precisos neste Município 
nestes trabalhos, seus ordenados, e qual a melhor forma de fiscalizar esse im-
portante ramo do comércio.
Esta Câmara pois passa a satisfazer a exigência de Vossa Senhoria informan-
do, que, o melhor tempo de cortar a rama de erva-mate é do 1º de Fevereiro 
até o fim de Agosto; quanto aos Fiscais, julga esta Câmara ser suficiente o 
Nº marcado pela Lei Provincial Nº 435 de 12 de Junho do corrente ano 
artigo 1º, e quanto ao modo melhor da fiscalização, esta Câmara já propôs 
no Código de Posturas, em 1857 e se acham ainda para aprovar na Secreta-
ria da Assembleia Provincial: sendo estas as informações que esta Câmara 
pode dar a Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço Municipal 
da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo em Sessão ordinária 29 de 
agosto de 1859.
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Ilustríssimo Senhor Brigadeiro Joze Joaquim de Andrade Neves.
Presidente da Câmara Municipal do Rio Pardo.

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila, autoriza Vossa Mercê para contratar a com-
postura da Estrada do Passo Carretas Quebradas, na forma indicada nem 
ofício de [espaço] de [fls. 27] Junho, podendo despender mais [ilegível] da 
quantia já designada cinquenta mil réis, que [ilegível] tudo o total de duzen-
tos mil réis; devendo Vossa Mercê com a maior brevidade possível contratar 
da compostura; e seguindo o mais sua forma ordenada no ofício supra re-
ferido. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em Sessão ordinária 29 de agosto de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clementino Joze de Oliveira.
Procurador da Câmara.

Araujo

Nº 21
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila cumprindo com o disposto no artigo 40 da 
Lei Nº 435 de 12 de Janeiro do corrente ano, remete a Vossa Excelência a có-
pia autêntica do termo de Balanço do Cofre Municipal da mesma Câmara. 
Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em Sessão ordinária 30 de agosto de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes, Rocha

Nº 22 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no artigo 33 
da Lei Provincial Nº 395 de 10 de dezembro de 1857, remete a Vossa Exce-
lência cinco exemplares do Balanço Demonstrativo da Receita, e Despesa 
da Câmara, acompanhados dos documentos que os instrui de números 1 a 
28, do semestre decorrido de 1º de janeiro, a 30 de junho do corrente ano 
para serem submetidos a Assembleia. Deus Guarde Vossa Excelência Paço 
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da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 31 de 
agosto de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

= Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes e Rocha

Nº 23
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao alto conhecimento de Vossa Exce-
lência achar-se fornecendo aos presos pobres da Cadeia Civil, na conformi-
dade do disposto no art. 11 da Lei Provincial N. 403 de 18 de Dezembro de 
1857, em razão de não haver quem quiser arrematar ditos fornecimentos. 
Esta Câmara respeitosamente impetra de Vossa Excelência ordenar a Repar-
tição competente a fim de mandar-lhe satisfazer quantia de 432$910 réis 
proveniente do referido fornecimento, no semestre decorrido do 1º de Janei-
ro a 30 de Junho do corrente ano, e comprovam os documentos sob números 
1,2,3,4,5 e 6, juntos. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal do Passo Fundo em Sessão Ordinária 31 de Agosto de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade Lopes, e Rocha

Nº 24

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no Art. 34 da 
Lei Provincial Nº 395 de 10 de Dezembro de 1857, incluso remete a Vossa 
Excelência cinco exemplares do orçamento da Receita e despesa da Câmara 
para o ano financeiro que decorre do 1º de Julho de 1860, a 30 de Junho 
de 1861, para serem submetidos a Assembleia Legislativa Provincial. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária 1º de Setembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade Lopes, e Rocha
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[fls. 28]

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Circular de Vossa Se-
nhoriade 18 de Julho do corrente ano, em que pede um Mapa demonstrativo 
da Receita e Despesa desta digo demonstrativo das Rendas desta Câmara do 
ano próximo expirante; cujo o mapa, ou relação vai transmitido junto a este. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão Ordinária 1 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

= Araujo

Nº 25
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto do Art. 7 do 
Regimento 41 de 13 de Janeiro do corrente ano, remete a Vossa Excelência 
o relatório tendente a Inspeção feita na Aula Pública de Instrução Primária 
desta Vila, pela Comissão Inspetora, e mais documentos que comprovam o 
expressado no mesmo Relatório, mapas, relações dos utencis, que existem e 
faltam na Aula.
A mesma leva ao alto conhecimento de Vossa Excelência que neste Muni-
cípio não se tem estabelecido o uso da vacina, e por consequência, todos 
os alunos que frequentam a Aula ainda não foram vacinados; e assim Vossa 
Excelência dará as providências que julgar necessárias para o que o único 
estabelecimento de ensino que existente digo de ensino primário existente 
neste Município, produza seus salutares efeitos.
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão Ordinária 1 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes, e Rocha

Nº 26
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, em cumprimento do disposto nos art. 
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33,34, e 35, da Lei Provincial Nº 395 de 10 de Dezembro de 1857, remete 
a Vossa Excelência cinco exemplares do relatório das mais urgentes neces-
sidades de seu Município, a fim de Vossa Excelência dignar-se remetê-los a 
Assembleia Legislativa Provincial na presente Sessão. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em Sessão Ordinária 
2 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

= Araujo, Pinheiro, Andrade, Lopes e Rocha

Nº 27
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria Nº 19 de 20 de 
Julho do corrente ano acompanhando três modelos da Estatística geográfica 
natural da Freguesia, a fim de serem arquivados, e com a maior brevidade 
possível serem remetidos a Vossa Excelência com as informações neles pe-
dido. Esta Câmara, não se acanha em levar ao alto conhecimento de Vossa 
Excelência não lhe ser possível satisfazer satisfatoriamente as informações 
pedidas, já por não haver agrimensores no lugar, já pelo parco tempo de se 
obter informações; porquanto sendo a Portaria de 20 de Julho, foi recebida 
nesta, a 26 de Agosto, e para poder chegar as mãos de Vossa Excelência com 
a brevidade que ordena, é mister que fosse satisfeito logo, e aceleradamente.
Esta Câmara conquanto já tenha levado ao conhecimento dessa Presidência 
o quanto é sensível não haver correio direto por essa Vila, de novo repe-
te,  impetrando de Vossa Excelência a criação de um correio direto por esta 
Vila, sem o que jamais serão satisfeitos regularmente os trabalhos públicos, 
porquanto o interesse da aquele que concede por favor ofícios, cartas e o 
interesse é nenhum, e em toda a parte [fls.29] deixando, e julga esta Câmara 
haver-se extraviado as Portarias, de números 12, 15 e 17 do corrente ano, 
segundo se conhece pela numeração das que têm recebido. Incluso achará 
Vossa Excelência as informações pedidas, na conformidade dos modelos re-
metidos por Vossa Excelência. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 2 de setembro 
de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
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Digníssimo Presidente da Província.

Araujo. Pinheiro.  Andrade. Lopes, e Rocha

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
riade 5 de agosto do corrente ano, em que foi dito a esta Câmara ser con-
veniente reduzir ajuste com o proprietário da casa em que funciona a Aula 
pública, a contrato que vigorou por tempo de dois anos; Esta Câmara orde-
nou ao seu Procurador por proceder o contrato, o que não pôde obter, por 
achar-se seu verdadeiro proprietário na Província do Paraná, e o encarregado 
dela nesta Vila não pôde o fazer em razão de ter certeza que seu verdadeiro 
proprietário vir a Província, com destino de dispor dela. Deus Guarde a Vos-
sa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 2 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor Geral da Instrução Primária.

Araujo. Pinheiro.  Andrade. Lopes, e Rocha

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear a Vossa Senhoria e o cida-
dão Jorge Schell para Inspecionarem a Aula Pública de Instrução primária 
desta Vila, na conformidade do disposto do Regimento Nº 41 de 13 de Ja-
neiro do corrente ano, que por cópia remete, e espera que Vossa Senhoria. 
se prestará a este trabalho, com aquele zelo e Patriotismo que o caracteriza. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em Sessão Ordinária 2 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor João Barcellos de Carvalho.
Encarregado da Inspeção Primária.

Nº 28
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, comunica a Vossa Excelência ter cumprido 
com o Disposto do art. 7º do Regimento Nº 41 de 13 de Janeiro do corrente 
ano, nomeando os cidadãos Jorge Schell e João Barcellos de Carvalho para 
proceder a inspeção mensalmente na Aula Pública de Instrução Primária 
desta Vila, na conformidade do mesmo Regimento. Deus Guarde a Vossa 
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Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 2 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo. Pinheiro.  Andrade. Lopes, e Rocha

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, em vista do Relatório da Comissão Inspe-
tora, ordena a Vossa Senhoria para que de ora em diante lecione seus alunos 
duas vezes por dia, sendo a entrada para a aula as 8 horas da manhã, saída as 
11, entrada as duas da tarde e saída as 5. A mesma comunica a Vossa Senho-
ria para os fins convenientes que nomeara os cidadãos Jorge Schell, e João de 
Carvalhos Barcellos para inspecionar a Aula. Deus Guarde a Vossa Senho-
ria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 
2 de setembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Vicente de Abrantes e Silva.
Professor Público de Instrução Primária.

Araujo _ Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
riade 10 de setembro acompanhado do exemplar do Auxiliado de Indústria 
Nacional do ano de 1858, cujo fica arquivado, e prontamente [fls. 30] será 
facilitada sua leitura aos lavradores que o queiram consultar. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária 28 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Martins Pereira de Alencastre.
Secretário do Governo.

Araujo. Pinheiro. Landin, Quadros e Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
riade 20 de Julho do corrente ano, acompanhado da Coleção das Leis, e De-
cisões do Governo do ano de 1856, os quais ficam arquivados. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
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Sessão Ordinária 28 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Martins Pereira de Alencastre.
Secretário do Governo.

Araujo. Pinheiro. Landin, Quadros e Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção do ofício de Vossa Senhoria 
de 8 de Julho do corrente ano, acompanhado de uma relação de vários ob-
jetos para serem entregues ao Professor Público da Instrução Primária desta 
Vila; e pelo recibo junto ficará Vossa Senhoria ciente de sua entrega. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão Ordinária 28 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor Geral da Instrução Primária.

Araujo. Pinheiro. Landin, Quadros, e Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, faz sentir a Vossa Senhoria acha-se autori-
zada para despender de seus cofres, a quantia de quatrocentos mil réis, para 
o completo da compostura da ponte do Arroio = Passo Fundo = desta Vila 
sob a administração de Vossa Senhoria. A mesma confiada a boa adminis-
tração espera que Vossa Senhoria dê pronto andamento na compostura da 
mesma ponte podendo despender até a quantia de 400$000 réis supra. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão Ordinária 28 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Francisco de Barros Miranda.
Encarregado da administração da compostura da ponte.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade

A Câmara Municipal desta Vila autoriza a Vossa Senhoria para contratar 
com quem convier a compostura do Passo Pinheiro Torto = podendo des-
pender até a quantia de dezesseis mil réis, sendo a compostura pela forma se-
guinte. Abrir um canal abaixo do Passo, com seis palmos de largura, cinco de 
profundidade, e comprimento necessário a unir as águas do mesmo arroio 
na volta deste, dando desta forma uma pronta expedição as águas empoçadas 
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no Passo. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em Sessão Ordinária 28 de novembro de 1859.

Araujo = Chaves

A Câmara Municipal desta Vila convida a Vossa Mercê para vir prestar com-
petente fiança, do cargo que ocupa de Fiscal do 6º Distrito perante o Senhor 
Presidente da Câmara; e designa o dia 29 do mês entrante para cujo fim, sob 
pena de ser demitido caso não compareça. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 28 de 
novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Joze Ferreira de Camargo.
Fiscal do 6º Distrito.

Araujo = Chaves

Nº 29
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila cumprindo com o que [fls.31] foi ordenado 
por Excelência  na Portaria sob Nº 13 de 28 de Maio do corrente ano, remete 
a Vossa Excelência a relação de preços ora existentes dos materiais e mãos 
de obra do Município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 30 de novembro 
de 1859 = Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão 
Fernandes Leão Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro Landin, Quadros, Andrade

Relação que acompanha o ofício supra
Telha em milheiro                                 80 mil réis
Tijolo não há, por não haver fábrica        
Cal alqueire                                            6 mil réis                            
Pedra carretas                                         4/500 mil réis 
Areia carrada                                          3 mil réis 
Madeiras de cerne
Linhas de 45 palmas de comprimento palmo e meio
um quadro – uma –                                 

15 mil réis 



83Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

Dita de 38 palmos, 1 ½ em quadro          14 mil réis
Pranchão de 28 palmos, 2 de largo, 1 ¹/³ grossura 15 mil réis
Linhas de 28 palmos, 1½ grossura   12 mil réis
Pranchões de 24 palmos, 1 de largo ½ grossura dúzia 34 mil réis 
Baldrames de 25 palmos 8 mil réis 
Taboado de cerne
Vinte palmos de comprimento dúzia 22 mil réis 
Taboado de pinho
Taboas de vinte palmos de 1 ½ de largo dúzia 16 mil réis 
Ripas de 16 palmos 640 réis 
Caibro dúzia 3 mil réis
Barretes para parede 2 mil réis 
Vigotes de meio palmo em quadro 25 em = comprimento 
um 

2 mil réis

Linhas de 42 palmos de comprimento 10 mil réis 
Ditas de 38 palmos de comprimento 8 mil réis 
Ditas de 20 a 25 palmos de comprimento 6 mil réis 
Esteios 
Ditos a 25 palmos                                  12 mil réis 
Ditos a 18 palmos         9 mil réis 
Mãos de Obra 
Oficiais carpinteiros dia 6 mil réis 
Ditos pedreiros dia 6 mil réis 
Serventes dia 2/500 mil réis 

Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 30 
de novembro de 1859.

= Araujo, Chaves

Nº 30
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção de Portaria de Vossa Exce-
lência sob Nº23 de 13 de outubro passado, e acompanhadas das contas dos 
presos pobres da Cadeia Civil desta Vila, na importância de 439$630 réis a 



84 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

fim de serem informados em razão de designarem o dia de entrada e saída 
dos presos; e mais recomendando cessar com a despesa da lavagem de roupa.
Esta Câmara cumprindo textualmente com as ordens de Vossa Excelência 
incluso remete as mesmas contas com a designação por Vossa Excelência or-
denada, e desde o recebimento da Portaria supra que teve lugar no dia 31 de 
outubro passado fez cessar a despesa da lavagem de roupas a qual foi feita em 
razão de ter esta Câmara julgado ter os presos direito a lavagem de roupas, e 
o antecessor de Vossa Excelência o Excelentíssimo Senhor Conselheiro An-
gelo Muniz da Silva Ferraz, a quem foram submetidos as contas do semestre 
decorrido de 14 de julho, a 31 de dezembro de 1858 mandando satisfazer a 
esta Câmara as despesas por ela feita aos presos pobres, sem que mandasse 
cessar com a despesa de lavagem. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 29 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Joaquim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província. 

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade

[fls. 32]

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Circular de Vossa Se-
nhoria. de 21 de Outubro passado, em que pede a esta Câmara uma infor-
mação dos terrenos devolutos existentes neste município, classificando-os 
por freguesias.
Esta Câmara não se acanha de levar ao alto conhecimento de Vossa Senho-
ria. jamais poder dar uma exata informação, porquanto não é realmente co-
nhecedora da extensão dos terrenos devolutos, mas todavia informada por 
pessoas dignas de crédito dá a Vossa Senhoria. pela relação junta as informa-
ções pedidas, quando não exatas, mais ou menos aproximada a extensão de 
terrenos devolutos. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 29 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Antonio Vicente de Siqueira Pereira 
Leitão.
Delegado das Terras Públicas.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade
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Relação que acompanhou o ofício supra

Freguesia da Soledade
Existe uma grande parte de terrenos devolutos à margem do Rio Taquari; 
sua extensão terá mais ou menos vinte e quatro léguas, existindo nos mesmos 
terrenos e matos do domínio particular.
Existe mais uma grande parte de terrenos e matos denominado Jacuí digo 
= Serra do Jacuí = sua extensão será de 25 léguas mais ou menos, existindo 
igualmente terrenos e matos do domínio particular.

Freguesia do Passo Fundo 
Existe ao Leste a mata denominado = Castelhana sua extensão será mais ou 
menos de 6 léguas, existindo terrenos e matos do domínio particular.
Ao Norte, existe uma Sessa que segue até o rio Goioen, sua extensão será de 
20 a 25 léguas, existindo igualmente terrenos e matos de domínio particu-
lares.
Ao Oeste, existe mais um pontão de serra a margem do rio da Várzea, sua ex-
tensão será de dois léguas, existindo terrenos e matos do domínio particular. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 29 
de novembro de 1859.

Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria de 2 do corrente mês, acompanhado de um exemplar da Coleção dos 
Atos, Regulamentos, e disposições expedidas pela Presidência desde que 
teve execução a Lei de 14 de Agosto de 1834, até o fim de dezembro de 1856, 
cujos foram publicados hoje 29 do corrente, afixado editais dando inteira 
publicidades a elas, e arquivadas na Câmara.
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão Ordinária 29 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor João da Cunha Lobo Barreto.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade
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Nº 31
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência contas 
das despesas feitas com os presos pobres da Cadeia Civil desta Vila, na im-
portância de 68$040 réis como comprova os documentos sob números 1,2, 
e 3 do trimestre decorrido do 1º de Julho, a 30 de setembro do corrente ano, 
respeitosa impetra de Vossa Excelência ordenar repartição competente, a fim 
de mandar-lhe satisfazer a referida quantia.
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão ordinária 30 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade

[fls. 33]

Nº 32
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, se vê no indubitável dever de levar ao co-
nhecimento de Vossa Excelência o quanto se for necessário propagar em seu 
Município o pus vacínico Varíola, porquanto a maior parte de seus muníci-
pes nunca foram vacinados, e, reconhecendo-se a grande vantagem na vaci-
nação, esta Câmara submissa impetra de Vossa Excelência ordenar a reparti-
ção competente a fim de lhe ser transmitido a vacina. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 30 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria-
ter feito entrega ao Professor Público de Instrução Primária da mesma, os 
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utensílios que se prontificaram nesta Vila, como comprova o recibo junto; 
de cujos objetos Vossa Senhoriaestará ciente pela relação que lhe foi transmi-
tida no ofício de 8 de Junho passado. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 30 de 
novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor Geral da Instrução Primária.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros e Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear o Vossa Mercê para ocu-
par o cargo de Fiscal desse Distrito, e espera que vossa mercê aceitando o 
referido cargo se apresentará no Paço da Câmara Municipal para prestar o 
competente juramento e fiança e designa o dia. Deus Guarde a Vossa Exce-
lência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordi-
nária 30 de novembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Eduardo Vellozo de Linhares.
Fiscal do 3º Distrito = Nonoaí.

Araujo O Secretário Chaves 

Igual ofício ao Fiscal do 2º Distrito de Campo do Meio = Joze Cezario Go-
mes = era ut supra

O Secretário Chaves

Nº 33
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no Art. 7º do 
Reg. Nº 41 de 13 de Janeiro do corrente ano, nomeou para a inspeção das 
Aulas Públicas de Instrução Primária do Município, os cidadãos, Antonio 
Mascarenhas Camello Junior, e Guilherme Schell. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 1 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade e Miranda
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Nº 34
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o Art. do Reg. Nº 41 de 13 
de Janeiro do corrente ano, remete a Vossa Excelência o Relatório tendente 
às Aulas Públicas da Instrução Primária de seu Município. Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária 1 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

 Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade e Miranda

[fls. 34]

A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Senhoria Mapa da 
Aula Pública de Instrução Primária da Paróquia, e uma relação dos objetos 
que a mesma necessita, quais foram lhe apresentados pelo Professor Públi-
co da mesma Joze Vicente de Abrantes e Silva devendo o Nº de pessoas na 
relação pedida ser maior porquanto esta Câmara julga mui medíocre em 
consideração ao papel. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 1 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor Geral da Instrução Primária.

Ilustríssimo Senhor
Tendo-se de proceder a construção de um chafariz nesta Vila, no lugar de-
nominado = fonte do capão, esta Câmara nomeou uma comissão de dois 
membros composta de Vossa Senhoria e o Senhor Adam Schell, a fim de 
proceder a planta e orçamento da respectiva obra, e transmitir a esta Câma-
ra, ou a mais esclarecimentos que julgar necessários.
Espera a Câmara que Vossa Senhoria não se recusará a aceitar dito cargo, 
tendente a restituir com esta Vila comodidade pública. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 1 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor João Jorge Moogen.
Encarregado em comissão da Câmara.
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Igual ofício ao Senhor Adam Schell, era ut supra

O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear a Vossa Senhoria e o cida-
dão Antonio de Mascarenhas Camello Junior, para inspecionarem as Aulas 
Públicas de Instrução primária desta Paróquia na conformidade do Art. 9º e 
seus §§ do Reg. Nº 41 de 13 de Janeiro do corrente ano, cuja por cópia acom-
panha; e esta Câmara convicta da ilustração de Vossa Senhoria., e o quanto 
dedica-se era prosperidade de seu Município, espera que aceitará dito, cargo, 
e o desempenhará com zelo e o Patriotismo de que é caracterizado. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão Ordinária 1 de dezembro de 1859. Ilustríssimo Senhor Gui-
lherme Schell. Encarregado da Inspeção primária.

Igual ofício ao Cidadão Antônio de Mascarenhas Camello Junior era ut su-
pra

Secretário Chaves

Nº 35
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência três re-
querimento de moradores desta Vila, requerendo a Vossa Excelência terre-
nos nesta Vila, por aforamento perpétuo e vão instruídos com a competente 
informação seguindo as ordens dessa Presidência. Paço da Câmara Munici-
pal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 5 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade e Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria de 2 do corrente em que faz sentir a Câmara o estado de ruína em que se 
acha a Cadeia Civil desta Vila, e pede para ser reparada, lançando a compos-
tura que a mesma precisa na quantia de 200 mil réis. Esta Câmara autoriza 
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a Vossa Senhoria para mandar proceder ao reparo da Cadeia, podendo des-
pender [fls.35] até a quantia de duzentos mil réis, e dando afinal parte a esta 
Câmara. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em Sessão Ordinária 3 de dezembro de 1859.

Araujo O Secretário Chaves.

A Câmara Municipal desta Vila, autoriza a vossa mercê para contratar com 
quem mais vantagem oferecer ao Cofre Municipal a compostura na rua do 
Commercio desta Vila na decida à diante da casa do Cidadão João Baptista 
Rodrigues até a canhada, na largura de trinta palmos, fazendo os aterros, e 
desaterros que forem precisos, afim de ficar a rua plaina, na dimensão acima, 
e mais aterrar a sanga, e desaterrar os barrancos além da casa de Manoel Ja-
cinto Ferraz na mesma rua com a mesma largura de trinta de palmos, deven-
do esta compostura conter um alicerce de pedras ao lado de baixo afim de 
tornar solida a compostura,  e bem próxima a rua; sendo compostura primá-
ria, e na decida em linha reta; e para cujo fim poderá despender até quantia 
de 50$000 réis. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 3 de dezembro de 1859.
Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Araujo
O secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria 
ter recebido um ofício do encarregado da casa em que funciona a Aula Públi-
ca de Instrução primária desta Vila, fazendo sentir não lhe convir conservar a 
mesma alugada pela quantia existente de 16$000 réis visto ter de fazer obra 
na mesma e ceder mais um lance de casas pertencentes a mesma, afim de 
dar a comodidade precisa para a aula, e por isso exige a quantia de 32$000 
réis mensais, e pagos por esta coletoria na forma existente. Esta Câmara co-
nhecendo a dificuldade de casas nesta Vila, informa a Vossa Senhoria ser 
conveniente conservar-se a casa, porquanto com o aumento de um lance, e 
comporta, oferece a comodidade e asseio preciso, e mesmo ser a única que 
existe, na Vila, que presta a isso. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 5 de dezembro 
de 1859.
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Ilustríssimo Senhor Doutor Luis da Silva Flores.
Inspetor Geral da Instrução Primária.

Araujo, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade e Miranda

N.B.  Do dia 10 do corrente mês adiante o proprietário da casa exige o 
pagamento de 32$000 réis. 

Nº 36, digo Nº 1
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência sob Nº 24 de 9 de novembro passado, em que ordena seja informado 
Vossa Excelência com urgência, como teve sido feita a cobrança do importo 
de carretas, que transitam deste Município, para outros. Esta Câmara que 
todo seu [ilegível] é cumprir textualmente as ordens de Vossa Excelência 
informa, que, o imposto de carretas que transitam deste Município, para ou-
tros, é cobrado a mil réis, e não deu a mais tempo a presente informação por 
ter recebido a supra Portaria a 25 do corrente mês.
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão Ordinária 27 de Fevereiro de 1860. 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Angelo Muniz da Silva Feraz.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear para Vereador desta Vila e 
seu Distrito e, certa, da alta inteligência de Vossa Senhoria a par de brilhante 
[fls. 36] qualidades, inteiro patriotismo em [ilegível] perante aos deveres de 
humanidade aceitará dito cargo, e o desempenhará com zelo e patriotismo 
que é caracterizado; e remete a Vossa Senhoria uma lâmina de pus vacínico 
para a propagação da vacina viva. 
A mesma impetra de Vossa Senhoriauma relação das pessoas que vacinar, e 
que a vacina produza seu efeito.
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em Sessão Ordinária 27 de Fevereiro de 1860.
Ilustríssimo Senhor João Jorge Moogen

Araujo = Chaves
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Nº 37, digo Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no artigo 40 
da Lei Provincial Nº 435 de 12 de janeiro de 1859, incluso remete a Vossa 
Excelência cópia autêntica do termo de Balanço do Cofre Municipal. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão Ordinária 28 de Fevereiro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade, Vieira

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o que lhe foi ordenado na 
Portaria de Vossa Excelência sob Nº 13 de 28 de maio de 1859, leva ao co-
nhecimento de Vossa Excelência não ter havido no trimestre findo alteração 
alguma no preço dos materiais e mãos de obra desta Vila. Deus Guarde Vos-
sa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 29 de fevereiro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade, Vieira

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência as contas 
das despesas feitas com os presos pobres da Cadeia Civil desta Vila no tri-
mestre decorrido de 1º de outubro a 31 de dezembro do ano passado, e bem 
assim as despesas feitas com o conduto dos presos. 
Justiça e utencis para a Aula Pública de Instrução Primária desta Vila, como 
consta dos documentos sob Nºs 1 a 8, na importância de vinte seis mil du-
zentos e vinte réis, e impetra de Vossa Excelência ordenar a Repartição com-
petente seu pagamento. Outrossim esta Câmara leva ao conhecimento de 
Vossa Excelência, que conquanto já exista ordem para esta Câmara satisfeita 
de alguma dívida todavia inda não foi embolsada, em razão de não haver na 
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Coletoria desta Vila dinheiro para seu pagamento a quem foi transmitida a 
ordem. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em Sessão Ordinária 29 de Fevereiro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Landin, Quadros, Andrade

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, autoriza a V Mercê para comprar mil co-
nhecimentos em presos, e fornecer ao Delegado de Polícia do Termo. 2 cor-
rentes de 15 palmos, 5 argolões, e cadeado.
Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Araujo
O secretário Chaves

Nº 5
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila leva ao conhecimento de Vossa Excelência 
ter mandado os cidadãos Jorge Schell, e João Carvalho de Barcellos, para 
inspecionar a Aula Pública [fls. 37] e instrução Primária do Município. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão Ordinária 1º de março de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade, Vieira

Nº 6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no art. 7º do 
Reg. Nº 41 de 12 de Janeiro de 1859, incluso remete a Vossa Excelência o 
relatório tendente a Aula Pública de Instrução Primária desta Vila, e mapa 
da mesma. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 1º de março de 1860.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear a Vossa Senhoria. e o ci-
dadão Jorge Schell, para inspecionarem a Aula Pública de Instrução Primá-
ria desta Vila, e espera que Vossa Senhoria desempenhará dito cargo, com 
o acostumado zelo e patriotismo. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 1 de março 
de 1860.
Ilustríssimo Senhor João Carvalho de Barcellos.
Encarregado da Inspeção da Aula Pública.

Araujo

Igual ofício ao cidadão Jorge Schell.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila de novo convoca a Vossa Mercê para vir 
prestar o juramento e fiança ao cargo de Fiscal desse Distrito, como já lhe 
fez sentir em ofício de 3 de novembro passado, e designa o dia. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária 1 de março de 1860.
Ilustríssimo Senhor Eduardo Vellozo de Linhares.
Fiscal do 3º Distrito.

Araujo
O Secretário Chaves

Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila recebeu requerimento do Tenente Joaquim 
Jan’ da Silva pedindo a Vossa Excelência mandasse sustar o melhoramento 
que esta Câmara, com autorização do Excelentíssimo antecessor de Vossa 
Excelência de 5 de Março de 1859, intenta fazer na Estrada denominada 
Campo Comprido = cujo requerimento Vossa Excelência se Digníssimo u 
mandar que esta Câmara informasse, o que passa agora a fazê-lo.
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Tendo esta Câmara plena convicção da necessidade de melhoramento nessa 
estrada, comissionou a um de seus membros o exame e orçamento dela; e 
foi por essa ocasião que teve esta Câmara conhecimento dessa antiga estra-
da, que em verdade atravessa em pequena extensão o campo do Suplican-
te, e ser ela preterível a que ora está servindo, não por óbices que ofereça 
a picada atual, mas sim, pelos escabrosos campos onde vai sair na direção 
de Jacuizinho, talvez com mais de meia légua de extensão, sempre por um 
ziguezague causado pelos pedregosos campos daquela localidade; tendo 
a além disso de atravessar dois arroios, um dos quais com rápida descida e 
íngreme subida [ilegível] dificulta o trânsito de carretas e o que não se dá 
no antigo caminho, que sendo plano tem apenas na entrada da picada um 
pequeno declive porém a mão está um desvio fácil de ser aproveitado sem 
maior despesa, fazendo-se a entrada a poucas braças admita[ilegível], e para 
o que havia essa derribada sido orçada com mais serviço, e de ali seguindo só 
tem um arroio próximo a casa do peticionário que não oferece os obstáculos 
para ele apresentados, por ser certo, que nas grandes chuvas qualquer arroio 
daqueles veda o trânsito de carretas, se bem que por algumas horas somente. 
Passa agora esta Câmara a informar a Vossa Excelência a maneira por qual a 
anos desta parte deixou de ser feito o trânsito por aquela estrada, e o faz por 
informações de pessoas circunspectas: [fls. 38] durante a guerra civil desta 
Província numa força comandada pelo finado Coronel Vidal, tendo ali esta-
cionado, e fazendo invernar  naqueles campos a cavalhada que trazia em mal 
estado, fez por esse motivo fixar[ilegível] a picada para maior segurança dela, 
e a assim se conservou até que passando ao domínio do suplicante, não podia 
ele ignorar aquela servidão pública. Não há porquanto tempo que diz o pe-
ticionário estar em abandono aquela estrada; e nem é possível, aumentar ela 
esse quarto de légua que o suplicante alega, mais sim, encurtar terreno para 
ter melhor direção que a atual ao passo de Jacuizinho, e nem tampouco os 
viajores a desprezaram como fica demonstrado pela apresentação que a esta 
Câmara dirigiram os moradores daquele Distrito, que todos os carreteiros 
que ali trabalham, e pedem a restituição daquela antiga estrada. Esta Câmara 
tem subida honra de levar a presença de Vossa Excelência dita representação. 
Tendo assim satisfeito esta Câmara ordenando por Vossa Excelência em data 
de 19 de dezembro do ano findo; bem quisera ela deixar passar despercebi-
das as justas alusões que aparecem no requerimento, visto como elas nascidas 
do despeito do peticionário, só tem por fim egoísticas e [ilegível] pretensões; 
mas corre-lhe o imperioso dever de significar a Vossa Excelência, que não é 
levada nos seus atos, e resoluções por capricho de quem quer que seja, e sim 
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tendo sempre por norte a justiça e bem estar de seus Munícipes. Deus Guar-
de a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária 2 de Março de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade, e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila resolveu comissionar a Vossa Senhoria e o 
cidadão Benedicto Pinto de Moraes para procederem a planta, e orçamento 
de uma ponte no arroio Jacuí, na estrada que segue desta Vila para a Fregue-
sia da Soledade, escolhendo o lugar mais apropriado para sua construção. 
Esta Câmara confiada no patriotismo de Vossa Senhoriaa par do bem-estar 
público, aceitará dito cargo, e de acordo com o Cidadão acima apresenta-
rão na feitura da Câmara da dita planta e orçamento. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
Ordinária 2 de março de 1860.
Ilustríssimo Senhor João Jorge Moogen.
Encarregado da planta, e orçamento da ponte do Jacuí.

Araujo

Igual ofício ao cidadão Bendicto Pinto de Moraes.

Nº 8
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência a petição 
de Luis Manoel de Siqueira, em a qual requer a Vossa Excelência terrenos 
nesta Vila por aforamento perpétuo; cuja vai incluída com a competente 
informação. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão Ordinária 3 de março de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo
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Nº 9
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao conhecimento de Vossa Excelência 
que a maior parte dos cidadãos que tem requerido terrenos nesta Vila, para 
aforamento perpétuo cujos requerimentos existem nessa Secretaria estão 
com os materiais prontos para edificarem suas casas, e não o podem fazer 
por falta dos títulos e com isso sofrendo prejuízo pelo deterioramento deles, 
e por isso têm os mesmos pedido licença a esta Câmara para irem edificando 
suas casas, antes mesmo de obterem o título [fls. 39] e esta Câmara, não 
tendo autorização, mas tem concedido, e assim Vossa Excelência se dignará 
resolver a respeito. Deus Guarde Vossa Excelência Paço Municipal da Câma-
ra da Vila do Passo Fundo, em sessão ordinária 3 março de 1860. Ilustríssimo 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão. Dig-
níssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Landin, Quadros, Andrade, Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, autoriza a Vossa Mercê para contratar com 
quem mais vantagem oferecer ao cofre Municipal, a compostura da pica-
da denominada Lagoão no 7º Distrito desta Vila, podendo dispender até a 
quantia de 60 mil réis, e para cujo fim entender-se-á com o Senhor Vereador 
Landin de quem receberá a planta para a dita compostura. Deus Guarde 
Vossa Mercê. Paço Municipal da Câmara da Vila do Passo Fundo, em sessão 
ordinária 3 março de 1860. Ilustríssimo Senhor Candido Cordeiro de Sou-
za. Fiscal do 7º Distrito.

Araujo
O secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila autoriza a Vossa Senhoria para mandar fazer 
as composturas que forem necessárias na rua do Commercio desta Vila po-
dendo despender até a quantia de setenta mil réis; advertindo a Vossa Senho-
ria que as composturas em sangas ou regos deverão ser feitas com pedras a 
fim de oferecer segurança, e bem assim mandar cortar as guanxumas e outras 
ervas; devendo em primeiro lugar mandar compor a sua em frente as casas 
de Francisco de Paula Ramalho, e Maria de Lima, e depois mandar fazer as 
composturas que Vossa Senhoria julgar mais urgentes. Deus Guarde a Vos-
sa Senhoria Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
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Ordinária 3 de março de 1860. Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da 
Cruz. Procurador da Câmara.

Araujo
O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de 14 de 25 de 
Fevereiro do corrente e em solução de científicar a Vossa Senhoria que ela 
desde sua criação até o presente não tem tido exposto algum a seu cargo, 
porque só tem notícia de dois expostos, quais se acham em casa de Joaquim 
Joze de Andrade Pereira, e Pedro Alencar, ambos criam com o mesmo amor, 
como se fossem seus filhos, tanto que aquele instituiu o seu exposto herdeiro 
de sua terça. Quantos aos ofícios que diz Vossa Senhoria ter designado a esta 
Câmara em 14 de dezembro passado, ele até o presente não tem recebido. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 12 de abril de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo
O secretário Chaves

A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Senhoria mapa 
anual de 1858 a 1859 de plantação e colheita no seu respectivo Município; 
deixando de remeter o de 1859 a 1860 por não estar findo ainda sua colheita 
e ignorar-se o resultado dela, o que por fins de Agosto corrente a Câmara re-
meterá a Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 
12 de abril de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo
O secretário Chaves

[fls.40]

Mapa que acompanhou o ofício supra
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Mapa demonstrativo das semeaturas lançadas na terra no ano de 1858, e de 
sua colheita no ano de 1859, no Município de Passo Fundo

Denominação 
das sementes

Quantidade lançada 
na terra

Quantidade de 
Colheita Observações

Arroz 3 alqueires 39 alqueires

Toda colheita 
é consumida 
no mesmo 
Município. 

Amendoim 7 alqueires 49 alqueires
Abóboras 5 alqueires 60 carradas
Batatas 7 alqueires 84 alqueires
Feijão 260 alqueires 5, 936 alqueires
Milho 450 alqueires 45,000 alqueires
Melancias 6 alqueires 58 carradas
Morangos 12 alqueires 120 carradas
Trigo 40 alqueires 430 alqueires

Vila do Passo Fundo 12 de Abril de 1860.

Araujo
O secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila nomeou a Vossa Senhoria inspetor do Dis-
trito, contendo este todo o território da Freguesia da Soledade, ê, certa da 
alta inteligência de Vossa Senhoria espera que desempenhará dito cargo digo 
as obrigações do mesmo cargo na conformidade do disposto no Capítulo 10 
do Regimento interno, cujo por cópia junto achará. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinária 4 de junho de 1860.
Ilustríssimo Senhor Capitão Joze Ignacio do Canto Landin.
Vereador da Câmara e Inspetor de Distrito.

Araujo, Reis, Pinheiro, Andrade, [ilegível], Rocha, e Miranda

Nº 10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência sob. Nº 6 de 21 de Abril acompanhada da planta de uma máquina des-
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tinada a descascar a raiz da mandioca, a fim de dar-se o maior conhecimento 
dela neste Município; e esta Câmara zelosa na prosperidade de Seu Muni-
cípio dar-lhe-á a mais inteira publicidade. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 5 
de junho de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Pinheiro, Andrade, [ilegível], Rocha, Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Senhoriapor cópia, 
a Portaria da Presidência Nº 7 de 4 de Maio do corrente ano, afim de Vossa 
Senhoriaa vista dela e da conformidade com a Lei, em tempo dêem o devido 
andamento para efeito de ter lugar no dia 7 de setembro futuro a Eleição 
de Juízes de Paz, e Vereadores da Câmara Municipal deste Município. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão ordinária 5 de junho de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia de Soledade.

Araujo

Igual ofício ao Juiz de Paz da Paróquia desta Vila.

Secretário Chaves

Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência os docu-
mentos sob Nº 1, 2, e 3 tendentes as despesas feitas com os presos pobres da 
Cadeia Civil desta Vila na importância de 36$400 réis. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinária 8 de junho [fls.41] de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo
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Nº 12
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal cumprindo com as ordens de Vossa Excelência in-
forma ter havido alteração nos materiais, e mão de obra do Município, na 
manufatura do tijolo, sendo o preço deste 64$ réis o milheiro; e o mesmo 
conserva-se em estado pretérito.
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em Sessão ordinária 8 de junho 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Nº 13

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, tendo em vista a disposição do art. 1, § 15, 
da Lei Provincial Nº 435 de 12 de Janeiro de 1859, que autoriza a esta Câma-
ra, para despender de seus cofres, com a fatura da ponte do rio = Jacuizinho 
= no lugar mais apropriado, na estrada que liga desta Vila para a Soledade, a 
compostura do = Jacuí, na estrada da Cruz Alta, 3:000$. A Câmara para por 
em praça a fatura da ponte do rio Jacuizinho, mandou proceder a planta e or-
çamento da mesma, a qual foi orçada na quantia de 4: 836 $ réis. Como verá 
Vossa Excelência da planta e orçamento que junto transmite esta Câmara; 
excedendo assim, o orçamento da fatura desta, a verba designada naquela Lei 
para fatura, e a compostura de ambas; a vista de que esta Câmara entendeu 
que não devia por em praça a arrumação da ponte, e pede a Vossa Excelência 
autorização para despender de seus cofres a quantia supra de 4: 836 $ réis 
com a fatura da referida ponte por ser ela de suma necessidade. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão ordinária 8 de junho 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Andrade, Rocha, [ilegível], Miranda.
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Nº 14
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, em observância do disposto no art. 7º do 
Reg. Nº 41 de 13 de Janeiro de 1859, incluso remete a Vossa Excelência o 
relatório tendente a Aula pública de instrução primária do sexo masculino 
desta Vila. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 9 de junho 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Andrade, Rocha, [ilegível], Miranda

Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila em observância do disposto no art. 7º do 
Reg. Nº 41 de 13 de Janeiro de 1857, nomeou os cidadãos Guilherme Schell 
e Antônio Ferreira Prestes Guimarães, para proceder a inspeção da Aula 
pública de instrução primária do sexo masculino desta Vila. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão ordinária 9 de junho 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Andrade, Rocha, [ilegível], Miranda

Ilustríssimo Senhor
Esta corporação em observância do disposto do art. 7 do Reg. Nº 41 de 13 
de Janeiro de 1859, nomeou a Vossa Senhoria. e o cidadão Antonio Ferreira 
Prestes Guimarães para procederem a inspeção da Aula pública de instru-
ção primária do sexo masculino desta Vila na conformidade do disposto do 
art. 9º e § 3 do referido Reg. que cópia junto achará. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinária 9 de junho 1860.
Ilustríssimo Senhor Guilherme Schell.
Encarregado da inspeção da Aula pública.

Araujo 
O Secretario Chaves
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Outro igual ao cidadão Antonio Ferreira Prestes Guimarães.

O Secretário Chaves

[fls.42]

Nº 16
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, não tendo até agora recebido as Portarias 
de Vossa Excelência de números 3,4, e 5, e nem a folha oficial = Corrêio 
do Sul = de 1º de abril para cá, e, tendo visto no jornal mercantil de 28 de 
abril do corrente ano o extrato de uma Portaria de Vossa Excelência de 18 do 
Abril a esta Câmara, onde determina, que ela informe se teve, ou não autori-
zação para fornecer utencis para a aula pública de primeiras letras desta Vila, 
e que ela ficasse na inteligência que foi passada a despesa que incompeten-
temente fez com o abono de 80$ diários para as praças da Guarda Nacional 
escoltaram presos.
A Câmara respeitavelmente informa a Vossa Excelência que o Inspetor ge-
ral da instrução pública em 2 de Maio de 1859, incumbiu a ela de mandar 
pronfificar os utencis de madeira que para a dita Aula fossem necessários, o 
que ela assim o fez, e remeteu ao Inspetor Geral a relação deles, importando 
na quantia de 135$ réis passados alguns meses, a Coletoria desta Vila teve 
ordem (provavelmente) da Repartição competente para pagar essa quantia; 
e como os ditos utencis ainda não estivessem prontos, a Câmara ainda não 
tinha despedindo tal quantia, porém tendo recebido os utencis em [espaço 
em branco] de Novembro de 1859, fez entrega ao Professor como consta do 
recibo que se remeteu ao Inspetor Geral, e pagou a referida quantia, e man-
dou por seu Procurador apresentar a conta na Coletoria, esta, respondeu que 
não tinha dinheiro, e continuando sempre a não ter, tem estado a Câmara no 
desembolso.  Quanto aos 80$ réis diários abonados aos Guardas Nacionais 
que escoltaram presos, a Câmara leva ao conhecimento de Vossa Excelência 
as razões porquê assim procedeu quais são as seguintes: Não tendo conhe-
cimento da quantia que devia ser abonada o [ilegível] que fez o [ilegível], o 
Juiz Municipal que o rubricou e presidente da Câmara que por o visto, to-
dos regularam-se pelo modelo que o antecessor de Vossa Excelência remeteu 
incluso a Portaria de 22 de Outubro de 1858, ao Tenente Coronel Manoel 
Francisco d’ Oliveira, cuja Portaria o modelo da Câmara incluso remete a 
Vossa Excelência, e submissa pede a Vossa Excelência que lhe seja devolvida 
para ser entregue ao referido Oliveira, e assim mais, impetra de Vossa Exce-
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lência que tomando em consideração as razões que ocasionaram esta a [ile-
gível] revogará o [ilegível] feito a respeito. Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 11 de junho 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, [ilegível], Rodrigues’, Rocha

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria formando de 8 do corrente mês e muito agradece a Vossa Senhoria a in-
formação a ela dada tendente ao estrago que está sofrendo os ervais públicos, 
e falsificação da erva com a caúna e desde já esta Corporação convicta do 
zelo de Vossa Senhoria a par do bem público, espera que dê as providências 
que estiver a seu alcance para fazer cessar tão revoltante abuso, e transmite a 
Vossa Senhoria o código de Posturas Municipais seguido pede, não indo as 
próprias desta Câmara por ter se deliberado mandar-se imprimir 40 exem-
plares delas a serem distribuídos pelas autoridades e logo que cheguem serão 
prontamente dirigida a Vossa Senhoria para por elas seguir. Deus Guarde 
digo. Nesta mesma data, esta Câmara deu aos respectivos fiscais desse Dis-
trito, recomendando-lhe a execução de seus deveres, transmitindo-lhe cópia 
do ofício de Vossa Senhoria para sua inteligência. Deus Guarde a Vossa Se-
nhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo = fim da Sessão 
ordinária 11 de junho 1860.
Ilustríssimo Senhor Joze Prestes Guimarães.
Subdelegado de Polícia.

Araujo Chaves

[fls.43]

A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Mercê por cópia o 
ofício do Subdelegado de Polícia Suplente, a fim de Vossa Mercê em vista 
dele proceder com toda energia no cumprimento de seus deveres, e com es-
pecialidade, na fiscalização dos ervais, e fabrico de erva-mate. Deus Guarde 
a Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinária 11 de junho 1860.
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Ilustríssimo Senhor João Antonio Portela.
Fiscal do 5º Distrito.

O Vereador Presidente Araujo
O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
Pelo portador que é o Senhor Capitão Manoel Correa Taborda remeto 
a Vossa Senhoria o livro em que há de ser lançada nessa Paróquia as Atas 
das Eleições de Juízes de Paz, e Vereadores da Câmara Municipal, que tem 
de proceder no dia 7 de setembro próximo futuro, conforme a Câmara já 
oficiou a Vossa Senhoria em junho passado; cumpre-me significar a Vossa 
Senhoria que é melhor mandar fazer aí mesmo o cofre e urna para a dita 
Eleição, e mandar-me apresentar a conta das ditas despesas, e daquelas que 
fizerem em virtude da Lei; e fossem da competência da Câmara pagar; a fim 
de ser ordenado o pagamento; cujas contas devem vir em duplicata. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria Passo Fundo 2 de Julho de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial da Paróquia 
da Soledade.

Araujo
O Secretário Chaves

Nº 17
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o que lhe foi ordenado, 
científica a Vossa Excelência não ter havido alteração nos preços dos mate-
riais, e mãos de obra deste município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 17 de 
setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade, Vieira.

Nº 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
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lência sob Nº 3 de 18 de Abril pretérito, em que ordena a esta Corporação 
a remessa da cópia das Atas da instalação desta Vila qual junta achará Vossa 
Excelência. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 17 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Nº 19
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento do que ordenara Vossa Excelência na Portaria sob Nº 5 de 
21 de Abril pretérito, esta Câmara informa a Vossa Excelência que a ponte 
do Arroio Passo Fundo desta Vila, acha-se ferida[ilegível] sua compostura 
desde o 1º de Maio do corrente ano, da servidão pública, e até o presente 
acha-se em muito bom estado. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 17 de setembro 
de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria firmado de 12 de Maio do corrente ano em que pede a esta Corporação 
para enviar a essa Repartição rótulos dos minerais deste Município; e esta 
Câmara desde já científica a Vossa Senhoria não existir em seu município 
Mineral algum que seja conhecido, mas caso de ora em diante se descober-
to pronta será em levar ao conhecimento [fls.44] de Vossa Senhoria Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão ordinária 17 de setembro de 1860. Ilustríssimo Senhor Tenen-
te Coronel Joze dos Sanctos Pereira. Encarregado da Estatística.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria 
achar-se Vossa Senhoria declarado Vereador de número desta Câmara, subs-
tituindo ao falecido Joze Ignacio de Couto Landin, e incluso remete cópia 
autêntica da Ata, que servirá de diploma, e servirá Vossa Senhoria até o fim 
do presente quatriênio. A mesma resolveu nomear a Vossa Senhoria Inspetor 
de Distrito, sendo este todo o território da Freguesia da Soledade, e remete 
por cópia as obrigações do mesmo cargo, designados no Capítulo 1º do Re-
gimento interno da Câmara; e esta Corporação convicta da alta inteligência 
de Vossa Senhoria espera que desempenhará as funções a seu cargo. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em Sessão ordinária 17 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Capitão João de Freitas Noronha.
Vereador da Câmara e Inspetor de Distrito.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Senhoria o mapa 
demonstrativo das sementeiras, lançadas na terra no ano de 1859, e sua co-
lheita no presente ano de 1860. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 17 de setembro 
de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear a Vossa Mercê Fiscal do 2º 
Distrito desta Vila, procedendo a ordem designada por Lei; e desde já convi-
da Vossa Mercê para vir prestar o competente juramento e fiança do mesmo 
cargo no dia [espaço em branco] futuro em Sessão ordinária da Câmara. 
Deus Guarde a Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em Sessão ordinária 17 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Joze Caetano da Rocha.
Fiscal do 2º Distrito.

Araujo
O Secretário Chaves
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Ilustríssimo Senhor
Esta Corporação de novo convida a Vossa Mercê para vir prestar o juramen-
to, e fiança do cargo de Fiscal do 5º Distrito de que foi nomeado desde No-
vembro do ano passado; e espera que Vossa Mercê comparecerá para dito 
fim no Paço da Câmara Municipal no dia 12 de Dezembro futuro. Deus 
Guarde a Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 
em Sessão ordinária 17 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Eduardo Velozo de Linhares.
Fiscal do 5º Distrito.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira.

Nº 20
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com as disposições da Lei; re-
mete a Vossa Excelência duas cópias autenticas do termo de Balanço do cofre 
Municipal, submissa impetra de Vossa Excelência fazer chegar ao conheci-
mento da Assembleia Provincial, uma das referidas cópias. Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão ordinária 18 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Nº 21
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Excelência os docu-
mentos sob números 1, e 2, na importância de 34/720 despesas feitas com 
o sustento dos presos pobres da Cadeia Municipal desta Vila, e documento 
de Nº 1 a da importância de 28$080 réis despesas feitas com Escolta que 
conduziu preso de Justiça; como comprova os mesmos documentos. [fls.45] 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão ordinária 18 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira
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Nº 22
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, leva ao conhecimento de Vossa Excelência 
que no dia 7 do corrente se verificou as Eleições Municipais nas Paróquias 
deste Município, e que hoje nesta Câmara se procedeu à apuração geral pela 
postura ordenada no Art. 105 da Lei Reg. e foram declarados Vereadores 
para o quatriênio de 1861, a 1864, os cidadãos constantes da lista junta, os 
quais a Câmara vai remeter os Diplomas, e convidá-los para prestarem ju-
ramento e tomar posse, no Paço desta Câmara no dia 7 de Janeiro próximo 
futuro; e que igual convocação vai fazer aos juízes de Paz Eleitos para os 
diferentes Distritos deste Município, os quais constam igualmente na lista já 
mencionada. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 19 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, transmite a Vossa Senhoria por cópia a Ata 
da apuração qual dos votos para Vereadores da nova Câmara desta Vila, e 
convida Vossa Senhoria para no dia 7 de Janeiro futuro prestar o juramento, 
e entrar em exercício de seu emprego.  Deus Guarde a Vossa Senho-
ria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão ordinária 
19 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Joze Joaquim Marques de Souza Junior.

Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Igual ofício aos Cidadãos = Joze Prestes Guimarães= Cezario Antonio Lo-
pes - Capitão Joze Gabriel d’Almeida Maia - Tenente Francisco Joze dos San-
tos - Alferes Francisco Antonio Baptista Roza e Alferes Benedicto Pinto de 
Moraes.
era ut supra

O Secretário Chaves
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Ilustríssimo Senhor
Tendo sido Vossa Senhoria Eleito Juiz de Paz do Distrito desta Vila, para 
servir no quatriênio de 1861, a 1864, cumpre que Vossa Senhoria compareça 
no dia 7 de Janeiro futuro as 10 horas da manhã no Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila, para prestar juramento do mesmo cargo. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão 
ordinária 19 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Major Antonio de Mascarenhas Camello Junior.

Igual ofício aos Cidadãos Capitão Francisco de Barros Miranda, Joze Joa-
quim Marques de Souza Junior, Francisco de Paula Vieira = Antonio Joze 
Duarte, Manoel Theodoro da Rocha, Francisco Joze de Oliveira = Manoel 
Machado de Albuquerque = Frederico de Mascarenhas Camello = João 
Ciprianno da Rocha Loures, Cirino Velozo de Linhares, Antonio Ribeiro 
Portella, Bernardo Pereira de Quadros, Joze Fidelles Martins João Floriano 
de Quadros, Joaquim Antonio Pinto Martins = Joaquim da Silva Portella, 
João Borges de Sampaio, Laurindo Joze da Silveira, Francisco Rodrigues da 
Silva = Anastacio Joze Bernandes, Manoel Alves da Silva, Ignacio Narcizo 
de Siqueira Lopes – Gil Antonio Maria = Justinianno Borges do Amaral, Fi-
dencio Rodrigues da Silva, Sezefredo[ilegível] Alves Maciel e Mathias Joze 
dos Sanctos.
era ut supra

Secretário Chaves

[fls.46]

Nº 23
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto no Art. 45 da 
Lei Nº 435 de 12 de janeiro de 1859, remete a Vossa Excelência três exem-
plares do Balanço demonstrativo da Receita e despesa da Câmara e submissa 
impetra de Vossa Excelência fazer os mesmos chegar a presença da Assem-
bleia Legislativa Provincial. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão ordinária 20 de setembro de 1860. Ilustríssimo Exce-
lentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão Digníssimo 
Presidente da Província.   Araujo, Reis, Pinheiro, Xavier, Quadros, Andrade 
e Vieira.
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E acompanhados de 84 Documentos de números 1 a 84, quais interesse os 
mesmos.

= O Secretário Chaves

N 24
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com o disposto do Art. 45 da 
Lei Nº 435 de 12 de janeiro de 1859, remete a Vossa Excelência três exem-
plares do orçamento da Câmara para o ano financeiro que decorre de 1º de 
julho de 1861 a 3º de junho de 1862 – a fim de Vossa Excelência – fazer 
os mesmos chegarem a presença da Assembleia Legislativa Provincial. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do, em sessão ordinária 21 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Nº 35
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, transmite a Vossa Excelência cinco exem-
plares do Relatório das necessidades de seu Município, e impetra de Vossa 
Excelência fazer os mesmos chegarem a presença da Assembleia Legislativa 
Provincial. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 22 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Nº 36
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento as ordens de Vossa Excelência, esta Câmara transmite os 
exemplares estatísticos desta Freguesia e da Freguesia de Soledade, formal 
aos modelos que lhes foi remetido. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 22 de setem-
bro de 1860.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Reis, Xavier, Quadros, Andrade e Vieira

Ilustríssimo Senhor
Incluso remeto a Vossa Senhoria o livro que há de servir para nele se lançar 
as Atas das Eleições de Eleitores desta Paróquia, e de conformidade com as 
ordens do Governo ordena a Vossa Senhoria para proceder a convocação dos 
votantes na forma da Lei, a fim de ter efeito a referida Eleição de Eleitores 
desta Paróquia no dia 30 de dezembro futuro. Deus Guarde Vossa Senhoria 
Vila do Passo Fundo 26 de setembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Freguesia da Soledade. Reis.

O Secretário Chaves

Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila

Chaves

N 37
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento o que ordena a Vossa Excelência na Portaria Nº 15 de 12 
de outubro do corrente ano; esta Câmara remete a Vossa Excelência três có-
pias autênticas das Atas da apuração das cédulas sendo uma desta Paróquia, 
a outra da Paróquia da Soledade e da apuração geral dos votos feita por esta 
[fls.47] corporação. Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 12 de dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Andrade, Terres, Rocha e Miranda

N 38
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento ao que Vossa Excelência ordena na Portaria Nº 8 de 23 de 
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junho passado, esta Câmara informa a Vossa Excelência não ter ela dívida 
alguma passiva, e sim ativa, na importância de 1:223$090 réis, qual lhe é 
devedora a Fazenda Provincial, sendo a quantia de 439 mil e 630 réis, prove-
niente de despesas feitas com os presos pobres da Cadeia civil desta Vila, no 
semestre decorrido do 1º de Janeiro a 30 de Junho de 1859, e 783 mil 460 
réis de fornecimentos aos presos, [ilegível], e soldos a escoltas que conduzi-
ram presos de Justiça e utencis de madeira para a Aula Pública desta Vila, em 
diferentes datas do ano financeiro decorrido do 1º de Julho de 1859 a 30 de 
Junho de 1860 e quanto sua cobrança, tendo a Coletoria desta Vila autoriza-
ção para pagar por falta de dinheiro tem o deixado de o fazer. Esta Câmara 
seria pontual em dar a Vossa Excelência a mais tempo a presente informação 
se tivesse logo recebido a referida Portaria, mas ela só lhe chegou em mãos no 
dia 26 de novembro próximo passado. 
Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em sessão ordinária 12 de dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Andrade, [ilegível], Rocha e Miranda

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, transmite a Vossa m. para sua inteligência, 
cópia do Decreto Nº 1082 de 18 de Agosto do corrente ano, que altera a Lei 
Nº 387 de 17 de Agosto de 1846, e Decreto Nº 842 de 19 de setembro de 
1855. Deus Guarde a Vossa M. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão ordinária 12 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Freguesia da Soledade.

Araujo, Andrade, [ilegível], Rocha e Miranda

Nº 39 – Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila

Chaves

Em cumprimento ao que ordena Vossa Excelência na Portaria Nº 9 de 11 
de Julho passado, esta Câmara informa a Vossa Excelência que suas rendas 
acham-se administradas por seu Procurador e só as passagens do rio Goioen 
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estão arrematadas, e o arrematante tem cumprido seus deveres. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão 
ordinária 12 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província. 

Araujo, Andrade, Terres, Rocha e Miranda

A Câmara Municipal remete a Vossa Senhoria por cópia o Ato Nº 101 de 13 
de Agosto passado, qual regula o Nº de Eleitores que tem de dar essa Paró-
quia.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo, em sessão ordinária 12 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Ricardo Joze Landin.
Juiz de Paz mais votado da Freguesia da Soledade.

Araujo

Nº 40
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento ao que ordena Vossa Excelência na Portaria Nº 17 de 14 de 
novembro passado, esta Câmara informa a  Vossa Excelência que prestaram 
juramento do cargo de Suplentes de Juiz Municipal os Cidadãos Antonio 
de Mascarenhas Camello Júnior, Diogo Joze de Oliveira, e Antonio [fls.48] 
Rodrigues da Silva, tendo este último mudado de residência, e hoje existe no 
Município de Santo Antônio da Patrulha, e deixaram de prestar juramento 
os Cidadãos Manoel Joze de Araujo, Joaquim Fagundes dos Reis e Ceza-
rio Antonio Lopes, o primeiro deixou de prestar juramento em razão de ter 
muito afazeres com sua casa comercial, e já ocupar outros cargos; o segundo 
por ser morador distante da Vila e mais que tudo seu estado septuagenário; 
o 3º por ter muitos afazeres com sua casa comercial , e sofrer em [ilegível] de 
saúde. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo, em sessão ordinária, 13 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
de Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Andrade, Terres, Rocha, e Miranda
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila remete a Vossa Mercê para fins de conhe-
cimento cópia das Instruções que baixaram com o Aviso de 27 de setembro 
de 1856. Deus Guarde Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo, em sessão ordinária 13 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Ricardo Joze Landin.
Juiz de Paz mais votado da Freguesia da Soledade.

Araujo, etc.

Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila.

O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, transmite a Vossa Mercê por cópia o Ato de 
29 de Setembro corrente ano, o qual marca a sede do Colégios Eleitorais, e 
bem assim cópia da Portaria da Presidência que acompanhou o mesmo Ato, 
a fim de Vossa Mercê dar pronta execução no que nela ordena. Deus Guarde 
a Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão 
ordinária 13 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade.

= Araujo

Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila.

O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, transmite a Vossa Mercê. a cópia inclusa a 
fim de Vossa Mercê. dar pontual execução no que nela ordena o Excelentís-
simo Presidente da Província. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo, em Sessão ordinária 13 de Dezembro de 
1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade.

= Araujo
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Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila.
O Secretário Chaves

Nº 41
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila cumprindo com que lhe foi ordenado, cien-
tífica a Vossa Excelência não ter havido alteração alguma nos preços dos ma-
teriais, e mão de obra do município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em Sessão ordinária 15 de 
Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Andrade, Terres, Rocha, e Miranda

[fls.49]

Em cumprimento ao que pede Vossa Senhoriano ofício de 25 de Junho, e 
recebido, a 28 de Outubro passado, esta Câmara incluso remete a Vossa Se-
nhoriaa relação dos Estabelecimentos, dos quais aumentam as rendas muni-
cipais. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 15 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Presidente = Araujo, o secretário Chaves

Relação que acompanhou o ofício junto.

Casas de negócio, tanto de líquidos espirituosos, como de secos

43
Ferrarias 5
Casa de Bilhar 1
Matadouro Público 1
Olarias 3

Vila do Passo Fundo 15 de Dezembro de 1860.

O Secretário Chaves
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Nº 42
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência Nº 19 de 20 de Novembro próximo findo, em cuja marca o número 
de Eleitores para a Paróquia da Soledade; e esta Câmara esta mesma data 
oficiou ao Juiz de Paz da referida Paróquia remetendo-lhe cópia da Portaria 
de Vossa Excelência Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo, em Sessão ordinária 18 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Araujo, Oliveira, Rocha, Miranda e Castro

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila incluso remete a Vossa Mercê cópia da Por-
taria da Presidência, marca o Nº de Eleitores que tem de dar essa Paróquia. 
Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo, em Sessão ordinária 18 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade.

Araujo
O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção do ofício de Vossa Senho-
ria de 21 de Outubro passado, e em cumprimento ao que lhe pede, informa 
a Vossa Senhoria que existe no Município, 15 carretas, entre as que condu-
zem gêneros, como do uso particular; não remetendo a Vossa Senhoria uma 
relação bem exata em razão de ter pedido aos Inspetores de Quarteirão para 
fornecer-lhe a respeito, declarando a esta Câmara o nome dos proprietários 
das mesmas, mesmo até esta data ainda não pôde obter os esclarecimentos 
pedidos. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo, em Sessão ordinária 17 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo, Oliveira, Rocha, Miranda e Castro
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Ilustríssimo Senhor
Em cumprimento ao pedido de Vossa Senhoria no ofício de 23 de Outu-
bro passado esta Câmara transmite a Vossa Senhoria os esclarecimentos que 
pôde obter por testemunho de pessoas de merecido critério, acerca da data 
da primeira criação das Povoações deste município, e mais incidentes ocorri-
dos, que são os seguintes = Em 1833 esta Vila era 4º Quarteirão da Freguesia 
do Espírito Santo da Cruz Alta, e continha nessa ocasião 104 fogões, e cons-
ta que em 1828 foi que teve princípio esses fogões, e antes não havia um só. 
Em 1834 a requerimento de Joaquim Fagundes dos Reis, e mais 8, ou dez 
cidadãos foi concedido pela autoridade Eclesiástica de Porto Alegre, licença 
para se levantar uma Capela, com a denominação [fls.50] de N. S. da Con-
ceição da Aparecida do Passo Fundo, que em fins de 1835 ficou pronta, e 
essa mesma Capela é que ainda hoje existe. Em 1834, foi descoberto os cam-
pos Nonoai; por Bernardo Castanho da Rocha, e mais cidadãos cujos cam-
pos, só em 1846, ou 1847, é que teve princípio seu povoamento. Em 1835, 
passou este Quarteirão a ser 4º Distrito da Vila de Cruz Alta, foram seus 
primeiros Juízes de Paz, Joaquim Fagundes dos Reis, Bernardo Castanho da 
Rocha, Rodrigo Felix Martins e João dos Sanctos; desde 1828, até 1836, 
foi progredindo o Distrito, tanto em população, como em comércio, porém 
durante a revolução decaiu tanto, que quando se acabou a guerra, estava pela 
terça parte a sua população. Em 1846 começou a aumentar a população, 
e em 1848 passou à Freguesia. Em 1849, foi desmembrado da Paróquia o 
território do Campo do Meio, e incorporado ao Passo Fundo; cujo terreno 
era um Quarteirão de 30 fogões mais, ou menos; Em 1857 passou este lugar 
Passo Fundo a Vila, a sua Câmara foi instalada no dia 7 de Agosto de 1857, 
sendo seu presidente Manoel Joze d’Araujo. A Paróquia da Soledade não 
sabe-se ao certo quando teve princípio o povoamento, aquele território, só 
sabe-se que é mais antigo que do Passo Fundo, presume-se que tivesse prin-
cípio por 1820, 1823, era 3º Quarteirão da Freguesia da Cruz Alta, e havia 
até 200 fogões mais ou menos; sua Igreja teve princípio em 1833, a requeri-
mento de Lucio Ferreira de Andrade mais cidadãos, foi concedida a Licença 
pela autoridade Eclesiástica dessa Capital, e a denominação a Igreja de N. S. 
da Soledade: seu progresso antes da revolução foi bom; seu atraso durante a 
guerra, foi pela metade, e depois da revolução o aumento na população foi 
considerável. Em 1857 passou a Freguesia. As paróquias da Soledade, e Pas-
so Fundo em 1853 eram 2 Quarteirões de Cruz Alta, com 300 fogões mais, 
ou menos; hoje mesmo município dividido em 7 Distritos, contendo mais 
dois mil fogões. Em 1835 foi criada nesta Paróquia a companhia de Guarda 
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Nacional, e outra na Soledade hoje as duas Paróquias têm dois corpos de 
Guarda Nacional que dá para 4, e uma Seção de Infantaria da Reserva que dá 
para 2. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo, em Sessão ordinária, 17 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Araujo
O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete por cópia a circular do En-
carregado da Estatística, em que pede uma planta ou esboço do alinhamento 
dessa Freguesia, e assim  Vossa Mercê de acordo com o respectivo Fiscal digo 
Arruador satisfarão essa exigência, remetendo a esta Câmara a planta ou es-
boço que formarem, sendo isso com maior brevidade.   Deus Guarde a 
Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em Sessão 
ordinária, 17 de Dezembro de 1860.
Ilustríssimo Senhor Joze Ferreira de Camargo.
Fiscal da Soledade.

Araujo e Chaves

Igual ofício ao Fiscal desta Vila.

O Secretário Chaves

Nº 43
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A nova Câmara Municipal desta Vila, leva ao alto conhecimento de Vossa 
Excelência ter tomado posse hoje 7 do corrente mês, e cumprindo com seu 
dever, transmite a Vossa Excelência cópia autêntica do Relatório do ex-Presi-
dente da mesma. Esta Corporação que pela primeira vez tem a honra de di-
rigir-se a Vossa Excelência, toma por princípio, firmar a Vossa Excelência sua 
submissão e respeito, e aguarda-se para dar execução às ordens que lhe foram 
transmitidas. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo, em Sessão ordinária, 7 de Janeiro de 1861.[fls.51]
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
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Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas, e Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Circular de Vossa Se-
nhoria de 6 de Dezembro passado, e satisfazendo o pedido de Vossa Senho-
ria passa a informar que em todo o seu Município existe o Doutor em Me-
dicina Joaquim Dias Medeiros Junior e dois Boticários, João Jorge Moogen 
e Joze Joaquim Marques de Souza Junior. Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 8 de 
Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

= Souza Junior, Guimarães, Lopes, Santos, Rozas e Moraes

Ilustríssimo Senhor

A Câmara Municipal desta Vila, incluso remete a Vossa Mercê por cópia a 
Circular do Encarregado da Estatística de 18 de Dezembro, Vossa Mercê 
dará pronta execução ao pedido da mesma. Deus Guarde a Vossa Mercê. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 8 de 
Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Souza Junior e Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila leva ao conhecimento de Vossa Mercê que 
deve o quanto antes mandar reedificar a estiva no sangradouro, junto ao 
Engenho de sua propriedade no 5º Distrito desta Vila, em estado de poder 
livremente transitar carretas, não podendo ter a mesma estiva menos de 20 
palmos de largura, e devendo esta, estar pronta até o dia 15 do futuro mês de 
Fevereiro; e caso Vossa Mercê assim não o faça, esta Câmara mandará aterrar 
dito sangradouro, repondo a estrada ao seu antigo estado de boa servidão 
pública, sendo a estiva feita de madeira de Lei. Deus Guarde a Vossa Mercê. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária 9 de 
Janeiro de 1861.
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Ilustríssimo Senhor Manoel Joze Gonçalves Ferreira Pedra.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, científica a Vossa Mercê ter-lhe nomeado 
Fiscal desse Distrito, e convida a Vossa Mercê para prestar juramento e fiança 
do mesmo cargo, e designa o dia 15 do futuro mês de Fevereiro do corrente 
ano, devendo Vossa Mercê comparecer no referido dia as 10 horas da manhã 
na residência do Presidente da Câmara para o fim já dito. Deus Guarde a 
Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária 10 de Janeiro de 1861.  
Ilustríssimo Senhor Salvador Joze Borges= Fiscal do 3º Distrito Nonoai. 

Souza Junior e Chaves

Nº 44
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila cumprindo com o seu dever, incluso remete 
a Vossa Excelência cópia autentica do termo do Balanço do Cofre Munici-
pal. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 10 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão. Digníssimo Presidente da Província.   

Nº 45
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara, faltaria a um dos seus mais sagrados deveres se não satisfizes-
sem a confiança de seus Munícipes, promovendo-lhes toda a sorte do me-
lhoramento do seu município, e neste indeclinável dever, esta Corporação 
desde seu começo vem perante Vossa Excelência apresentando as urgentes 
necessidades do município, e confiada na alta Ilustração de espírito de Vossa 
Excelência espera toda a coadjuvação, e reparação de suas necessidades.  
A Câmara [ilegível], em ofício sob Nº 13 [fls.52] de 8 de junho do ano pas-
sado, fez sentir a Vossa Excelência a necessidade de construção da ponte do 
rio Jacuizinho na estrada geral desta Vila, para a Freguesia da Soledade, orça-
da na quantia de 4:836$ réis e pediu a Vossa Excelência autorização para des-
pender de seu cofre a referida quantia, com dita obra; e como até a presente 
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data não tenha ainda Vossa Excelência dignado-se resolver a respeito, esta 
Câmara, que não quer mostrar-se inativa aos benefícios de seus concidadãos, 
científica a Vossa Excelência ser a referida ponte de urgentíssima necessidade 
por ser ela em uma estrada geral, e de um comércio ativo, não só nos trans-
portes da erva-mate para fora do município, como do Comércio desta Vila, 
para essa Capital, e vice-versa; e o rio aonde tem ela de ser colocada ser cau-
daloso, e com qualquer chuva torna-se impassável, e neste estado bastante 
sensível ao Comércio, e por isso é de urgente necessidade a construção da 
referida ponte, e de novo pede-se a Vossa Excelência autorização pra esta 
Câmara poder despender de seu cofre a mencionada quantia 4:836$ réis na 
construção dela. Outrossim, existindo nesta Vila, um antigo cemitério, feito 
em época bem remota cercado de madeira, dele só resta hoje o lugar sagrado, 
sem uma boa[ilegível] cerca que vede a entrada dos animais nele, esta Câma-
ra respeitosa dos atos religiosos, reconhecendo a necessidade de ser reparado 
o Cemitério mandou proceder a planta, e orçamento dele, e foi orçado na 
quantia de 1:294 réis e pede autorização a Vossa Excelência para igualmente 
poder despender de seu cofre dita quantia com a reparação dele.  Vossa Exce-
lência que sabiamente tem sabido administrar a Província não deixará passar 
desapercebido as necessidades deste novo município, e nesta convicção esta 
corporação espera que Vossa Excelência dar-lhe-á as autorizações ora pedi-
das. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo, em sessão ordinária 10 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas e Moraes 

Ilustríssimo Senhor

A Câmara Municipal desta Vila, reconhecendo o elevado prestígio de Vossa 
Senhoria e o quanto se esmera na prosperidade deste município, incluso re-
mete a Vossa Senhoria uma subscrição afim de Vossa Senhoria promover as 
assinaturas nesse Distrito.
Este especial favor a pról da prosperidade deste município tingirá uma pá-
gina de seu nome e brilhantes qualidade aos vindouros, e esta Câmara tor-
nando a iniciativa dará a Vossa Senhoria uma prova de sua gratidão. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em 
sessão ordinária 10 de Janeiro de 1861.
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Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze Joaquim de Oliveira.

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas, Moraes

Igual ofício ao Tenente Coronel João de Freitas Noronha.

O Secretário Chaves

Nº 46
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, cumprindo com as ordens de Vossa Exce-
lência, científica não ter havido alteração alguma nos preços dos materiais 
e mãos de obra deste município =. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 de 
Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas e Moraes

Nº 47
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Sendo a Erva-mate o primeiro ramo comercial deste município, não pode 
esta Câmara prescindir de procurar todos os meios a seu alcance para a con-
servação dos ervais, e tendo a fiscalização destes, ao caso dos respectivos fis-
cais, estar [ilegível] ter quem os ajude não podem satisfazer cabalmente seu 
trabalho, e por isso esta Corporação entendeu ser de urgente ajuda a criação 
de uma Segunda Guarda Municipal para acompanhar ao Fiscal desta Vila 
na Fiscalização dos ervais, e [ilegível] [fls.53] a Manoel Laurindo Gomes, 
percebendo a gratificação de 120$ réis anual; e respeitosamente pede a Vos-
sa Excelência a aprovação desta sua deliberação.  Deus Guarde a Vos-
sa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão 
ordinária 11 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província. 

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas e Moraes.
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Nº 48
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Achando-se a Fazenda Provincial, a dever a Câmara Municipal desta Vila, a 
quantia de 1223$090 réis de fornecimento de presos pobres, soldo e Estafe-
tas e escoltas que conduziram presos de Justiça, e utencis de madeira, para a 
Aula Pública de Instrução primária desta Vila, como constam dos documen-
tos  que devem existir em poder de Vossa Excelência; e conquanto a Coleto-
ria desta Vila, já tenha dito ordens para fazer algum pagamento todavia não 
a tem feito por falta de dinheiro; e assim pede a Vossa Excelência ordenar a 
satisfação competente, afim de mandar satisfazer a esta Câmara a referida 
quantia. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
 Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas e Moraes.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, convida a Vossa Mercê para prestar de novo 
fiança de seu cargo, vista a fiança prestada já ter caducado com a expiração 
de tempo afiançado por seu fiador Diogo Joze d’ Oliveira, e designa dia 8 de 
abril as 10 horas da amanhã no Paço da Câmara Municipal desta Vila, em 
Sessão ordinária. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Candido Cordeiro de Souza.
Fiscal do 7º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Iguais ofícios aos Fiscais, do 4, 5, 6 Distritos.

O Secretário Chaves

Nº 49
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, vê-se no indeclinável dever de levar ao co-
nhecimento de Vossa Excelência, que os terrenos existentes dentro dos limi-
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tes desta Vila, foram de propriedade do Capitão Manoel Joze das Neves, e 
Manoel Alves da Cunha, os quais em 1831 deles fizeram doação a N. S. da 
Conceição da Aparecida desta Matriz, para fundação de uma Povoação, e 
por isso esta Câmara entende que ditos terrenos são de sua propriedade, já 
pela razão acima dita, já porque a Câmara da Cruz Alta sempre conservou 
estes terrenos como de sua propriedade, vendendo parte deles para edifica-
ção de casas. Na criação desta Vila, sua Câmara tendo em vista o praticado 
pela Câmara daquela Vila, formou o Art. 6º do seu Código de Posturas que é 
o seguinte = Art. 6º = É proibido edificar casas em terrenos devoluto dentro 
dos limites da Vila sem licença da Câmara; esta licença será requerida um 
vez que o terreno esteja neste caso: a parte requerente pagará 400$ réis por 
cada palmo de frente com 250 de fundos, que será entregue ao Procurador 
da Câmara, e a vista do conhecimento deste, o Secretário da Câmara passará 
a licença, que será registrada no livro competente. Cujo código de Posturas 
foi aprovado pelo poder competente; e por isso a Câmara presume ser com-
petente para conceder terrenos para edificação de casas dentro dos limites da 
Vila, por serem de uma propriedade e não nacionais.
A Câmara transata tendo em vista a Circular do antecessor de Vossa Exce-
lência; o Excelentíssimo Conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz, sob Nº 
18 de 17 de Setembro de 1858 deixou de conceder licença para concessão de 
terrenos e submeter os requerimentos dos peticionários a Vossa Excelência 
por não ter concebido que os terrenos devolutos, e que devem serem conce-
didos por Vossa Excelência são os Nacionais, e não os de propriedade, e que 
[fls. 54] estão devolutos por não estarem ocupados.
A vista das razões expendidas, esta Câmara espera que Vossa Excelência de-
liberará a respeito, e se deve ela ou não execução ao Art. 6º do seu código de 
Posturas, acima declarado. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão ordinária 12 de Janeiro de 
1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Guimarães, Lopes, Sanctos, Rozas e Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, tendo em vista o ofício de Vossa Mercê em 
que científica não poder comparecer por impedimento de moléstia, convida 
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a Vossa Mercê para prestar juramento no dia 8 de Abril futuro no Paço da 
Câmara Municipal as 10 horas da manhã. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão ordinária 12 de 
Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Manoel Machado de Albuquerque.
Juiz de Paz do 2º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Igual ofício aos Cidadãos Manoel Machado de Albuquerque, Antonio Joze 
Duarte Juízes de Paz do 2º Distrito – João Cipriano da Rocha Loures, e Ci-
rino Velozo de Linhares, Juízes de Paz do 3º Distrito  = Joze Fidelis Martins, 
e Joaquim Antonio Pinto Martins, Juízes de Paz do 4º Distrito = Joaquim 
da Silva Portella, Laurindo Joze da Silveira e Francisco Rodrigues da Silva, 
Juízes de Paz do 5º Distrito = Ignacio Narcizo de Siqueira Lopes, Gil Anto-
nio Maria, Juízes de Paz do 6º Distrito – Justiniano Borges do Amaral Juiz 
de Paz do 7º Distrito. 

Nº 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila em cumprimento ao que ordena Vossa Ex-
celência na Portaria Nº 1 de 5 de Janeiro do corrente ano, transmite a Vossa 
Excelência as cópias autênticas da Eleições primárias, tanto desta Paróquia, 
como da Paróquia Soledade. Deus Guarde Vossa Excelência Vila do Passo 
Fundo 25 de Janeiro de 1861 = em sessão extraordinária.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
de Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, ordena a Vossa Mercê para de acordo com 
o respectivo Arruador, proceder o alinhamento do quadro da Igreja Matriz 
desta Vila, e ruas respectivas, comunicando previamente a Presidente da Câ-
mara, e Vereador Benedicto Pinto de Moraes o dia que designar para esse 
fim. Deus Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
11 de Janeiro de 1861.
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Ilustríssimo Senhor Gaspar Francisco Gonçalves Lages
Fiscal do Distrito da Vila.

Souza Junior e Chaves

Igual ofício ao Arruador João Antonio Ferreira de Mello.

O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, pede a Vossa Senhoria se digne a informar-
-lhe, qual o Cidadão residente dentro de seu Distrito que esteja no caso de 
exercer o cargo de Fiscal visto, e nomeado, e juramentado ter pedido de-
missão [fls.55] a esta Câmara o haver atendido.  A mesma espera que Vossa 
Senhoria informará com a maior brevidade possível. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal de Passo Fundo 12 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do 2º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila científica a Vossa Mercê ter-lhe nomeado 
Guarda Municipal da Câmara, recebendo a gratificação de 120$ réis anuais, 
com a obrigação de acompanhar ao Fiscal desta Vila em seus trabalhos da fis-
calização dos ervais, e convida Vossa Mercê para prestar juramento do mes-
mo cargo amanhã 12 do corrente. Deus Guarde Vossa Mercê Paço da Câ-
mara Municipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 de Janeiro de 1861
Ilustríssimo Senhor Manoel Laurindo Gomes.
Guarda Municipal.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
Em vista do ofício de Vossa Senhoria de 18 de Janeiro dirigido ao Agente 
interino do Correio desta Vila, e por ele a mim apresentado; cumpriu-se in-
formar a Vossa Senhoria que está no caso de ser nomeado Agente do Correio 
desta Vila o Cidadão Ignacio Moreira Villela, o qual tem a idoneidade pre-
cisa, e capacidade para desempenhar as obrigações do mesmo cargo. Deus 
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Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 8 de Fevereiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Administrador Geral dos Correios da Província.

= Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, tomando em consideração o oferecimen-
to de Vossa Senhoria para prestar gratuitamente seus socorros médicos aos 
pobres (seus munícipes) não pode deixar de dar a Vossa Senhoria os mais 
sincero agradecimento, e ao mesmo tempo convida Vossa Senhoria para 
Médico de partido desta Câmara, e caso Vossa Senhoria a isso se preste, esta 
corporação em seu orçamento futuro designará a verba que deve Vossa Se-
nhoria receber anualmente, e para cujo fim espera solução de Vossa Senhoria 
Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 
em sessão ordinária 11 de Janeiro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Dr. Joaquim Dias de Medeiros Junior.

Souza Junior e Secretário Chaves

Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, convicta dos deveres que 
a impele a propugnar pelos interesses de seus Munícipes, tem a honra de 
submeter a Ilustre Assembleia Provincial a reclamação junta, e respeitosa-
mente impetra de Vossa Excelência fazer chegar sua reclamação a presença 
da Assembleia Provincial. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo, em sessão extraordinária 4 de março de 
1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.
O presidente interino Frederico Antonio Baptista Rozas

Benedicto Pinto de Moraes
Francisco Xavier de Castro

Athanazio Baptista do Nascimento
Jorge Schell

Representação que acompanhou o ofício supra.
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Ilustríssimos Digníssimos Senhores da Assembleia Provincial
A Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo, tendo em vista a reclama-
ção da extinta Câmara, dirigida a esta Ilustríssima Assembleia, em 15 de 
Maio de 1858, vem como órgão de seus Munícipes reclamar de novo desta 
Assembleia a revogação do Art. 2º da Lei Provincial Nº 387 de 26 de [fls.56] 
novembro de 1857, que alterou as divisas de seu Município, com o da Cruz 
Alta; cuja reclamação, (por cópia) esta Câmara tem a honra de submeter 
de novo a esta Assembleia, e sente a mais inteira esperança de ser benevola-
mente acolhida sua reclamação, atento as razões nela expedidas. Dignai-vos 
pois senhores, de prestais um só momento de atenção, as razões que expediu 
a extinta Câmara Municipal, e esta Corporação o afirma, que em um golpe 
de vista reconheceis quanto é justa sua reclamação, e quanto dela depende 
o interesse público, e a melhor comodidade dos povos.  Relevai Senhores 
a esta Câmara, que pela primeira vez, que tem a honra de dirigir-se a esta 
Ilustre Assembleia seja exigente, mas, o dever que a impele a propugnar pe-
los interesses de seus Munícipes, e mais que tudo, conhecedora da Ilustra-
ção de espírito dos responsáveis escolhidos da Província não se acanhe em 
representar as necessidades de seu município, e promover toda a sorte de 
seu melhoramento. A extinta Câmara Municipal, em último relatório diri-
gido a esta Assembleia em 22 de setembro do ano passado, nele fez sentir as 
necessidades de seu município, e entre elas a seguintes = suma necessidade 
de construção da ponte no rio Jacuí na Estrada que segue desta Vila para a 
Soledade. Cadeia pública nesta Vila; e esta Câmara respeitosamente impetra 
desta Ilustre Assembleia, que tomando na devida consideração, o quanto foi 
nele expendido, se digne atenderem as necessidades deste novo município, 
concedendo a esta Câmara a autorização para despender de seu cofre  quan-
tia de 4:800$ réis com a construção da referida ponte, e dignar uma verba 
de 4:000$ réis pelos cofres Provinciais para a construção da Cadeia pública, 
visto que a pequena casa do matadouro público, que servia de cadeia já caiu, 
e hoje está servindo de Cadeia uma casa particular, cuja não  oferece a menor 
segurança. Esta Corporação convicta da alta inteligência dos respeitáveis es-
colhidos da Província espera ser atendida sua reclamação, obtendo a revoga-
ção do Art. 2º da Lei Nº 387 de 20 de Novembro de 1857, e mais o que seu 
relatório último fez sentir e nesta mencionaram. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo, em sessão extraordinária 4 de março de 1861.

O presidente interino Frederico Antonio Baptista Rozas
Athanazio Baptista do Nascimento
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Benedicto Pinto de Moraes
Jorge Schell

Francisco Xavier de Castro

Cópia
Ilustríssimos. Digníssimos Senhores da Assembleia Provincial
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, toda cônscia dos deveres que a 
impelem a propugnar pelos interesses, e zelar da propriedade de seus muníci-
pes, vem reclamar desta Assembleia, a revogação do Art. 2º da Lei Provincial 
Nº 387, de 26 de novembro de 1857, que alterou as divisas de seu município, 
nutrindo a esperança de ser benevolentemente atendida digo acolhida sem 
reclamação. Dez meses ainda não são passados, que foi criada esta Câmara, 
e todavia já se [ilegível] no indeclinável dever de impugnar inovação nos 
limites que lhe deram a Lei de sua criação! Inovação feita, sem prévia audiên-
cia desta Câmara, em manifesta contradição ao parecer da Câmara da Cruz 
Alta, e aos interesses dos povos. [ilegível] pois Senhores, que esta Câmara, 
que não quer permanecer inativa aos benefícios de seus concidadãos, expu-
nha as razões, e mais justos motivos em que se findam, para pedir a revoga-
ção do Art. 2º da já referida lei. Dois Jacuizinhos existem na Soledade, um 
que nasce do Mato Castelhano e vai juntar-se ao Jacuí grande, dividindo a 
Freguesia do Passo Fundo, da Freguesia da Soledade, e outro que nasce dos 
campos do = Depósito = no centro [fls.57] desta Freguesia, e também se 
lança no Jacuí muitas léguas abaixo daquela foz. Qualquer que conheça a 
topografia destes terrenos, não poderá em vista do disposto do supracitado 
Art. 2º discriminar a qual dos rios Jacuizinhos se refere, seja porém qual for 
nenhum pode ser [ilegível] com a estabilidade pública; aquele importaria ti-
rar-se deste município toda a Freguesia da Soledade, deixando indivisa toda 
a grande extensão que rodeia entre ambos os Jacuizinhos.
O rio Jacuí grande Senhores, desde sua nascente no pinheiro marcado, era a 
divisa decretada entre este novo município e o da Cruz Alta, caudaloso em 
toda a sua extensão, só um passo tem que comunica a Cruz Alta com a So-
ledade, embora arrematado, até hoje os passageiros tem encontrado mesma 
dificuldade em estabelecer uma balsa permanente: não é necessário grande 
chuva para ser impassável pela sua muita correnteza. Qual pois a circunstân-
cia de transpor-se esta divisa traçada pela natureza, para Cruz Alta estender 
suas raias ao Jacuizinho, arroio insignificante e despontável? Para que Se-
nhores, quando a própria Câmara da Cruz Alta, propondo a criação deste 
Município, indicou o Rio Jacuí grande não foi [ilegível] o bem ser e utilida-
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de pública que originou essa medida toda em detrimento dos povos deste 
município: abusou-se completamente da boa fé desta Ilustre Assembleia, 
visando-se apenas interesses eleitorais, meramente para certas influências da 
Cruz Alta.
Relevai Senhores esta linguagem tosca mas verdadeira de uma Câmara que 
pela primeira vez tem a honra de se vos dirigir, e que enxerga em tudo quanto 
leva dito a melhor comodidade dos povos, cujo futuro mais direto está sob 
sua vigilância; prescinde pois do rude invólucro com que fervorosamente 
expende as suas ideias, mas atentai bem para a justiça de sua reclamação, e 
dignar-vos revogar o citado Art. 2º da Lei Nº 387 de 26 de novembro de 
1857. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordiná-
ria 19 de Maio de 1858.

O Presidente interino = Antonio Ferreira de Mello Pinheiro
Manoel da Cruz Xavier

João Floriano de Quadros
Joaquim Joze de Andrade Pereira

Francisco de Paula Vieira
Cezario Antonio Lopes

Está conforme
O Secretário = Frederico Joze da Silva Chaves

Ilustríssimo Senhor
Acuso a recepção do ofício de Vossa Senhoria de 21 de Fevereiro último 
acompanhado de suas cópias autênticas das Atas das Eleições primárias deste 
Município, afim de serem concertadas pelo Tabelião; cujas devolvo a Vossa 
Senhoria concertadas segundo ordenou. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila 
do Passo Fundo 12 de Março de 1861.
Ilustríssimo Senhor João da Cunha Lobo Barreto.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Rozas e Chaves

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Ex-
celência sob Nº 3 de 8 de Fevereiro último em o qual Vossa Excelência cha-
ma atenção desta Corporação ao Art. 15 da Lei de Orçamentos Municipal 
Nº 456 de 4 de Janeiro do ano passado.  Esta Corporação reconhecendo as 
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grandes necessidades de seu Município, tem de científicar a Vossa Excelên-
cia, não poder satisfazer disposto no referido Art. 15 porquanto o saldo exis-
tente em cofre, não é suficiente para satisfazer a importância das obras que 
necessita o município das quais esta Câmara tem levado ao conhecimento 
de Vossa Excelência, e que infelizmente acham-se sem andamento, umas por 
falta de profissionais para [fls. 58] levantamento de plantas; outras por falta 
de autorização de Vossa Excelência, como bem as composturas da Estrada 
do campo cumprido, que em ofício digo de plantas digo sem andamento 
por falta de um profissional para alevantar as plantas, como acaba Vossa Ex-
celência de devolver a esta Câmara, a planta da Ponte do Jacuí, por achar-se 
imperfeita;
A vista da resposta esta Corporação espera que Vossa Excelência atenderá 
suas razões por serem justas, e firma a Vossa Excelência que promoverá o 
quanto em si couber para conseguir toda o melhoramento de seu municí-
pio.  Deus Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Pas-
so Fundo, em sessão ordinária 10 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Maia, Moraes, Castro e Nascimento

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria 
de Vossa Excelência Nº 6 de 21 de Fevereiro do corrente ano, acompanhada 
da planta, e orçamento da ponte do rio Jacuizinho, que esta Câmara subme-
teu a presença de Vossa Excelência, e pedia autorização para despender de 
seus cofres a quantia de 4:836$ réis com sua construção; e, a vista do parecer 
do Capitão Engenheiro que acompanhou a mesma Portaria, esta Corpo-
ração fica ciente das irregularidades da planta, e vai mandar proceder uma 
outra, e afinal levará ao conhecimento de Vossa Excelência  Incluso achará 
Vossa Excelência a planta e orçamento do cemitério desta Vila e esta Corpo-
ração espera que Vossa Excelência  lhe autorizará para despender de seus co-
fres quantia de 1:294 réis em que foi orçada a reedificação do mesmo. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 12 
de abril de 1861. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim 
Antão Fernandes Leão Digníssimo Presidente da Província.
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O Presidente interino Cezario Antonio Lopes
Maia, Moraes, Castro e Nascimento

Este oficio ficou sem efeito
= Chaves = vai a folha 60

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção do ofício de 
Vossa Senhoria de 04 de Fevereiro, em que lembra a esta Câmara seu pedido 
em ofício de 12 de Maio do ano passado, e esta Corporação satisfazendo o 
pedido de Vossa Senhoria cientifica-lhe, que ainda não existe em seu muni-
cípio mineral algum descoberto e logo que haja remeterá a Vossa Senhoria. a 
amostra dele.  Deus Guarde Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 12 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

O Presidente interino Lopes, Maia, Moraes, Castro e Nascimento

Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção do ofício de 
Vossas Senhorias. de 11 de Janeiro do corrente ano, em que apresentam o 
desejo que nutrem para verem remediados os inconvenientes que oferece a 
ponte do rio Jacuí e solicitam desta Câmara sua coadjuvação para de comum 
acordo com essa reedificarem, ou comporem a referida ponte a custa de seus 
cofres municipais.
Esta Câmara não deixa de reconhecer a grande necessidade na reedificação, 
ou compostura da mencionada ponte, mas, também conhece ser ela em uma 
estrada geral da Província e por isso entende, que deve ser ela composta a 
custa dos cofres Provinciais; ainda mais acresce, que, sendo este município 
mui novo, como Vossa Senhorias bem o sabem muitas necessidades existem 
nele, que os[ilegível] soldos existentes em cofre não são suficientes para re-
mediá-las, e por isso deixa esta Câmara de concordar com Vossas Senhorias. 
Deus Guarde Vossas Senhorias Paço da Câmara [fls. 59] Municipal do Passo 
Fundo, em sessão ordinária 12 de Abril de 1861. Ilustríssimo Senhores Pre-
sidente e Vereadores da Câmara Municipal da Cruz Alta.

O Presidente interino Lopes, Maia, Moraes, Castro, Nascimento
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Nº 5 Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, cumprindo com a ordens do 
antecessor de Vossa Excelência em Portaria N. 13 de 8 de Maio de 1859, 
incluso remete a Vossa Excelência uma relação dos preços dos materiais, e 
mãos de obra do munícipio ora existentes. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 13 de Abril 
de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Relação que acompanhou o ofício supra

Telha um milheiro  100$000
Tijolo um milheiro 50$000
Cal alqueire 6$000
Pedras carreta 4$500
Areia carreta 3$000
Madeira de cerne
Linhas de 45 palmos 15$000
Dita de 38 palmos 14$000
Pranchas de 28 palmos e ½ grossura 14$000
Linhas de 28 palmos 12$000
Pranchão de 24 palmos 1 de largo e ½ grossura dúzia 34$000
Baldrames de 24 palmos 8$000
Tabuado de pinho
Tábuas de 20 palmos dúzia 16$
Ripas de 16 palmos dúzia $640
Barretes para parede dúzia 2$000
Caibros dúzia 3$000
Zigotes de 25 um 2$000
Linhas de 48 palmos 12$000
Ditas de 30 palmos 11$000
Ditas de 20 e 25 8$000
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Mão de obra
Oficiais carpinteiros por dia 6$000
Oficiais pedreiros por dia 6$000
Serventes por dia 2$300

Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 13 de Abril de 1861

Nº 6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria 
de Vossa Excelência Nº 20, de 21 de Dezembro do ano passado, e incluída 
a 15 de Fevereiro do corrente ano em o qual Vossa Excelência científica a 
esta Corporação a disposição da Ordem Lº 2ª Art. 26, § 8º, e que de confor-
midade com o Art. 41 da Lei do 1º de Outubro de 1828, e aviso de 16 de 
Novembro de 1837, faço efetivo a disposição do § 8º, da [ilegível] já citada, 
o que esta Câmara fica inteligenciada. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 13 de Abril de 
1861.
Ilustríssimo Excelência Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Maria, Moraes, Castro e Nascimento

Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção do ofício de 
Vossas Senhorias de 19 de Fevereiro último, em que faz sentir da fatura digo 
da falsificação da Erva-mate com a mistura da caúna; e esta Câmara científi-
ca a Vossas Senhorias dar as providências necessárias a fim de que cesse seme-
lhante abuso. Deus Guarde a Vossas Senhorias. Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo, em Sessão ordinária 13 de Abril de 1861.
Ilustríssimos Senhores Presidentes e Vereadores da Câmara Municipal do 
Rio Pardo.

[fls.60]

Ilustríssimo Senhor
Constando a esta Câmara, do fabrico ativo que se esta dando, na fatura da 
erva caúna, para ser misturada com a própria, esta Câmara recomenda a Vos-



136 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

sa Mercê toda a energia na execução do Art. 45 do Código de Posturas. Deus 
Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 13 de 
Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Fiscal do 2º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Iguais ofícios aos mais Fiscais dos diferentes Distritos.

O Secretário Chaves

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vos-
sa Excelência Nº 6, de 21 de Fevereiro do corrente ano, acompanhada da 
planta, e orçamento da ponte do rio Jacuzinho, que esta Câmara submeteu 
a presença de Vossa Excelência, e pediu autorização para despender dos co-
fres a quantia de 4:836 réis com a sua construção; e a vista do parecer do 
Capitão Engenheiro a quem Vossa Excelência enviou a mesma planta para 
ser examinada, esta Câmara fica inteligenciada de sua irregularidade; e vai 
mandar tirar uma outra planta, e a final levará à respeitável presença de Vossa 
Excelência Quanto a planta e orçamento do cemitério desta Vila, que Vossa 
Excelência ordena que seja enviada, esta Câmara, tem de científicar a Vossa 
Excelência que não há no lugar profissional na arte do desenho, e por isso 
incluso remete a Vossa Excelência um esboço da maneira por qual o mesmo 
tem de ser construído, notando que, na relação que igualmente acompanha, 
dos materiais que ocupa o mesmo Cemitério, não está incluída os esteios, 
porquanto =, estes, o Vigário tirando uma subscrição entre os moradores 
desta Vila, esta deu para as despesas dos mesmos esteios, os quais já estão 
prontos e de madeira de Lei. Esta Corporação espera que Vossa Excelência 
atendendo a grande necessidade do referido cemitério lhe autorize para des-
pender de seus cofres a quantia de 1:294$ que foi orçado os materiais e mão 
de obra do mesmo. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal do Passo Fundo em Sessão ordinária, 12 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Excelência Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.
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Relações que acompanham o oficio supra.
Esboço da construção do cemitério.
O cemitério tem duzentos palmos de cumprimento, e 124 ditos de largura. 
Sua construção é de madeira de lei. Os esteios são enfincados na longitude de 
12 em 12 palmos um do outro. Leva uma ordem de vigotes no pé dos esteios, 
e outra na ponta dos mesmos para seja pregado o tabuado, cujo é posto em 
pé. Em cima do taboado leva uma coberta de telha, para a conservação da 
madeira. Leva um portão com oito palmos de largura. A altura da cerca é de 
7 palmos. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 12 de Abril de 1861.

Lopes e Chaves

Relação dos materiais para a construção do cemitério
34 dúzias de tábuas de cerne a 17$ 568$000
Carreto dos mesmos 136$000
64 vigotes de cerne a 2$ 128$000
Carreto dos mesmos 48$000
2000 pregos galeota 20$000
Tinta de óleo 150$000
Telhas e carreto 54$000
Mão de obra 190$000

1:294$000
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 12 de Abril de 1861.

Lopes e Chaves.

[fls. 61]

Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, incluso remete a Vossa Excelência os 
requerimento do Coronel Antonio de Mascarenhas Camello Junior, Capitão 
Antonio Baptista do Nascimento, Capitão Gaspar Xavier Teixeira, Jeronimo 
Xavier Teixeira, Vidal Francisco de Borba, Francisco Xavier de Castro, Fran-
cisco Monteiro da Rocha e Silva, Bernardo Antonio de  Quadros, Frederico 
Joze da Silva Chaves, Carlos Gosch e Inocencio Joze de Oliveira Prado, os 
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quais requerem a Vossa Excelência concessões de terrenos devolutos, no mu-
nicípio desta Vila; cujos requerimentos, vão informados por esta Corpora-
ção, científicando a Vossa Excelência que se acham devolutos. Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 16 de Abril de 
1861.  Em sessão ordinária. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Joaquim Antão Fernandes Leão Digníssimo Presidente da Província.

Nº 8 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Ordenando o § 18 Nº 1º da Lei de orçamento municipal Nº 456 de 4 de 
Janeiro de 1860, o imposto de 10$ sobre corrida de cavalos; no Art. 20 do 
Código de Posturas desta Câmara, ordenando o imposto de 4$; esta Corpo-
ração consulta a Vossa Excelência quais dos impostos deve ser cobrado, se, o 
do § 18 Nº 1º da Lei já citada ou o do Art. 20 do Código de Posturas. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em 
sessão ordinária 16 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Ilustríssimo Senhor
Está Câmara atendendo ao ofício de Vossa Mercê, em que renuncia o cargo 
de Juiz de Paz desse Distrito, para o qual foi eleito; esta Câmara resolveu 
desonerar a Vossa Mercê do referido cargo, o que lhe científica por sua inte-
ligência. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo, em sessão ordinária 13 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Manoel Machado de Albuquerque. 

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, atendendo o que Vossa Senhoria 
apresentou em seu ofício renunciando o cargo de Juiz de Paz desse Distri-
to, para o qual foi reeleito, resolveu desonerar a Vossa Senhoria de referi-
do cargo, o qual vai exercer o 1º suplente mais votado o Capitão Manoel 
Muniz Simões Pereira, a quem esta Câmara nesta data oficia convidando-o 
para prestar o competente juramento. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da 



139Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

Câmara Municipal do Passo Fundo 13 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Joaquim da Silva Portella.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
Tendo o cidadão Manoel Machado de Albuquerque renunciado, o cargo de 
Juiz de Paz desse Distrito, e não sendo possível, convocar-se o 1º e 2º su-
plentes para o substituir, em razão de que estes não existem; esta Câmara 
convoca a Vossa Mercê para substituir o referido cidadão no cargo de Juiz de 
Paz desse Distrito, e vir prestar o competente juramento no dia 15 de Julho 
futuro as 10 horas da manhã no paço da Câmara Municipal. Deus Guarde 
a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordi-
nária 13 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Elias Joze de Oliveira.
Juiz de Paz do 2º Distrito.

Souza Junior e Chaves.

Ilustríssimo Senhor

Tendo o cidadão Joaquim da Silva Portella, renunciado o cargo de Juiz de 
Paz do 5º Distrito, e sendo Vossa Senhoriaquem compete substituí-lo em 
razão de ser o 1º Suplente mais votado, esta Corporação convida a Vossa Se-
nhoria [fls. 62] para vir prestar o competente juramento no dia 15 de Julho 
futuro, as 10 horas da manhã no Paço da Câmara Municipal. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 13 de Abril 
de 1861.

Ilustríssimo Senhor Capitão Manoel Muniz Simões Pereira.

Juiz de Paz do 5º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, satisfazendo o pedido de Vossa Se-
nhoria em ofício de 14 de Novembro do ano, remete a Vossa Senhoria um 
esboço, ou traços do alinhamento desta Vila, o qual vai toscamente feito, em 
razão de que no lugar não há pessoa habilitada na arte de desenho; não indo 
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a da Freguesia da Soledade; por ter esta Câmara pedido ao Juiz de Paz da-
quela Freguesia e até o presente ainda não ter remetido. Deus Guarde Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em Sessão Ordinária 
15 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Junior, Lopes, Moraes, Nascimento, Schell e Maia

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, lembra a Vossa Senhoria seu 
pedido em ofício de 12 de Janeiro último, em qual pediu a Vossa Senhoria 
lâminas de pus vacínico para ser propagada a vacina no município; e espe-
ra esta Corporação que Vossa Senhoria atenderá seu pedido. Deus Guarde 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão ordi-
nária 17 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Dr. Diretor Geral da Repartição Vacinica.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Nascimento, Schell

Ilustríssimo Senhor
Esta Câmara ordena a Vossa Mercê para contratar com quem mais vantagem 
oferecer ao cofre Municipal as composturas da Estrada geral no 5º Distrito 
desta Vila pela forma indicada no parecer junto, podendo despender com as 
ditas composturas até a quantia de 600$ réis. A mesma ordem a Vossa Mercê 
para da mesma forma contratar com quem mais vantagem oferecer ao cofre 
Municipal a construção de duas percintas nesta Vila uma em frente a casa do 
Senhor Cel. Moraes, e outra na canhada além da casa do Marques Jr. ambas 
as percintas tendo 8 palmos de largura, feitas de pedra, e com toda seguran-
ça, tendo na 2ª percinta uma calçada de 20 palmos de largura, no centro da 
rua onde passa as carretas, tendo esta princípio em frente a casa do mesmo 
Souza Jr. Até a referida percinta, podendo despender com ambas até a quan-
tia de 600$ réis, e logo que for fazendo as despesas mandando passar recibos 
e pôr-se neles o visto para seu pagamento. Deus Guarde Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo 16 de Abril de 1861.
Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da Cruz.
Procurador da Câmara.

Souza Junior e Secretário Chaves
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomear Vossa Senhoria para tirar 
a planta e orçamento de uma ponte para o rio Jacuizinho, na Estrada que se-
gue desta Vila para a Freguesia da Soledade e submete a Vossa Senhoria uma 
planta que já foi tirada para a mesma mas que por suas irregularidades foi 
devolvida como verá Vossa Senhoria. da Portaria e parecer junto.  Espera esta 
Câmara que Vossa Senhorias e prestará a esse serviço a bem da comodida-
de pública.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 16 [fls. 63] de Abril de 1861. Ilustríssimo 
Senhor Adam Schell.

Souza Junior e Secretário Chaves

Nº 9
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, em cumprimento do quanto ordena 
Vossa Excelência na Portaria Nº 7 de 22 de Maio passado remete a Vossa 
Excelência o saldo disponíveis do cofre Municipal na importância de 4:514 
mil e 500 réis para ser recolhido ao Banco da Província na conformidade do 
Artigo 15 da Lei do Orçamento Municipal Nº 456 de 4 de Janeiro de 1860. 
A mesma submete a Vossa Excelência a cópia do termo de Balanço do cofre, 
pelo qual verá Vossa Excelência o total do dinheiro nele existente e que não 
é recolhido ao Banco somente aquelas quantias que vão ser distribuídas em 
obras Municipais que se acham em andamento, cujão são, duas percintas 
nesta Vila, a construção de um chafariz, cemitério, e composturas de estra-
das, cujas obras importam seu dispêndio na quantia de 3:194 mil 020 réis. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em Sessão ordinária 6 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Rozas, Moraes e Schell
– Sem efeito o ofício supra

O Secretário Chaves

Nº 9
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, em cumprimento do quanto ordena 



142 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

Vossa Excelência na Portaria Nº 7 de 22 de Maio passado, remete ao Ban-
co da Província, na conformidade do Art. 15 da Lei Nº 456, de 4 de Ja-
neiro de 1860, os saldos disponíveis no Cofre Municipal na importância 
de 4:025$900 réis, ficando tão somente em cofre aquela quantia que tem 
de ser despendida com as obras Municipais que se acham em andamento, 
cujas são: construção do Cemitério, Chafariz, duas percintas, e uma calçada 
e composturas de estradas; cujas obras importam seu dispêndio na quantia 
de 3:194$074 réis. A mesma submete a Vossa Excelência a cópia do termo 
do Balanço do Cofre Municipal pela qual verá Vossa Excelência do total do 
dinheiro nele existente. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo, em Sessão extardinária 6 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Rozas, Moraes e Schell

Nº 10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, de novo leva ao conhecimento de 
Vossa Excelência que  a Fazenda Provincial é devedoura ao Cofre Municipal 
da quantia de 1223$090 réis proveniente dita quantia de fornecimento aos 
presos pobres, estafeta e soldo a escoltas que conduziram presos da Justiça, e 
utencis de madeira para a Aula Pública, como constam dos documentos sub-
metidos a Vossa Excelência, a contar-se desde Janeiro de 1859, até Junho de 
1860: e conquanto a Coletoria desta Vila tenha ordem para satisfazer a Câ-
mara a quantia de 488$526 réis proveniente das primeiras quantias despen-
didas por esta Câmara, a contar-se de Janeiro a Setembro de 1859, todavia 
até agora não tem pago dita quantia por falta de dinheiro das rendas Provin-
ciais; e, como esta Câmara nesta data faz remessa dos saldos disponíveis do 
cofre da Câmara na importância de 4:025$900 réis ao Banco da Província, 
na conformidade do Art. 15 da Lei Nº [fls. 64] 456, de 4 de Janeiro de 1860, 
impetra de Vossa Eª a fim de ordenar a Tesouraria da Fazenda Provincial a 
fim de fazer a entrada no referido Banco da quantia que a mesma Fazenda se 
acha a dever ao Cofre Municipal, e ser unida com aquela, ficando assim no 
Banco digo assim recolhido ao Banco a quantia de 5:248$990 réis. A mesma 
não pode deixar de científicar a Vossa Excelência que as quantias despen-
didas pela Câmara desde Janeiro a Setembro de 1859, não é 488$ 526 réis 
como consta da Ordem que baixou da Tesouraria da Fazenda Provincial para 
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a Coletoria desta Vila, e sim é de 497$ 670 réis. Deus Guarde a Vossa Exce-
lência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão extraordinária 
6 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Lopes = Rozas = Moraes = Schell

Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência Nº 9 de 24 de Maio passado, em a qual Vossa Excelência autori-
za-lhe para despender de seu cofre a quantia de 1:294$ réis com a construção 
do Cemitério; e desde já esta Câmara vai dar andamento a mesma obra visto 
que parte de seu material já se acha pronto. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em Sessão extraordinária 6 de 
Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Lopes = Rozas =  Moraes = 
Schell

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção
do ofício de Vossa Senhoriade 21 de Maio passado acompanhado de um 
exemplar da Coleção de Leis, Atos, Reg. e Instruções da Presidência da Pro-
víncia tudo do ano de 1860. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câma-
ra Municipal do Passo Fundo em Sessão extraordinária 6 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Senhor João da Cunha Lobo Barrêto.
Digníssimo Oficial Maior da Secretaria do Governo.

= Souza Junior, Lopes = Rozas = Moraes = Schell =

Nº 12 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
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Excelência Nº 10 de 7 de Junho passado, em a qual ordena Vossa Excelência 
a esta Câmara para informar se no seu município existem ervais, públicos, 
e particulares, e que os meios que esta tem adotado para a conservação dos 
mesmos; e esta Câmara informa  Vossa Excelência que em seu município 
existe muitos ervais, quer públicos, quer do domínio particular, e os meios 
que tem adotado para a sua conservação, é por meio da fiscalização dos Fis-
cais, obstando que os fabricantes da Erva não estraguem os ervais cortando 
as árvores, e nem fazendo Erva daqueles brotos, ou recravos, que não tenham 
quatro anos, e julga ser o meio mais eficaz para a conservação dos mesmos. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
16 de Julho de 1861 = Em sessão ordinária.

= Souza Junior, Lopes, Rozas, Moraes, Castro e Schell

Nº 13
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, incluso remete a Vossa Excelência 
os requerimentos dos cidadãos Diogo Joze de Oliveira, Clementino Xavier 
da Cruz, Joze Joaquim Brizola, Joaquim Antonio Pinto Martins, Francisco 
Vidal dos Sanctos, Joze Francisco de Oliveira, Antonio Alves de Siqueira, 
Francisco de Paula [fls. 65] Vieira, Antonio Ferreira de Mello Pinheiro, Joze 
Fidelles Martins, Manoel d’ Almeida, João Francisco d’ Almeida, Delfino 
Antonio, Antonio Mendes da Fontoura, Serafim Antonio Dias, João Anto-
nio Alves Rabello, Procópio Joze Martins, Elisbão Joze Martins, Francisco 
Marques Xavier, Joze Fabricio das Neves, Antonio Joze de Almeida, e Balbi-
na Maria da Trindade, os quais requerem a Vossa Excelência concessões de 
terrenos devolutos neste município, cujos requerimentos vão por esta Cor-
poração informados ficando a Vossa Excelência que os terrenos se acham 
devolutos. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 17 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Rozas, Moraes, Castro, e Nascimento

Nº 14
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo textualmente com as or-
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dens de Vossa Excelência incluso remete a relação dos preços dos materiais, 
e mãos de obra do Município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câ-
mara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 17 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes = Rozas = Moraes = Castro = Nascimento

Relação que acompanhou ofício supra

Telha um milheiro  100$000
Tijolo um milheiro 50$000
Cal alqueire 6$000
Pedras carreta 4$500
Areia carreta 3$000

Madeira de cerne
Linhas de 45 palmos 15$000
Ditas de 38 palmos 14$000
Ditas de 28 palmos 12$000
Pranchão de 28 palmos e ½ grossura 14$000
Pranchão de 38 palmos e ½ grossura dúzia 34$000

Madeiras de pinho
Linhas de 42 palmos 12$000
Ditas de 30 palmos 11$000
Ditas de 20 e 25 8$000
Tabuado dúzia 16$
Ripas dúzia $640
Barretes para parede dúzia 2$000
Caibros dúzia 3$000
Zigotes de 25 mm 2$000

Mão de obra
Oficiais carpinteiros por dia 5$500
Oficiais pedreiros por dia 5$500
Serventes por dia 2$000
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Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo
17 de Julho de 1861

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção do ofício de Vossa 
Senhoria Nº 103 de 28 de Maio passado, em que pede a esta Câmara, que 
reunindo os facultativos em Sessão especial, ou cada um de por si, informa 
sobre o estado mórbido do município: ao que esta Corporação passa a cien-
tíficar a Vossa Senhoria que o município em nada tem sido alterado em seu 
estado normal.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo, em Sessão ordinária 18 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Perei-
ra.
Encarregado da Estatística.

= Souza Junior Lopes Baptista = Rozas = Moraes = Nascimento

[fls. 66]

Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com o disposto no Art. 
Nº 15, da Lei Nº 435 de 12 de Janeiro de 1859, remete a Vossa Excelência 
três exemplares do Balanço demonstrativo da receita e despesas, acompa-
nhadas dos Documentos Nº 1 a 68, - da Câmara e submissa impetra de Vos-
sa Excelência fazer os mesmos chegar a presença da Assembleia Provincial. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fun-
do, em Sessão Ordinária 20 de julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas, Moraes, Nascimento =

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo em cumprimento do quanto pede 
Vossa Senhoria na circular Nº 112 de 12 de Junho passado informa a Vossa 
Senhoria., que os primeiros Vereadores desta Câmara, na elevação desta Vila 
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foram os Cidadãos = Capitão Manoel Joze d Araujo, Coronel Antonio de 
Mascarenhas Camello Junior, Joaquim Fagundes dos Reis, Manoel da Cruz 
Xavier, Antonio Ferreira de Mello Pinheiro, Joze Ignacio do Canto Landin e 
João Floriano de Quadros. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 19 de julho de 1861.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Sanctos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas = Moraes, e Nascimento

Nº 16
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Portaria de Vossa Exce-
lência Nº 11 de 19 de Junho passado, e interada do quanto n’la ordena Vossa 
Excelência, desde já transmite ordens a seus respectivos Fiscais, a fim de pro-
cederem mensalmente o exame das estradas, a saber qual providências que 
tinha-se a tomar, esta Câmara levará ao conhecimento de Vossa Excelência 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço Municipal do Passo Fundo, em Sessão 
Ordinária de 20 Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas, Moraes, e Nascimento

Nº 17
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vos-
sa Excelência Nº 12 do corrente mês e pronta sua em dar cumprimento ao 
quanto Vossa Excelência nela ordena. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo, sem Sessão ordinária 20 de Julho de 
1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas, Moraes, e Nascimento
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Nº 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, faltaria ao seu maior sagrado dever, 
se, se tornasse surda as necessidades de seu município: mas não declinando 
de seus princípios religiosos, e nem esquecendo-se de sua missão ao voto de 
seus Munícipes, vem de novo a presença de Vossa Excelência, satisfazendo 
seu ofício Nº 49 de 12 de Janeiro do corrente ano em o qual fez sentir a Vossa 
Excelência que os terrenos situados dentro dos limites da Vila, foram de pro-
priedade do Capitão Manoel Joze das Neves, e Manoel Alves da Cunha, os 
quais em 1831 d’les fizeram doação a Nossa Senhora da Conceição da Apa-
recida desta Paróquia; e por isso esta Câmara entende que os ditos terrenos 
são de sua propriedade e esta [fls. 64] no caso de ceder eles para edificação de 
casas, na forma ordenada no Artigo 6 de seu Código de Posturas.
Permita Vossa Excelência que esta Câmara manifeste o quanto tem sido sen-
sível a esta Vila a falta de poder ela conceder licença de terrenos para edifica-
ção de casas: a mais de um ano que se não levantam casas dentro dos limites 
da Vila, por falta de concessão, e muitos cidadãos estão tendo prejuízo em 
madeiras que estavam prontas para se levantarem suas casas, e só estão a espe-
ra da concessão para darem princípio as suas obras; e por isso esta Corpora-
ção espera que Vossa Excelência, tomando em consideração seu expendido, 
ordenará que se dê execução do Art. 6 do Código de Posturas, considerando 
como é de Justiça, os terrenos dentro dos limites da Vila de propriedade da 
Câmara = Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em Sessão ordinária 22 de Julho de 1861.

= Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas = Moraes = Nascimento – 

Nº 19
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com o disposto no Art. 
Nº 45, da Lei Nº 435 de 12 de Janeiro de 1859, remete a Vossa Excelên-
cia três exemplares do orçamento da receita e despesa desta Câmara para o 
ano de 1862, a 1863, afim de Vossa Excelência fazer os mesmos chegarem a 
presença da Assembleia Provincial. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 20 de Julho de 
1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
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Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas, Moraes, e Nascimento

Nº 19
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com as ordens de Vossa 
Excelência remete os dois mapas estatísticos geográficos, natural e civil das 
Paróquias deste Município, seguindo os modelos por Vossa Excelência en-
viados com a Portaria Nº 19, de 20 de Julho de 1859. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, sem Sessão ordiná-
ria 22 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas = Moraes, e Nascimento

Nº 21
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, incluso remete a Vossa Excelência 
o documento junto sob Nº 69 na importância de 5.600 despesa feita com 
os presos pobres da Cadeia Civil desta Vila no mês de Junho do corrente 
ano, como comprova o mesmo documento. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 22 de Julho 
de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas = Moraes, e Nascimento

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, satisfazendo o pedido de Vossa Se-
nhoria em ofício do primeiro de Julho do corrente ano informa Vossa Se-
nhoria que esta no caso de poder exercer o cargo de Agente do Correio desta 
Vila o Coletor das Rendas Provinciais – Joze Palmeiro Artajeta [ilegível]. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 
em Sessão ordinária 22 de Julho de 1861.
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Ilustríssimo Senhor

Nº 22
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com seu dever incluso 
remete a Vossa Excelência 5 exemplares do Relatório das necessidades de seu 
município, fim de Vossa Excelência fazer os mesmos chegarem a presença 
da Assembleia Provincial. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 22 de Julho de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas = Moraes, e Nascimento

[fls. 68]

Nº 23
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção de Circular de Vossa 
Excelência de 9 de Setembro, acompanhada das instruções de 8 de Agosto 
deste ano tendentes a exposição agrícola, e científica a Vossa Excelência que 
remeterá a exposição, todas e quaisquer amostras de elementos de riqueza 
que exista em seu município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câ-
mara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 21 de Outubro de 
1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior Lopes = Baptista Rozas = Moraes = Nascimento

Nº 24
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 16 de 22 de Agosto passado em que científica ter expe-
dido ordem a Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial para se 
pagar a esta Câmara a quantia de 5600$ despendida com um preso pobre; 
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cuja quantia esta Câmara já recebeu. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 21 de Outubro 
de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior = Lopes = Baptista Rozas = Moraes = Nascimento

Nº 25
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, em cumprimento do quanto ordena 
Vossa Excelência na Portaria Nº 15 de 17 de Agosto do corrente ano, tem a 
honra de científicar a Vossa Excelência que a casa que serve de Cadeia nes-
ta Vila é de domínio particular, e alugada pela Câmara, cuja casa, além de 
pequena, não oferece maior segurança, mas é a única que a Câmara pode 
obter para servir de cárcere, e nela não se pode fazer reparo algum visto não 
ser de propriedade Municipal; e como esta Câmara esteja autorizada para 
despender com a construção de uma Cadeia a quantia de 4:000$ vai dar an-
damento a dita obra, e só está esperando planta da mesma para submeter a 
aprovação de Vossa Excelência e dar princípio a ela, ficando por esta forma 
sanada uma das grandes necessidades deste município. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 
22 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

 Souza Junior Lopes = Baptista Rozas = Moraes, Maia 

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila cumprindo com a ordem posta do Art. 7 
da Lei regulamentar das Eleições transmite a Vossa Senhoria cópias autên-
ticas das Atas das Eleições de Eleitores, e Juízes de Paz desta Paróquia, a fim 
de que Vossa Senhoria no 1º Domingo do mês de Janeiro futuro proceda a 
revisão da qualificação do ano anterior, nos termos do Art. 25 daquela Lei, 
expedindo previamente os competentes avisos. Deus Guarde a Vossa Senho-
ria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 22 de Outubro de 1861.
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Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial da Paróquia 
de Passo Fundo.

= Souza Junior e Sanctos
Chaves

Igual ofício do Juiz de Paz da Paróquia da Soledade.

O Secretário Chaves.

Nº 26
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção [fls. 69] da Portaria 
de Vossa Excelência sob Nº 19 de 23 de Setembro ora findo, em o qual co-
munica-lhe ter novamente expedido ordem a Diretoria Geral dos Negócios 
da Fazenda Provincial, a fim dela, mandar satisfazer ao cofre Municipal a 
quantia de 1.176, 386 réis, e não a quantia de 1:223$900 réis por ter sido a 
Câmara glosada por aquela Diretoria em quantias, que, por falta de cálculo, 
em erros de contas, incompetentemente fez; ao que esta Câmara, tendo em 
vista a Portaria de Vossa Excelência sob Nº 10 de 7 de Agosto de 1860, cuja 
por cópia envia, junto a esta, entende que acha-se resolvida do glosamento 
supra, e espera que Vossa Excelência tomando na devida consideração (como 
benignamente já o fez), o alegado por esta Câmara no ofício Nº 16 de 11 
de Julho d’aquele ano, onde [ilegível] àquela Repartição o pagamento de 
total quantia dispendida por esta Câmara de 1:223$900 réis. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão 
ordinária 23 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior Lopes – Rozas, Maia, Moraes

Ilustríssimo Senhor
Esta Corporação incluso remete a Vossa Mercê ofício junto, e ordena-lhe 
para que em companhia da Guarda Nacional vá ao 5º Distrito desta Vila, 
tomar conhecimento da denúncia constante do mesmo ofício, e proceder o 
competente auto de infração de Posturas; entendendo-se ao mesmo tempo 
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com o Senhor Vereador Inspetor de Distrito Joze Prestes Guimarães, a quem 
esta Câmara nesta mesma data se dirige: isto com a maior brevidade possível. 
Deus Guarde a Vª Mercê. Vila do Passo Fundo 23 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Gaspar Francisco Gonçalves Lages.
Fiscal.

Souza Junior e Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, recebendo a denúncia que por cópia envia a 
Vossa Senhoria., ordenou ao Fiscal da Vila para passar ao lugar, e proceder os 
exames necessários, e formar o competente auto de infrações de Posturas, e, 
sendo Vossa Senhoria o Inspetor do Distrito, esta Câmara espera que Vossa 
Senhoria tomando igualmente pleno conhecimento do fato, dê o parecer a 
respeito.
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal de Passo Fundo, 
23 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Joze Prestes Guimarães.
Digníssimo Vereador e Inspetor do Distrito.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Circular de Vossa 
Senhoria de 29 de Setembro passado, em que pede para fornecer a essa Re-
partição com a qualidade e quantidade anual dos produtos agrícolas, bem 
como quais as manufaturas que se elaboram, e finalmente qual o trabalho 
industrial; ao que esta Câmara afirma a Vossa Senhoria que o mais breve 
possível satisfará o pedido de Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senho-
ria Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 24 de 
Outubro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Maia = Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, para poder satisfazer o exigido na Circular 
junta, que por cópia envia, pede a Vossa Senhoria para que promova em seu 
Distrito, a relação da qualidade e quantidade anual dos produtos agrícolas, 
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quais as manufaturas que se elaboram, e finalmente qual o trabalho indus-
trial, devendo Vossa Senhoria fornecer esses dados a esta Câmara até fim de 
Dezembro futuro. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Munici-
pal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 24 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz da Vila.

Souza Junior e Secretário Chaves

Igual ofício aos Juízes de Paz dos diferentes Distritos era ut supra

Chaves

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, inclusa remete a Vossa Mercê por cópia, o 
ofício do Senhor Vereador Prestes Inspetor de Distrito, pelo qual verá Vossa 
Mercê que a estrada de que foi encarregado para sua compostura não está 
conforme, menos a compostura, isto é a abertura do Capoeirão: e assim Vos-
sa Mercê o quanto antes deverá compor a estrada pela forma constante no 
mesmo ofício junto entendendo-se com o Senhor Prestes. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão or-
dinária 24 de Outubro de 1861
Ilustríssimo Senhor Joze Fabricio das Neves.
Encarregado da compostura da estrada na Paróquia da Soledade.

Souza Junior e Chaves

Nº 27
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, reconhecendo a necessidade de um 
Juiz Municipal formado para seu Termo, pede respeitosamente a Vossa Ex-
celência para que se digne propor ao Governo Imperial a nomeação do re-
ferido Juiz, visto ser seu Município mui novo, e nele não haver advogados 
provisionados, a quem os Juízes leigos possam consultar; lutando os mesmos 
com esta falta, em grandes dificuldades, e as partes prejudicadas em seus di-
reitos. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo, em Sessão ordinária 26 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
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Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Maia, Baptista Rozas, Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, nomeou Vossa Mercê para Procurador da 
Câmara, e o convida para vir prestar o devido juramento, e termo de fiança 
comparecendo amanhã, 26 do corrente no Paço da Câmara Municipal as 10 
horas da manhã para o fim supra.  Deus Guarde Vossa Mercê Paço da Câma-
ra Municipal do Passo Fundo 26 de Outubro de 1861 = Ilustríssimo Senhor 
Lino Pacheco de Quadros Procurador da Câmara.

Souza Junior e Secretário Chaves. 

Nº 27
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, atendendo o requerido por Manoel 
Jacintho Ferraz, incluso remete a Vossa Excelência um requerimento do 
mesmo no qual requer a Vossa Excelência concessão de terrenos neste mu-
nicípio, cuja petição vai instruída com a informação desta Câmara. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em 
Sessão ordinária 26 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes = Maia, Baptista Rozas = Moraes.

Nº 28
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente da Província
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, vem respeitosamente pedir a 
Vossa Excelência, que se digne tomar em consideração o estado precário de 
uma boa parte da população de ambas as Freguesias deste Município, para 
impetrar ao paternal Governo de S. M. o Imperador, a necessária autorização 
afim de serem concedidas datas de terras as famílias pobres que nele abun-
dam, a exemplo do que fez na Província de Santa Catarina, onde mandou 
distribuir terras na [fls. 71] picada que comunica os campos Novos daquela 
Província, com os de Palmas na Província do Paraná. No verão passado, Ex-
celentíssimo Senhor, mandou Vossa Excelência construir a estrada do Mato 



156 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

Castelhano, tão altamente necessária pelo comércio de animais, que bendiz 
a Vossa Excelência ao Ministério que concedeu os fundos necessários para 
que esse e outros melhoramentos; cedo, porém, todo esse trabalho ficará 
inutilizado, ou novos dispêndios serão necessários a fim de que a estrada não 
recaia no péssimo estado em que se achava.  O estabelecimento, perece, de 
uma Colônia de naturais em toda sua extensão com obrigação a cada dona-
tário de conservar roçada a respectiva estrada, trará a dupla vantagem, de 
facilitar o trânsito independente de nossas despesas, e dar estabilidade nas 
vizinhanças desta Vila a um sem número de famílias, que vivem a mendigar 
favores dos proprietários, para morarem e fazerem sua pequena cultura: li-
gados ao solo, e elevados à categoria de pequenos proprietários, um futuro 
mais lisonjeiro servirá a esses míseros proletários, ao passo que a sociedade 
lucrará em moralidade e riqueza. Isto quanto aos da Freguesia desta Vila. 
Para os da Soledade, porém, outro deve ser o local escolhido; e nem um ali 
reúne as condições da mata dos fundos do rincão da Nossa Senhora, sobre 
o projeto da estrada do Taquary. Sejam quais forem as dificuldades, que se 
haja encontrado para a realização desta estrada, tanto é sua magnitude, e im-
portância para todo este município, pois que o liga ao de Taquary, que esta 
Câmara esata convicta, que cedo será levada a efeito, a despeito de todos os 
entraves, ou ante a despeito do egoísmo com que o Comércio da Cachoeira 
e de Rio Pardo se interpõe a sua cultura. Sendo, como é, intuitiva a vantagem 
desta situação em relação ao futuro, tão bem como a de Mato Castelhano 
fica próxima a Freguesia da Soledade, e por isso, os povoadores desse sertão 
com facilidade poderão procurar nela os seus recursos.
Esta Câmara espera que Vossa Excelência não tanto pelo que fica do tosca-
mente[ilegível] expendido, como pelo que alcançará a ilustrada inteligência 
de Vossa Excelência, que se dignará representar ante o Governo Imperial a 
conveniência da distribuição das matas indicadas do Mato Castelhano, e 
Rincão de Nossa Senhora pelos pobres proletários deste município, toman-
do ao mesmo tempo as medidas que entender mister, para que o espírito de 
especulação não desvirtue uma providência tão salutar, como o que se pede.  
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
26 de Outubro de 1861.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Joaquim Antão Fernandes 
Leão.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Maia, Moraes
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Nº 2

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, com [ilegível] a Vossa Senhoria e o Senhor 
Vereador Maia, para irem ao 7º Distrito, procederem a planta e orçamento 
das composturas que necessita-se fazer na estrada do = Campo Comprido, 
e nos lugares denominados = Ouro fino, afastado de Campo Comprido, e 
Passo do Jacuizinho, devendo Vossa Senhoria com o referido Maia apresen-
tarem dita planta e orçamento na futura sessão, cuja terá lugar no dia 7 de 
Janeiro futuro.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
de Passo Fundo 25 de outubro de 1861.
Ilustríssimo Senhor Joze Prestes Guimarães.
Inspetor de Distrito.

Souza Junior e Secretário Chaves

1862

Nº 1
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento do quanto ordena Vossa Excelência na Circular Nº 23 de 
25 de Outubro do ano ora findo, esta Câmara teve a honra de fazer sentir a 
Vossa Excelência que em seu município [fls.  72] existem 4 estradas gerais, 
uma que segue para a fronteira da Província, cruzando pela Vila de Cruz 
Alta, e vice-versa, segue para as Províncias vizinhas = Paraná, e São Paulo: 
outra que segue para as mesmas Províncias cruzando pelo terceiro distrito 
Nonoai atravessando o sertão de Palmas: outra que, segue desta Vila para 
essa Capital, cruzando pela Paróquia da Soledade, e desta Paróquia, segue 
uma outra que, cruzando o sexto e sétimo Distritos se dirige para as fron-
teiras da Província; cujas estradas são as que oferecem mais comunicação 
ao município, e todas elas necessitam de reparo; a primeira na reedificação 
da ponte do Jacui, raias deste município, com o da Cruz Alta; a segunda na 
picada junto as margens do rio Goioen: a terceira, na picada denominada = 
Botucarahy: e a quarta, no lugar denominado = Campo Comprido; além de 
outros reparos que esta Câmara tem mandado fazer a custa do Cofre Muni-
cipal, apesar de conhecer que eles deveriam ser feitos a custa do Cofre Pro-
vincial, por serem estradas gerais da Província. Quanto as vias de 
comunicação que mais se faz necessário, é a abertura da projetada estrada do 
Taquari, visto que muito abrevia a comunicação desta Vila para essa Capital 



158 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

e da muita vantagem ao Comércio; e a este respeito esta Câmara em 26 de 
Outubro passado, submeteu a Vossa Excelência o ofício sob Nº 28 daquela 
data, em cujo representou a necessidade da abertura da já citada picada, e im-
plorou de Vossa Excelência representar ao Governo Imperial a necessidade 
de concederem-se datas de terrenos aos pobres proletários deste município, 
com o ônus deles abrirem as estradas de suas concessões, aplicando-se para 
esse fim ao matos por onde tem de cruzar a mesma estrada, e picada do Mato 
Castelhano. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo 7 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Sanctos, Moraes

Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa a recepção da Circular de Vossa Ex-
celência sob Nº 21, de 12 de Outubro do ano próximo expirante, em cuja 
recomenda a cultura do tabaco; e esta Câmara desde já fará todos os esforços 
para que os lavradores de seu município se compenetrem do interesse que 
podem ter, aplicando-se ao cultivo do mencionado ramo. Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 7 de Janeiro 
de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câma-
ra.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Moraes, Sanctos, Castro e Nascimento

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 24 de 8 de Novembro do ano ora findo, acompanhada da 
relação dos cidadãos nomeados suplentes do Juízo Municipal deste Termo, e 
científica a Vossa Excelência que só prestou juramento dentro do prazo por 
Vossa Excelência marcado o Capitão Francisco de Barros Miranda, 4º Su-
plente quanto aos mais esta Câmara entende que renunciaram ditos cargos.  
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 



159Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

8 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes

[fls.73]

Ilustríssimo Senhor
Tendo o Instituto Histórico Brasileiro, o que Sua Majestade o Imperador se 
dignou prestar a sua imediata proteção, resolvido de se levantasse na Cor-
te, uma estátua a Joze Bonifácio d’Andrada e Silva, e se erigisse um túmulo 
digno de seus preciosos despojos: foi pela Comissão encarregada do dito 
túmulo pedido a esta Corporação para promover em seu município uma 
subscrição para o mesmo fim; e esta Câmara confiada no patriotismo de Vos-
sa Senhoria., incluso remete o exemplar junto, e espera que Vossa Senhoria 
promoverá as assinaturas em seu Distrito, recebendo desde logo o donativo 
de cada um dos seus assinantes e remetendo a lista com seu produto a esta 
Câmara, até o dia último do mês de Março próximo futuro. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 8 de Janeiro de 
1862.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze Joaquim de Oliveira.
Digníssimo Diretor do Aldeamento de Nonohay.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes

Iguais ofícios aos Juízes de Paz do 2, 4ª, 5º, 6º e 7º Distritos.

O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor
Reconhecendo-se as grandes vantagens que podem resultar no cultivo do 
tabaco, Sua Excelência o Senhor Presidente da Província muito recomenda 
a esta Câmara para fazer os esforços necessários a fim de que os lavradores se 
compenetrem do grande lucro que podem ter com o cultivo daquele ramo, 
visto ser ele de notável consumo em todo o globo; e por isso esta Câmara 
confia que Vossa Senhoria fará com que os lavradores de seu Distrito se em-
preguem no cultivo dele. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo 8 de Janeiro de 1862.
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Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do 2º Distrito.

= Souza Junior
O Secretário Chaves

Iguais ofícios aos Juízes de Paz do 3º, 4ª, 5º, 6º e 7º Distritos.

O Secretário Chaves. 

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila resolveu nomeá-lo Fiscal desse Distrito, e 
espera que Vossa Mercê aceitando dito cargo se apresentará perante ao Pre-
sidente da Câmara para prestar o competente juramento, e assinar o termo 
de fiança, e receber do Secretário da Câmara as instruções inerentes ao mes-
mo cargo. Deus Guarde a Vossa Mercê Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo 7 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Antonio Xavier Cardozo.
Fiscal do 7º Distrito = Lagoão

= Souza Junior
O Secretário Chaves

Ilustríssimo Senhor

Informada esta Câmara, que Vossa Mercê não tem sido exato no cumpri-
mento de seus deveres, e que muito diminuta tem sido a arrecadação desse 
Distrito, resolveu demiti-lo do Cargo de Fiscal, e nomeou para o substituir 
ao Cidadão Franklin Antonio Dinis a quem Vossa Mercê entregará todos 
os papéis concernentes à Câmara e arrecadação que tiver feito, cobrando do 
mesmo recebido para sua descarga. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da 
Câmara Municipal do Passo Fundo 7 de Janeiro de 1862.

Ilustríssimo Senhor Joze Caetano da Rocha.

Fiscal do 2º Distrito.

Souza Junior
O Secretário Chaves
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Ilustríssimos Excelentíssimos Senhores
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção de ofício de Vos-
sas Excelências. de 18 de Agosto do ano ora findo acompanhado de oito 
exemplares para as assinaturas [fls.74] do tanto que tem de ser erigido a Joze 
Bonifacio de Andrada e Silva, e desde já esta Corporação científica a Vossas 
Excelências que, nutrindo os mais patrióticos sentimentos, vai gostosa pro-
mover as assinaturas, cujo resultado será levado ao conhecimento de Vossas 
Excelências. Deus Guarde a Vossas Excelências Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo, em Sessão Ordinária 8 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimos Excelentíssimos Senhores Euzebio de Queiros Coltinho Mat-
tozo Câmara, e outros.
Encarregados da Estátua de Joze Bonifacio de Andrada e Silva

= Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas = Moraes = Castro, e Nascimento

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção de ofício de Vossa 
Senhoria, de 22 de Outubro do ano passado, acompanhado das instruções 
e catálogo organizado pelo Governo Imperial, tendente a exposição agríco-
la; e esta Câmara não tendo tido tempo suficiente para adquirir algumas 
amostrar, deixou de satisfazer o pedido de Vossa Senhoria, bem como ainda 
não pôde conseguir afinal da subscrição mencionada no § 13 do Art. 8º das 
instruções do Governo; porém fará todos os esforços para satisfazer seu de-
ver, e o quanto Vossa Senhoria pede. Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da 
Câmara Municipal do Passo Fundo 9 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze Luis Cardozo de Salles.
Presidente da Comissão diretora da exposição regional.

Souza Junior, Lopes

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal do Passo Fundo, incluso remete a Vossa Mercê o Edital 
junto, a fim de que o faça público em seu Distrito. Paço da Câmara Munici-
pal do Passo Fundo 9 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Francisco Joze de Oliveira.
Subdelegado do 2º Distrito.

= Souza Junior e Chaves
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Iguais ofícios acompanhados do mesmo Edital aos Subdelegados dos dife-
rentes Distritos

Secretário Chaves =

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, renova o seu pedido em ofício de 24 
de Outubro do ano passado, o qual acompanhou cópia da Circular do En-
carregado da Estatística sob Nº 144 de 29 de Julho do mesmo ano, tendente 
a produção agrícola, e industrial do município: cuja informação de novo Sua 
Excelência exige desta Corporação a qual não pode satisfazer seu dever sem 
que obtenha de Vossa Senhoria os esclarecimentos pedidos naquele ofício: 
portanto rogo a Vossa Senhoria remeter-me as informações públicas com a 
maior brevidade. Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo 11 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do 1º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Iguais ofícios aos mesmos Juízes de Paz dos diferentes Distritos.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu nomeá-lo Fiscal deste Distrito, 
precedendo a qualificação anual de 150$000 réis, e convida a Vossa Mercê 
para vir prestar o competente juramento, e assinar termo de fiança, isto com 
a maior brevidade possível. Nesta mesma data, a Câmara se dirige ao Juiz de 
Paz Portella, para tomar conta da arrecadação feita por Salvador Joze Borges, 
e de tudo fazer-lhe entrega, a quem passará recibo. Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 
de Janeiro de 1862 [fls.75]
Ilustríssimo Senhor Benedicto Antonio Barboza.
Fiscal do 3º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Ilustríssimo Senhor
Não tendo o Fiscal nomeado comparecido digo nomeado Salvador Joze 
Borges, comparecido para prestar juramento, e termo de fiança, e tão pouco, 
dado conta da arrecadação, a Câmara nomeou para Fiscal desse Distrito a 



163Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

Benedicto Antonio Barboza; e ordena a Vossa Mercê para imediatamente 
tomar conta da arrecadação que ele tiver feito, e mais papéis pertencentes à 
Câmara, e de tudo fazer entregar ao Fiscal Barboza de quem cobrará recibo, 
o qual remeterá a esta Câmara. Deus Guarde a Vossa Mercê.  Paço da Câma-
ra Municipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 11 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Antonio Ribeiro Portella.
Juiz de Paz do 3º Distrito.

Souza Junior e Chaves

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 27 de 18 de Dezembro do ano passado, e ciente do quan-
to nela ordena, passa a informar a Vossa Excelência que em seu município 
não existe fábrica alguma de preparar ferro. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão Ordinária 10 de Ja-
neiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câma-
ra.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior
Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes, Castro, e Nascimento

Nº 5
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acha-se de posse da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 26, de 13 de Dezembro do ano passado, em cuja ordena 
para enviar a Vossa Excelência com a maior brevidade a produção agrícola e 
industrial do Município; e esta Câmara desde já científica a Vossa Excelência 
que se esforçará para coligir os esclarecimentos, e informações necessárias, a 
fim de que o mais breve possível cumpra com o ordenado por Vossa Exce-
lência Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo, 10 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes, Castro, e Nascimento
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Nº 6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Sendo de suma necessidade a compostura da estrada geral que segue desta 
Vila para o 3ª Distrito Nonohay, em vários passos que existem nela; e sendo 
as mesmas composturas arcadas na quantia de 800$ réis, esta Corporação 
pede a Vossa Excelência autorização para despender de seu Cofre Municipal 
a mencionada quantia. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo em Sessão Ordinária 11 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câma-
ra.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes, Nascimento

Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta corporação reconhecendo a grande irregularidade na marcha do cor-
reio desta Vila, para essa [fls. 76] Capital, vem respeitosamente pedir a Vossa 
Excelência para que se digne providenciar a respeito, fazendo com que, ou 
sejam três viagens mensais, ou quando as mesmas duas, sejam elas feitas com 
regularidade, sendo elas, no 1º e a 15 de cada mês, e não a 9, e a 17 como até 
agora tem sido, por quando, a correspondência dirigida no correio de nove, 
não se presta a resposta do correio de 17, e só se obterá o resultado, de pes-
soas do lapso de um mês, e esta grande demora muitas vezes permite que esta 
Câmara não satisfaça prontamente com seus deveres, e ordens que lhe são 
trampe, digo transmitidas. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo, em Sessão Ordinária 11 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Patricio Corrêa da Câmara.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Baptista Rozas, Moraes, Castro, Nascimento

Nº 8
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, reconhecendo a necessidade da execu-
ção dos presentes Artigos de Posturas Municipais, que junto envia, os quais 
esta Corporação os aprovou unanimemente, depois de 1ª, 2ª, 3ª discussão, e 
achando-se aproximado o tempo destinado para o fabrico da erva-mate, esta 
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Corporação pede a Vossa Excelência para que se digne aprová-los proviso-
riamente, até que sejam os mesmos aprovados pela Assembleia Legislativa 
Provincial.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Muni-
cipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 13 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Comendador Patricio Corrêa da Câma-
ra.
Digníssimo Vice Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Estando o Governo de Sua Majestade o Imperador edificado em bases tão 
sólidas, e sua ação administrativa deverá ser evidentemente um produto fiel 
a sua origem. O governo, que atualmente se encarrega dos destinos da nação 
brasileira e um ecletismo fecundo dos Governos das nações as mais desen-
volvidas; e por acúmulo de graças, a religião dominante a Católica Apostó-
lica Romana, o que deve efetivamente salvar o nosso Império. Por Guarda 
fatigável dessa parte espiritual e delicada de nosso Governo, foi Vossa Exce-
lência Reverendíssima escolhido por suas virtudes e saber. A glória de hoje 
possuirmos tão rico tesouro devemos a uma ideia luminosa de nosso Poder 
moderador; e como é de direito em concurso, e de necessidade incalculável 
que o Governo se mostre de uma natureza dupla, porque o vassalo do rei foi 
primeiro o servo do Senhor, a Câmara Municipal desta Vila, vem cordial-
mente felicitar na pessoa de Vossa Excelência Reverendíssima a Providência 
que foi prodigalizada esta pequena parte do território brasileiro, e para o 
nosso arbítrio os elementos que forem mister para o desenvolvimento de sua 
santa missão, afim de que se mostre com evidência que a profunda destrui-
ção que separa o Governo da terra da guarda dos cargos eclesiásticos, como 
disse São Flavio ao Inspetor Romano pressupõe a homogeneidade de um fim 
comum para efeito de os fazer marchar em harmonia, assim gerando-lhes 
mútuos auxílios.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Munici-
pal do Passo Fundo, em sessão ordinária 13 de Dezembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dom Sebastião Dias Laranjeira.
Digníssimo Bispo da Província.

Souza Junior, Lopes, Sanctos, Moraes, Castro e Nascimento

[fls. 77]
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Ilustríssimo Senhor
Acuso a recepção do ofício de Vossa Senhoria datado de hoje, e sinto bastan-
te a Câmara Municipal desta (de cuja corporação tenho a honra fazer parte) 
não reconhecer no lugar profissional na arte Médica, visto que no arquivo 
da Câmara não consta registro algum de Diploma de quem quer que se con-
sidere Médico; e nesta consideração a Câmara concedeu Licença a Francisco 
Miguel Ribeiro Jardim para prestar socorros Médicos, enquanto não houver 
profissional segundo o disposto do §º 1º do Artigo do Código de Postu-
ras, não autoriza sua licença a que todos o chamem em que ele armado dela 
abuse de seus deveres. Quanto as pessoas falecidas, elas foram tratadas pelo 
referido Jardim, cujas receitas existem em meu poder; e se foram infelizes 
não foi por falta de remédios, e sim talvez por esses dias estivessem [ilegível]; 
ainda mais que Vossa Senhoria não deve ignorar que a morte é inevitável, e 
não é arte quem salva o homem logo que a moléstia é mortal, ou o Médico 
não concebeu o verdadeiro estado da moléstia. É o quanto posso responder 
a Vossa Senhoria., assegurando-lhe que a Câmara reconhecendo um Profis-
sional imediatamente cassará a Licença que concedeu. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo, 28 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Diogo Joze d’Oliveira.
Digníssimo Delegado de Polícia desta Vila.

Joze Joaquim Marques de Souza Junior
Presidente da Câmara de Vereadores

Nº 9
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência de 31 de Dezembro passado, em que comunica a esta Corpora-
ção, não poder o Governo Imperial conceder grátis datas de terrenos aos 
pobres proletários deste município, a virtude do Art. 1º da Lei Nº 601 de 13 
de Setembro de 1850, e sim Estabelecer Colonias de Nacionais, comprando 
estes as terras a meio real e a prazo de cinco anos, contados estes; do 2º ano 
do estabelecimento de cada família. Esta Corporação tem a honra de infor-
mar a Vossa Excelência que em ambos os lugares indicados em seu ofício 
de 26 de Outubro passado, as terras são bem apropriadas para Estabeleci-
mento de Colônias, e muito aproveitarão os pobres de seu município com 
o Estabelecimento delas. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo 18 de Janeiro de 1862 em sessão extraordinária.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Moraes, e Barcellos

Nº 10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 2 de 16 de Janeiro findo, em cuja comunica a esta Corpo-
ração ter tomado posse da Presidência da Província e conta que esta Corpo-
ração coadjuvará a Vossa Excelência para o bom desempenho de tão árdua 
tarefa, ao que esta Câmara desde já antecipa-se em afirmar a Vossa Excelên-
cia que fará o quanto em si couber para cumprir fielmente as ordens de Vossa 
Excelência. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em sessão extraordinária 18 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Moraes, e Barcellos

Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, toma [fls. 78] a confiança de consul-
tar a Vossa Excelência, se os fabricantes da erva-mate, são obrigados a selar 
as licenças que em virtude do Art. 39 de seu Código de Postura obteve do 
Fiscal, para poder sacar erva-mate nos ervais públicos. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão extraordi-
nária 18 de Janeiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas =  Moraes = Barcellos

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, comunica a Vossa Senhoria ter auto-
rizado o seu procurador Lino Pacheco de Quadros, em 9 de Dezembro pas-
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sado para por si, ou seu procurador receber da Fazenda Provincial a quantia 
de 1:176$386, que deve a mesma ao Cofre Municipal, como constam dos 
documentos remetidos a Presidência (notando-se que, o total que deve a 
Fazenda Provincial é de 2:223,900 réis), e assim esta Corporação científica 
a Vossa Senhoria a sua resolução. Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da 
Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão extraordinária 18 de Janeiro 
de 1862.
Ilustríssimo Senhor João Capistrano de Miranda e Castro.
Digníssimo Chefe da Diretoria Provincial.

Souza Junior, Lopes, Baptista Rozas, Moraes, Barcellos

Nº 12
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com o que Vossa Exce-
lência ordena na Circular Nº 3 de 28 de Janeiro do corrente ano, transmite 
a Vossa Excelência o Edital junto para que examinando-o, e achando con-
forme se digne a aprová-lo, a fim de ter o mesmo publicidade no município, 
e execução pelas autoridades competentes. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em Sessão extraordinária 20 de 
Fevereiro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Rozas, Morais, Barcellos

Nº 13
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, toda cônscia dos deveres que a im-
pele a propugnar pelos interesses de seus Munícipes, vê-se no indeclinável 
dever de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que cumprindo com o 
disposto do Art. 45 da Lei Nº 435 de 12 de Janeiro de 1859, remeteu ao an-
tecessor de Vossa Excelência o Excelentíssimo Conselheiro Joaquim Antão 
Fernandes de Leão, em 20 de Julho passado três exemplares do orçamento 
da receita e despesa da Câmara para o ano financeiro de 1862, a 1863, e bem 
assim cinco exemplares de seu relatório, remetidos estes em ofício sob Nº 22 
de 22 do mesmo mês, a fim de tudo chegar a presença da Assembleia Provin-



169Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

cial; cujos exemplares deixaram de ser submetidos a Assembleia, porquanto 
vê-se que a Assembleia aprovou o orçamento passado, ficando desapercebi-
das urgentes necessidades do município.
Esta Corporação convicta da alta inteligência de Vossa Excelência espera que 
Vossa Excelência lhe administrará os meios por que ela deva reclamar as suas 
necessidades visto seu orçamento, e relatório não terem sido tomados em 
consideração. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo, 20 de Fevereiro de 1862, em [fls. 79] Sessão extraordinária.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Lopes, Rozas, Moraes, Barcellos

Nº 14
Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento do quanto ordena Vossa Excelência em Portaria Nº 5 de 
20 de Fevereiro último, esta Corporação tem a honra de levar ao conheci-
mento de Vossa Excelência que, sendo seu município [ilegível] novo, muitas 
necessidades são de mister para o interesse de seus munícipes = os quais as 
seguintes – construção de uma ponte no rio= Jacuhy = na estrada geral que 
segue desta Vila, para essa Capital, a construção de uma Igreja Matriz, a ree-
dificação da ponte do rio Jacuhy na estrada geral da Cruz Alta, e finalmente 
a criação de colônias para os pobres proletários. A mesma informa a Vossa 
Excelência que dentro de seu município existe de obras públicas a abertura 
da estrada do Mato Castelhano feita suas despesas pelo cofre Provincial, a 
qual se acha dando livre trânsito. Obras Municipais, existe a ponte do arroio 
Passo Fundo, um paredão[ilegível] na rua do Commercio desta Vila para 
seu nivelamento, e um Cemitério, cujas obras acham-se em perfeito estado.  
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
25 de abril de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Baptista Rozas, Moraes, Barcellos e Nascimento
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Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 6, de 20 de Fevereiro último, em cuja ordena que esta 
Corporação declare o dia em que recebeu a Portaria dessa Presidência rela-
tiva as nomeações de suplentes do Juízo Municipal, e se os cidadãos nomea-
dos foram convocados para prestarem o devido do juramento; ao que esta 
Câmara respeitosa científica a Vossa Excelência que a Portaria Nº 24 de 8 
de Novembro do ano passado, lhe foi entregue a 18 de mesmo mês e ano, e 
fez as convocações aos nomeados para prestarem juramento dentro do prazo 
designado, mas só aceitou o cargo o Capitão Francisco de Barros Miranda, e 
cumprindo com o que ordena Vossa Excelência incluso esta Corporação en-
via a lista dos cidadãos que estão no caso de exercerem os ditos cargos. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, em 
sessão ordinária 25 de Abril de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’Assis Perei-
ra Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Baptista Rozas = Moraes, Barcellos, Nascimento

Nº 16
Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vos-
sa Excelência sob Nº 7 de 26 de Fevereiro último, em cuja comunica haver 
aparecido na Província de Pernambuco a epidemia do cólera morbus, e reco-
nhecendo a observância dos meios mais úteis a respeito: ao que esta Corpo-
ração fica inteligenciada e dará pronta execução ao recomendado por Vossa 
Excelência na referida Portaria. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câ-
mara Municipal do Passo Fundo, em Sessão ordinária 24 de Abril de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’Assis Perei-
ra Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Baptista Rozas = Moraes = Barcellos = Nascimento

[fls. 80]
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A Câmara Municipal do Passo Fundo, firmada em seus bons ofícios, resolveu 
comissionar a Vossa Senhoria para mandar fazer as composturas nos lugares 
denominados = arroio da picada do Sarandi; passo fundo, Serrinha, Tabuão 
e Lobo, podendo Vossa Senhoria dispender com ditas obras até a quantia 
de oitocentos mil réis; e ficando ao alcance de Vossa Senhoria mandar fazer 
ditos repasses pela forma que julgar mais conveniente, mas nunca excedendo 
seu gasto daquela quantia. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo, em Sessão Ordinária 24 de Abril de 1862.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze Joaquim de Oliveira.
Digníssimo Diretor do Aldeamento de Nonohay.

Souza Junior, Rozas, Moraes, Barcellos, Nascimento

Nº 17
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 12 de 3 do corrente mês e respeitosa científica a Vossa Ex-
celência não achar-se desenvolvido em seu município a agricultura do trigo, 
e por isso julga não haver pessoa alguma que pretende adquirir máquina de 
moer trigo. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em sessão ordinária 26 de Abril de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Rozas, Moraes, Nascimento, Barcellos

Nº 18
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, acusa a recepção da Portaria de Vossa 
Excelência Nº 11 de 24 de Março último, acompanhada da cópia do Aviso 
do Ministério da Justiça, de 31 de Janeiro, em cuja ordena a Vossa Excelência 
fazer-se remessa de amostrar de ossadas pedras de corisco que se encontra-
rem enterradas, bem como amostra de barro sabão: ao que esta Corporação 
leva ao conhecimento de Vossa Excelência não haver em seu município quer 
as pedras de corisco, quer o barro sabão, mas se para o futuro forem desco-
bertas serão remetidas.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câma-
ra Municipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 26 de Abril de 1862.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior = Rozas, Moraes, Nascimento, Barcellos

Nº 19
Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, se vê no indeclinável dever de levar 
ao conhecimento de Vossa Excelência que acha-se autorizada para despen-
der de seu cofre a quantia de 4:000$ com a construção de uma cadeia, mas 
não pode dar andamento, ou princípio à obra por falta de planta; e por isso 
respeitosa pede a Vossa Excelência para mandar tirar a planta dela pelo Enge-
nheiro da Província, devendo o mesmo regular-se pela nota que junto acom-
panha, a qual menciona o tamanho do edifício e suas comodidades.
Esta Corporação espera que Vossa Excelência fará com que dita planta seja 
tirada com a maior brevidade, e sanar-se uma das urgentes necessidades do 
município. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo, em sessão ordinária 26 de Abril de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior = Rozas, Moraes - Nascimento - Barcellos

[fls. 81]

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusa a recepção do ofício de 
Vossa Senhoriade dezenove de Fevereiro, tendente a produção agrícola do 
município, cujo mapa junto achará.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo, em sessão ordinária 26 de Abril de 
1862.
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

Souza Junior, Rozas, Moraes = Nascimento Barcellos
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Sementes Quantidade lançada 
na terra Produto Observações

Arroz 4 alqueires 48 alqueires

Tudo é 
consumido no 
município

Amendoim 6 alqueires 40 alqueires
Abóboras 5 carradas 60 carradas
Batatas 6 alqueires 70 alqueires
Feijão 250 alqueires 5000 alqueires
Milho 430 alqueires 43000 alqueires
Melancias 6 carradas 58 carradas
Morangos 9 carradas 120 carradas
Trigo 20 alqueires 240 alqueires

Relação que acompanha o ofício e Portaria 15 = de 25 de Abril de 1862.

Para suplentes do Juízo Municipal.
1º Capitão Francisco de Barros Miranda
2º Alferes Francisco Antonio Baptista Rozas
3º Tenente Jorge Schell
4º Capitão Athanazio Baptista do Nascimento
5º Gustavo Adolfo Virmond
6º Francisco Joze de Salles
Passo Fundo 25 de Abril de 1862, 21 de julho = 1862.

Ilustríssimo Reverendíssimo Senhor
Junto envio a Vossa Senhoria Reverendíssima. o Edital incluso para ser afi-
xado na Igreja Paroquial dessa Freguesia; cuja publicidade foi recomendada 
por Sua Excelência o Senhor Presidente, tendente assim medicamento de 
inovação do Dr. Theorico Alvares Guimarães, profícuo para o tratamento do 
cólera morbus. Sala das sessões da Câmara 21 de Julho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Vigário da Soledade.

Assinado
Souza Junior, Schell, Lopes, Baptista Rozas, Moraes

Idem Nº 20
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor = A Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo, acusa a recepção da circular número 15 de 26 de Maio deste ano; 
e ao mesmo tempo leva ao conhecimento de Vossa Excelência, que não tem 
exposto algum nas condições do artigo 5º do Regulamento Provincial Nº 45 
de 24 de Janeiro de 1849, nem mesmo fora dessas condições.  Deus Guarde 
a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
21 de Julho de 1862.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Francisco d’Assis Pereira Rocha.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques Souza Junior
Cezario Antonio Lopes

Francisco Antonio Baptista Rozas
Benedicto Pinto de Moraes

Jorge Schell

[fls. 82]

[de 22  Julho 1862 Nº 21]
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, acusando o recebimento do 
ofício de Vossa Senhoria Nº 270 de 24 de Maio do corrente ano, tem [ile-
gível] científicar-lhe, que durante o ano civil de 1861, não recebeu exposto 
algum; ficando assim respondido o supra dito ofício. = Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 22 de Ju-
lho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira. Encarregado da Estatística.

(Assinado os mesmos)

[Idem Nº 22]
Ilustríssimo Senhor
Satisfazendo a necessidade a que Vossa Senhora se refere no ofício número 
273 de 31 de Maio deste ano, a Câmara Municipal desta Vila, junto reme-
te-lhe o mapa das receitas dos semestres a contar de 1º de Janeiro de 1860 a 
31 de Dezembro de 1861; tendo conforme ao seu já mencionado ofício. = 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 22 de Junho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
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Digníssimo  Encarregado da Estatística.

(Assinado os mesmos)

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila [Nº 23] do Passo Fundo acusa a recepção do 
ofício de Vossa Senhoria Nº 257 de 20 de Maio deste ano, tendente a pro-
dução agrícola do Município; e resolveu enviar-lhe o respectivo mapa por 
segunda via = Deus Guarde a Vossa Senhoria= Sala das sessões da Câmara 
na Vila do Passo Fundo em 22 de Julho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

(Assinados)

Ilustríssimo Senhor
A Câmara, tendo em consideração a vaga de um Juiz de Paz pelo Distrito da 
Vila, ocasionada pela renúncia que fez o Capitão Francisco de Barros Miran-
da, com o ter aceitado a suplência do Juizado Municipal, de conformidade 
com a lei, convoca a Vossa Senhoria como suplente mais votado para que 
compareça na sessão do dia 26 do corrente a fim de prestar juramento.  
Deus Guarde a Vossa Senhoria= Sala das sessões da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em 22 de Julho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Guilherme Schell.
Juiz de Paz Eleito Suplente.

(Assinados os mesmos)

Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, convencida da imensa vanta-
gem resultante da cultura do fumo e algodões, resolveu entender-se com a 
patriótica = Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional = sem efeito.
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, querendo dotar o seu muni-
cípio com adquirição de mais dois importantes [ilegível] [fls. 83] de agricul-
tura e comércio, resolveu dirigir-se a patriótica = Sociedade Auxiliadora da 
Indústria Nacional = solicitando dela, como solicita, sementes de algodão 
e tabaco da melhor qualidade para serem distribuídas pelos lavradores do 
Município. Fazer a recepção de ditas sementes, e indenização de seu custo, 
resolveu incumbir ao Cidadão Luis Guedes de Moraes Sarmento: espera, 
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pois, que seu pedido não visando outro fim senão aquele que tem em mira 
a Sociedade Auxiliadora será satisfeito sem delonga. Deus Guarde a Vossas 
Senhorias = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária em 29 de Julho de 1862.
Ilustríssimos Senhores Presidente e mais sócios da Sociedade Auxiliadora da 
Indústria Nacional.

= assinados =
Joze Joaquim Marques Souza Junior

Cezario Antonio Lopes
Francisco Joze dos Santos

Francisco Antonio Baptista Rosas
Benedito Pinto de Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, no ofício incluso, dirige-se por in-
termédio de Vossa Mercê a = Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 
solicitando sementes de algodão e tabaco, da mesma quantidade, para serem 
distribuídas pelos lavradores do Município: resolveu que fosse Vossa Mercê 
o incumbido de representá-la ante a dita associação, recebendo as sementes, 
que poderão ser duas sacas, uma de cada espécie, e indenizando o seu custo; 
para cujo fim remete-lhe a garantia de 50$000 réis. (quer-se do algodões her-
báceo). Espera do patriotismo de Vossa Mercê aceitar esta comissão, e que 
aceitando-a, [ilegível] seus esforços para não se dar demora nos transportes 
da semente a esta Província.  Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 29 de Julho de 
1852.
Ilustríssimo Senhor Luis Guedes de Moraes Sarmento.

Assinado os mesmos

[Nº 24 22 de Julho]
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo se acha autorizada para dispen-
der com a cadeia que nesta vila se vai construir a quantia de 4:000$, porém 
como a planta do mesmo Edifício ainda não foi tirada, resolveu dirigir-se de 
novo a Vossa Excelência pedindo respeitosamente para que a mande tirar 
pelo Engenheiro da Província, conforme anteriormente solicitou de Vossa 
Excelência em ofício de 28 de Abril deste ano, sob Nº 19. Espero que Vossa 
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Excelência atendendo a muita necessidade de uma cadeia neste lugar satisfa-
rá o presente pedido com a urgência que julgar conveniente. Deus Guarde a 
Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
sessão ordinária de 27 de junho de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’ Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

(assinados os mesmos)

[29 de julho Nº 25]

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor

A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo havendo fornecido por adian-
tamento [fls. 84] presos pobres a quantia de 218$120 = conforme consta das 
respectivas quantias, devidamente numerados, que fazem parte da Balança 
demonstrativa da Receita e Despesa da mesma no ano que acaba de findar 
em Junho último, vem solicitar de Vossa Excelência para que se digne dar 
suas ordens a fim de que seja satisfeita a quantia despendida, que se acha 
comprovada pelos documentos referidos: E por ser justo o seu pedido, espe-
ra que Vossa Excelência lhe atenderá = Deus Guarde a Vossa Excelência = 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 
29 de junho de 1862.

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.

Digníssimo Presidente da Província.

(assinados os mesmos)

[29 Julho Nº 26]
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, dando cumprimento ao disposto no 
45 da Lei Nº 435 de 12 de Janeiro de 1859, remete a Vossa Excelência três 
exemplares do orçamento da receita e despesa desta Câmara para o ano de 
1963 a 1864, a fim de Vossa Excelência fazer chegar os mesmos a presença da 
Assembleia Legislativa Provincial. = Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 29 de 
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junho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pereira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

(assinados os mesmos)

[29 Julho Nº 27]

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, dando cumprimento de seu dever, 
incluso remete a Vossa Excelência cinco = exemplares do Relatório das ne-
cessidades do Município, a fim de que Vossa Excelência faça chegar os mes-
mos a presença da Assembleia Legislativa Provincial = Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 29 de junho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pereira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

(assinados os mesmos)

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, junto envia = cinco exempla-
res da subscrição promovida neste Município em favor do monumento que 
se vai erigir em memória do Centenário da Independência. Joze Bonifacio 
d’Andrada e Silva e com elas o seu produto, na importância de 482$800. 
Sendo de notar que há várias assinaturas inteiramente inválidas, por terem 
os respectivos signatários deixado de concorrer com as adjacentes quantias. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em sessão ordinária de 29 de junho de 1862.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Barão de Mauá.
Tesoureiro da comissão encarregada da estatística. 

(assinados os mesmos)

Ilustríssimo Senhor
Fica Vossa Mercê autorizada a fiscalizar os ervais do 6º Distrito que ficam 
do outro lado do Rio Pardo, do lado direito da estrada Aberta, podendo 
impor multas em [fls. 85] todos os que tenham infringido alguns dos artigos 
do Código de Posturas Municipais = Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do 
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Passo Fundo em sessão ordinária de 29 de junho de 1862.
Ilustríssimo Senhor Antonio.
Fiscal do Distrito do Lagoão.

O Presidente da Câmara
Joze Joaquim Marques de Souza Junior

Relatório da Câmara Municipal elaborado em sessão ordinária de 29 de 
Julho de 1862 em narração.

Depois do preenchimento dá conta da tranquilidade pública, que continua 
inalterável e nem o mais ligeiro sintoma revela que possa vir a ser perturbada 
neste município, não parecendo que quatro parciais, delitos singulares, pos-
sam ser [ilegível] no número dos quais perturbam o sossego público, nem 
mesmo seu catálogo é tão intenso que mereça  especializar-se: Em seguida 
passa a relatar as obras construídas no ano findo em todo o Município, es-
tando em primeiro lugar o cemitério,  e em segundo = o paredão de pedra 
= de 200 palmos de comprimento  e 4 palmos de largura, não só útil pelo 
nivelamento da rua principal, como porque desaparece o [ilegível] de mias-
mas [ilegível] em benefício da salubridade pública: passa a tratar da Igreja, 
dizendo que esta em ruínas; que há uma subscrição de 4:600 réis para a Edi-
ficação de um Templo, que se poderá existir mediante auxílio do cofre Pro-
vincial Em seguida trata da casa da Câmara e Paróquia; diz que ambas são 
alugadas; que há uma renda de 4:000 réis para a construção da última, mas 
que por causas alheias a vontade da Câmara essa construção não tem sido 
ainda começada: Passa a tratar de pontes, diz que a do Arroio Passo Fundo 
continua em bom estado; faz sentir a necessidade de outra no Rio Jacuí, na 
Estrada da Vila para a Soledade, cujo custo foi orçado em 5:000$ [ilegível] a 
necessidade de reparação na ponte do Jacuí (caminho da Cruz Alta) opinan-
do que esta reparação deve ser por conta do cofre provincial: passa a tratar 
de Estradas, diz que a compostura da do = campo cumprido, na Soledade, 
não tem tido andamento, por não haver sua. Excelência  dado ainda despa-
cho no requerimento de Joaquim Joze da Silva proprietário dos terrenos por 
onde ela há de passar: trata da instrução pública; diz que o Professor da Vila 
se acha em exercício, apontando porém a falta de Professor para as cadeiras 
de Nonoai e Soledade: trata da receita e despesa da Câmara, bem como do 
orçamento para o exercício de 63 a 64 (tudo como consta dos livros respec-
tivos): antes de concluir o seu trabalho, faz sentir a necessidade da abertura 
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da serrinha aquém da Serra do Rio Pardo, por conta do cofre provincial,  em 
vista, da natureza da estrada, cujo custo parece-lhe que não pode [fls. 86] 
ser maior a 1:500$. Termina finalmente esperançada de que os Digníssimos 
representantes da Província não desentenderão ao presente ligeiro quadro 
das necessidades do Município.

assinados =
Souza Junior, Baptista Rosas, Moraes e Sanctos

[Nº 28]
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que aos 40 dias marcados para os 
cidadãos Joaquim Fagundes dos Reis, Jeronimo Savinhone Marques, Fran-
cisco Antonio Baptista Rosa, Jorge Schell, Athanazio Baptista do Nascimen-
to, prestaram juramento de suplentes do juízo Municipal e Órfãos desta Vila 
estão esgotadas sem que os mesmos se apresentassem para recebê-lo, com 
exceção unicamente de 3º suplente Jeronimo Savinhone Marques, que pres-
tou o juramento do [ilegível] no dia [em branco] de Julho do corrente ano 
= Deus Guarde a Vossa Excelência Vila do Passo Fundo 9 de Setembro de 
1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Francisco de Assis Pereira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Mascarenhas

Nº 29
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Comunico a Vossa Excelência que nesta data dou cumprimento a Portaria 
Nº 19 de 23 de Agosto deste ano, que ordena a remessa ao encarregado da 
Estatística do resumo para verbas da arrecadação da Câmara Municipal des-
ta Vila correspondente ao 2º semestre de 1859, e do ano de 1860, e 1º semes-
tre de 1861; cujas contas não foram encontradas na Secretaria da Assembleia 
Provincial. Deus Guarde. Vossa Passo Fundo 9 de setembro de 1862.
Idem
Idem

Ilustríssimo Senhor
Acusando o recebimento da circular de Vossa Senhoria de 11 de Agosto do 
corrente ano, tenho a científicar-lhe mesmo nome da Câmara Municipal 
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desta Vila, que aqui não há casa de cadeia de propriedade Municipal ou Pro-
vincial, nem tão pouco casa para a Sessão da Câmara que seja de propriedade 
pública. Deus Guarde Vossa Senhoria Passo Fundo 9 de setembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

O Presidente da Câmara
Joze Joaquim Marques de Souza Junior

Ilustríssimo Senhor
Incluso mais a Vossa Senhoria o mapa demonstrativo das vendas da Câmara 
Municipal desta Vila, correspondentes ao 2º semestre de 1857; e do ano de 
1860, e 1º semestre de 1861; conforme foi ordenado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Província em Portaria sob Nº 19 de 23 de Agosto deste 
ano. Deus Guarde Vossa Senhoria = Passo Fundo 9 de setembro de 1862. 

Idem
Idem

[fls. 87]

Não havendo a Câmara hoje se constituído em sessão ordinária, como ha-
via sido designado, por falta de número suficiente para funcionar, resolveu 
adiar a abertura da dita sessão para o dia 3 de Novembro próximo as horas 
do costume, e ao mesmo tempo convocar Vossa Mercê para comparecer aos 
trabalhos desta mesma, no que é de esperar não haver falta visto o seu patrio-
tismo. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de outubro 
de 1962 = Ilustríssimo Senhor Digníssimo Vereador suplente

Igual ao suplente. 
Afixou-se Edital publicando o adiamento.

Ilustríssimo Senhor
Incluso se lhe envia a tabela do quanto devem pagar os passageiros do Rio 
Goioen no Passo Geral – de que Vossa Mercê é o arrematante; cumpre pois, 
que ela seja observada literalmente, sob pena de rescisão do contrato e nova 
arrematação. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de [em branco] de Novembro de 
1862. Ilustríssimo Senhor Arrematante do Passo do Rio Goioen 

= Souza Junior
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= Tabela a que se refere o ofício =

1º Por cada cavaleiro que der passagem cobrará duzentos e quarenta réis, e 
320 réis se passar o animal a selvagem; cobrará 80 réis por cada animal solto 
até o número de 20.

2º por cada cargueiro cobrará 120 réis, se passarem os mesmos a reboque 
240 réis por cada um.

3º Pela canoa que passar a madrinhar em guia de tropa de bestas e outros 
animais cobrará dois mil réis, pelas mais comuns, ou empregar em rebater 
20 réis por cada uma.

4º Por tropa de gado que passar, cobrará 240 réis para cada rês.

5º Por pessoas escoteiras que passar sendo a pé cobrará = oitenta réis = para 
cada uma.

Disposições gerais

O passageiro deve conservar efetivamente 2 canoas de rebater; e uma gran-
de de passar cargas pelo menos, e 3 pessoas em pés; [ilegível] neste serviço, 
ficando obrigado a conservar as portas do = Passo em bom estado, fazendo 
uma mangueira para facilitar a passagem dos animais. O Passageiro é obri-
gado a dar pronta passagem pagando-se lhe os preços acima estabelecidos 
sob pena de nova arrematação por deliberação da Câmara. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 6 de novembro 
de 1862.

Assinados
= Souza Junior Lopes, Xavier, Schell, Nascimento e Moraes

Ilustríssimo Senhor

A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, certificando o recebimento 
do ofício de Vossa Senhoria Nº 298 [fls. 88] de 26 de setembro do corrente 
ano, a científicar-lhe, que nunca fez despesa com exposto algum desde sua 
instalação no ano de 1857; ficando assim respondido o supradito ofício. = 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em sessão ordinária de 6 de novembro de 1862.

Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
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Digníssimo Encarregado da Estatística.

Joze Joaquim Marques de Souza Junior
O secretário Antonio Lopes
Francisco Xavier de Castro

Jorge Schell
Athanazio Baptista do Nascimento

Benedito Pinto de Moraes

(2ª v)

Ilustríssimo Senhor

Acusando o recebimento da circular de Vossa Senhoria de 11 de agosto do 
corrente ano, esta Corporação tem a científicar-lhe que nesta Vila não há 
casa de cadeia de propriedade Municipal ou Provincial, nem tão pouco casa 
para as sessões da Câmara que seja de propriedade pública. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria= Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
sessão ordinária de 6 de novembro de 1862.

Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.

Digníssimo Encarregado da Estatística 

Joze Joaquim Marques de Souza Junior, Lopes, Xavier, Schell, Nascimento e 
Moraes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusando o recebimento da circular de Vos-
sa Senhoria sob Nº 288 de 25 de agosto deste ano, deixou de enviar a pro-
dução, digo o mapa da produção agrícola deste Município por isso que em 
colheita dos gêneros de cultura ainda não foi efetuada, e sem ela não pode 
existir base para as confecções do dito mapa. Quanto à exportação do Muni-
cípio, consiste principalmente na erva-mate, gado e mulas, gêneros estes que 
tem baixado a preços tão ínfimos, que as pessoas empregadas em tal comér-
cio com justa causa estão dominadas por um desacorçoamento geral, talvez 
que infelizmente duradouro. Nas épocas marcadas esta Corporação dirigirá 
a Vossa Senhoria os dados e esclarecimentos que tiver colhido a respeito da 
lavoura e comércio do Município. Deus Guarde.
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(assinaturas)

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusando o recebimento da circular de Vossa 
Senhoria sob Nº 288 de 25 de Agosto deste ano; deixa de enviar o mapa da 
produção agrícola deste Município, por isso que a colheita dos gêneros e cul-
turas ainda não foi efetuada, e sem ela não pode existir base para o confecção 
do dito mapa. Quanto à exportação do Município, consiste principalmente 
na erva-mate, gado e mulas, gêneros estes que têm baixado a preços tão ínfi-
mos, que as pessoas empregadas em tal comércio, e justa causa, estão domi-
nadas por um desacorçoamento geral, talvez que infelizmente duradouro. 
Nas épocas marcadas esta Corporação dirigirá a Vossa Senhoria os dados e 
esclarecimentos que tiver colhido a [fls. 89] a respeito da lavoura e comércio 
do Município. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 6 de novembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Encarregado da Estatística.

= Souza Junior = Lopes, Nascimento, Schell, Moraes

Nº 31
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara acusa o recebimento da Portaria de Vossa Excelência sob Nº 
10 de 19 de março do corrente ano, em a qual Vossa Excelência declara, que 
no Edital, que se deve publicar acerca do uso de armas proibidas tem de se 
científicar a quantia da fiança, bem como transcrever-se no fim os artigos 
297 – 298 do Código Criminal; assumirão essas do Edital que acompanhou 
o ofício Nº 10 de 2 de fevereiro deste mesmo ano, que esta Corporação tem 
a honra de dirigir a Vossa Excelência. Tais faltas se acham somadas no Edital 
incluso, do qual uma cópia autentica se envia nesta data à Secretaria de Po-
lícia, conforme a recomendação de Vossa Excelência Deus Guarde a Vossa 
Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 7 de 
novembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’ Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Lopes, Nascimento, Schell, Moraes
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, incluso envia a Vossa Senhoria a cópia au-
têntica do Edital que vai publicar acerca do uso de armas proibidas; cuja 
remessa lhe vai ordenada em Portaria do Excelentíssimo Presidente da Pro-
víncia sob Nº 10 de 19 de março do corrente ano. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 7 de novembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato.
Digníssimo Chefe de Polícia interino.

= Souza Junior, Lopes, Nascimento, Schell, Moraes

Edital que acompanhou o ofício supra

A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em cumprimento ao disposto 
no artigo 299 do Código Criminal, resolveu em sessão de 7 de novembro 
deste ano declarar quais as armas ofensivas cujo uso as autoridades policiais 
poderão permitir, e os casos em que o podem fazer, e para este fim adaptar a 
seguinte resolução. Art. 1º = É proibido trazer qualquer arma de fogo, cor-
tante, perfurante ou contundente, exceto bengala e [ilegível] de Sol; sendo 
unicamente permitido aos oficiais do ofício e outros trabalhadores o uso dos 
instrumentos próprios enquanto trabalharem, que podendo removê-las de 
um lugar para outro durante o dia. 2º As autoridades policiais poderão con-
ceder licença, 1º para trazer armas de caça as pessoas insuspeitas e estabele-
cidas no lugar; 2º para trazerem qualquer arma as pessoas que andar em via-
gem ou nos campos, sendo as impetrantes pessoas de reconhecida qualidade 
tanto no primeiro como no segundo caso, se fará expresso numeração nas 
licenças, da condição de não poder entrar nas povoações com as armas carre-
gadas. 3º Também poderão conceder licença para andar armado dentro das 
povoações quem justificar que sua vida [fls. 90] se acha ameaçada, prestando 
fiança inclusa em que os fiadores se dignem a quantia de 2:000$, quando o 
afiançado cometer crime com as armas cujo uso lhe tiver sido concedido e 
não for capturado, depositando além disso o mesmo afiançado no cofre des-
ta Câmara a quantia de 500$, que só poderá levantar com a fiança quando 
quebrada em benefício da mesma Câmara.  As armas que se poderão per-
mitir neste caso são, pistola, faca, ou punhal trazido ocultamente, e bengala, 
com adaga em estoque. E sendo essa resolução aprovada pelo Excelentíssimo 
Presidente da Província, mandou publicar o presente para que chegue ao 
conhecimento de todos, com os artigos do código penal relativos ao uso de 
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armas, que são as seguintes: Artigo 297 – usar de armas ofensivas que forem 
proibidas. Penas de prisão por 15 a 60 dias e de multa correspondente a me-
tade do tempo, além da perda das armas. Art. 298: Não incorrerão nas penas 
do artigo antecedente: § 1º Os Oficiais da justiça, andando em diligência. § 
2º Os militares da 1ª e 2ª linha e ordenanças, andando em diligência ou em 
exercício na forma de seus regulamentos. § 3º Os que obtiverem licença dos 
Juízes de Paz. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 7 de 
novembro de 1862.

O Presidente Joze Joaquim Marques Souza Junior 
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Em cumprimento a Portaria Nº 19 de 23 de Agosto deste ano do Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da Província junto se envia a Vossa Senhoria o 
resumo por verbas do quanto arrecadou esta Câmara no segundo semestre 
de 1859, e do ano de 1860, e 1º semestre de 1861, tendo conforme a ordem 
encaminhada na supradita Portaria.  Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 7 de 
novembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

Souza Junior, Lopes, Schell, Nascimento, Moraes

Nº 32
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa haver recebido a Portaria de Vossa 
Excelência sob Nº 18 de 22 de agosto do corrente ano, em que declara ter 
remetido a Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda para serem pagas, as 
contas das despesas feitas com o sustento dos presos pobres da Cadeia de 
Justiça desta Vila desde setembro de 1861 a junho do corrente ano. Inteli-
genciada da ordem de Vossa Excelência cuida a Câmara em mandar receber 
a importância das despesas, para pô-la como costuma a juros no banco. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em sessão ordinária de 4 de novembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
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Digníssimo Presidente desta Província.

(assinado os mesmos) 

33
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Corporação acusa o recebimento da Portaria de Vossa Excelência, sob 
Nº 19 de 23 de agosto do corrente ano, em a qual ordena se envie com bre-
vidade ao Encarregado da Estatística o resumo por verbas do quanto [fls. 
91] arrecadou esta Câmara no 2º Semestre de 1859, e do ano de 1860, e 1º 
semestre de 1861, cuja ordem nesta mesma data se cumpre, enviando-se a 
aquele Empregado o resumo de arrecadações correspondente as épocas de-
signadas. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 4 de novembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco de Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente desta Província.

(assinado os mesmos)

34
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a circular de Vossa Excelência Nº 17 de 8 de agosto do 
corrente ano, esta Câmara transmite a Vossa Excelência para ser presente ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro Secretário de Estado dos Negócios d’Agri-
cultura, Comércio e obras públicas os esclarecimentos que lhe for possível 
dar a respeito dos gêneros quer de consumo, quer comércios, da lavou-
ra deste Município. A cultura neste Município consiste especialmente no 
plantio do milho e feijão; daquele grão plantasse anualmente para mais de 
400 alqueires; deste, planta-se acima de 300. Também se cultiva, mas infeliz-
mente em pequenas quantidades arroz, trigo, mandioca, batatas, abóboras, 
morangos e melancias; que fazem por assim dizer o necessário da lavoura. A 
produção agrícola não dá para o consumo local tendo por isso de importar o 
feijão, a farinha e outros víveres; o que é de notar, porque em geral as terras 
são férteis; parece que a causa deste fenômeno é a maioria dos habitantes 
empregar-se no fabrico da erva-mate, que justamente sucede no tempo das 
colheitas = poucas pessoas têm ensaiado o cultivo de tabaco, e sua fatura em 
rolos; experiências estas que têm sido coroadas do melhor êxito. No Distrito 
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de Nonoai, que e banhado pelas águas do Rio Goioen ou Alto Uruguai; 
Distrito fadado a ser no futuro o celeiro de vastas regiões, já duas pessoas 
terão começado ao cultivo de café; passar à Câmara que esta tentativa mere-
ce bem o apoio e proteção dos altos poderes do Estado. Deus Guarde 7 de 
Novembro.
Presidente.

(assinado os mesmos)

Nº 35
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara reconhecendo a necessidade de fortificar-se enquanto na casa 
que esta servindo de cadeia de justiça civil, passa assim ter mais garantia a 
guarda e segurança de alguns presos seus de importância, deliberou dirigir-se 
a Vossa Excelência afim de que autorize essa fortificação por conta do cofre 
provincial, pois considerada a necessidade supra referida não se pode pres-
cindir do melhoramento cobrado, visto que a projetada cadeia desta Vila não 
será construída a urgência de que era mister. Ficando em nome da ordem, e 
em nome da sociedade moraliente, esta corporação espera ser atendida. [fls. 
92] Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão ordinária de 8 de Novembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’Assis Perei-
ra Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.

= Souza Junior, Lopes, Moraes, Schell, Nascimento

Nº 36
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Laborando esta Câmara em dúvida se é ou não competente para dar deferi-
mento a Petição de vários habitantes da Paróquia da Soledade, em que pe-
dem a abertura de uma estrada de rodagem por uma localidade que encurta 
caminho duas léguas a estrada geral existente, que partindo desta Vila caso 
der a cidade de Rio Pardo, visto que a abertura projetada vai ofender os di-
reitos de cinco proprietários, sem que desta inovação resulte compensação 
aos mesmos, porquanto, os campos de duas propriedades já estão cortadas as 
duas estradas que devem ser conservadas em benefício público, por tudo isso 
pois, a Câmara laborando como deixa em dúvida a respeito de sua compe-
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tência consulta a Vossa Excelência se é de sua atribuição mandar abrir novas 
estradas, com ofensa de direito de terceiro, desde que reconheça e esteja con-
vencido da utilidade dessa inovação. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 10 de 
Novembro de 1862.
Excelentíssimo Senhor Digníssimo Francisco d’ Assis Pereira Rocha.
Digníssimo Presidente desta Província.

 = Souza Junior, Lopes, Moraes, Schell, Castro

Nº 34
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal acusa a recepção da circular Nº 21 de 8 de outubro 
do corrente ano, em que Vossa Excelência recomenda a expedição das con-
venientes ordens em tempo hábil aos Juízes de Paz que tem de presidir as 
juntas de qualificação nas diferentes paróquias deste Município recomen-
dando-lhes que na organização das respectivas listas observem estritamen-
te as disposições do artigo 3º do Decreto Nº 2865 de 21 de dezembro de 
1861, bem como, que as remessas sejam acompanhadas da cópia da ata da 
formação da Mesa. Nesta mesma data se dá cumprimento ao quanto Vossa 
Excelência ordenou em a referida Portaria. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 
10 de Novembro de 1862.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’ Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente desta Província.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Schell e Castro

Ilustríssimo Senhor
Tendo de proceder-se no 3º domingo do mês de janeiro do corrente ano, a 
revisão da qualificação do ano inteiro, nos termos do art. 25 da lei regula-
mentar das eleições, cumpre que Vossa Mercê na organização da respectiva 
lista, observe estritamente as designações do artigo 3º do Decreto Nº 2865 
de 21 de dezembro de 1861, como recomenda Sua Excelência e Senhor Pre-
sidente na circular Nº 21 de 8 de outubro deste ano, e para que a remessa 
desta seja acompanhada da cópia da nota de formação da mesa: cuja ordem 
transmite-se a Vossa Mercê para ser [fls. 93] orçamentada. Deus Guarde a 
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Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 10 de Novembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade.

= Souza Junior, Lopes, Moraes, Schell, Castro

Igual ofício se dirigiu ao Juiz de Paz mais votado da Paróquia desta Vila.

Ilustríssimo Senhor
Para dar cumprimento a ordem de Vossa Excelência o Senhor Presidente da 
Província, que quer de 3 em 3 meses, um mapa estatístico da agricultura no 
Município, convém que Vossa Mercê em até 6 de janeiro do ano entrante 
entregue a Câmara Municipal um mapa de onde conste com exatidão e cla-
ramente a plantação desse Distrito, consiste em milho, feijão, batata, trigo, 
arroz, morangos, algodão, feno, mandioca e qualquer outra; e rendimento 
da colheita, e o preço por que se vendem. Devendo Vossa Mercê ser pontual 
no apresentar dito mapa em todas as sessões ordinárias da Câmara. O que 
lhe é por muito recomendado. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 10 de Novembro 
de 1862.
Ilustríssimo Senhor Fiscal do Distrito da Vila.

O Presidente
Joze Joaquim Marques de Souza Junior

Igual ao Fiscal do 3 º,4 º,5 º,6 º e 7 º Distritos.
Ao Subdelegado no Campo do Meio, por falta de Fiscal.

Ilustríssimo Senhor
Constando-me que o arrematante do Passo Geral do Rio Goioen nesse dis-
trito cobra exagerada e arbitariamente as passagens dos transeuntes com tro-
pas, ou sem ela, não observando a tabela que lhe foi remetida; cumpre que 
Vossa Senhoria em bem da moral pública e da algibeira dos contribuintes se 
digne da exatidão de semelhante arguição, dando de tudo parte a Câmara 
Municipal a quem compete rescindir o contrato da arrematação quando o 
arrematante não cumpra as condições do contrato da arrematação. Para Vos-
sa Senhoria melhor chegar ao conhecimento da verdade junto remeto-lhe 
uma cópia autêntica da tabela das passagens. Deus Guarde a Vossa Senhoria 
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Vila do Passo Fundo 7 de dezembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Subdelegado de Polícia do Distrito de Nonoai.

O Presidente da Câmara
Joze Joaquim Marques Souza Junior

Foi junto a cópia autêntica da tabela. Convocando aos vereadores Maia San-
tos e Prestes da Paróquia da Soledade para comparecer no dia 7 de janeiro 
futuro a fazerem parte da 1ª sessão ordinária do ano de 1863.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal acusa a recepção do ofício [fls. 94] de Vossa Excelência 
datado de 30 de agosto do corrente ano, acompanhando a planta e orça-
mento para a construção da cadeia e casa da Câmara desta Vila, e no qual 
exige Vossa Excelência que esta corporação informe a administração avista 
da quantia de 58:860$909 réis em que está orçada essa obra, com que fundos 
conta esta Câmara para levá-la a efeito[ilegível]. Em virtude do que a Câ-
mara tem a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que bem 
escassas são as [ilegível] recursos do cofre Municipal desta Vila, que não ex-
cedem da quantia de 6:000$, quantia que se modifica[ilegível] ao par do que 
foi orçado para as disposições com a construção da cadeia. Entretendo esta 
Câmara reconhecendo que entre todas as necessidades locais, é a que se trata 
a mais vital, não esmorece em levar avante a construção de tal obra, e julga 
em sua opinião que serão vencíveis essas dificuldades, pelos fundamentos se-
guintes: devendo-se notar em 1º lugar, que na parte quantitativa do material 
= mão de obra, se [ilegível] por [ilegível] o artigo – cal, computado no preço 
de 6$0 o alqueire, podendo-se aqui achar pelo preço de 4$, a mesma consi-
deração é aplicável quanto aos madeiramentos e mão de obra, o que sem dú-
vida fará uma sensível redução na totalidade das despesas. Ao que [ilegível] 
que esta Câmara em sessão de... do corrente deliberou a endereçar nesta data 
uma Petição a Assembleia Provincial pedindo uma subscrição para auxiliá-
-la na construção da obra em questão, que sendo obtida em diante os seus 
recursos atuais, e que se for procedendo, julgar-se esta Câmara habilitada a 
levar a efeito a obra de cadeia e casa da Câmara. É unicamente o que cumpre 
levar ao conhecimento de Vossa Excelência Deus Guarde a Vossa Excelência.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco d’ Assis Pe-
reira Rocha.
Digníssimo Presidente da Província.
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(assinados os membros da Câmara)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhores Presidentes e mais Digníssimos 
membros d’ Assembleia Provincial
Dizem o Presidente da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, e mais 
membros desta Corporação abaixo assinados que, correndo-lhe o dever 
como intermediária das necessidades de seus Munícipes ante os Digníssimo 
s representantes desta Assembleia, e para cuja satisfação vem esta Corpora-
ção perante Vossas Excelências impetrar a subvenção de qualquer quantia 
para ser aplicada a construção de uma cadeia e casa da Câmara Municipal 
nesta Vila: parcos são os recursos do cofre da Câmara deste Município, po-
rém reforçados pela subvenção requerida e mais rendimentos, que se forem 
[ilegível] aos suplicantes que ficaram habilitados a fazer face as despesas com 
a dita obra, Excelentíssimos Senhores, tão legítima a esta suplica, o quanto 
é certo, que, a população deste Município sempre crescente, não pode com-
portar com a existência da cadeia atual, que é em [fls. 95] casa particular 
convertida em casa de detenção  sem proporcionar a menor garantia de se-
gurança e estabilidade; e também não menos da equidade é, quando se deve 
por em linha de conta, que, em época alguma, jamais consignada fora qual-
quer questão na lei do orçamento provincial para ser aplicada às necessida-
des desta localidade, as quais sempre hão sido provindas exclusivamente com 
o auxílio de seus rendimentos Municipais.  E porque em presença do que ale-
gado fica, aguardam os suplicantes, que os Digníssimos representantes não 
hesitarão dar provimento a tão justa questão, tão fundada suplica, e para que 
tenha o devido lugar. Próximo Passado  a Vossas Excelências deferimento.

Espera Receber Mercê

(Assinados os membros da Câmara)

Ilustríssimo Senhor
Não tendo o cidadão Joaquim da Silva Portella aceitado a sua resolução para 
o cargo de Juiz de Paz desse Distrito no quatriênio vigente, e havendo mu-
dado de domicílio o cidadão eleito em 3º lugar, convém, para ser cumprida a 
Lei, juramentar-se os dois suplentes mais votados, de modo que haja sempre 
no Distrito três substitutos do Juiz de Paz que estiver em efetivo exercício; 
por cuja causa convoca a Vossa Senhoria para que na 1ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal que terá lugar no dia 7 de janeiro entrante se digne jura-
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mentar-se para suplente que é. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo 
Fundo 8 de  dezembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor.

O Presidente da Câmara
Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Idem ao suplente.

Ilustríssimo Senhor
Em vista do que Vossa Senhoria me apresentou em seu ofício de 26 de no-
vembro do corrente ano, nesta data são convocados os dois primeiros su-
plentes do Juizado de Paz desse Distrito, que devem ser juramentados em 
sessão ordinária da Câmara designada para o dia 7 de janeiro entrante. Fica, 
pois, satisfeita a necessidade por Vossa Senhoria denunciada e ao mesmo 
tempo respondido o seu ofício. Deus Guarde a Vossa Senhoria Passo Fundo 
8 de dezembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor João Borges de Sampaio.
Digníssimo Juiz de Paz do Distrito da Restinga.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Ilustríssimo Senhor
Continuando o passageiro do Rio Goioen a exorbitar da respectiva tabela, a 
que consta por segunda vez que parte oficial do subdelegado do seu Distrito, 
deve Vossa Mercê com urgência substitui-lo por pessoa de mais moralidade 
e confiança, pois no caso contrário figurando a Vossa Mercê de arrematante 
não se poderá eximir da responsabilidade de semelhante ato. Em todo o caso 
deve cessar por uma vez as justas queixas dos viajantes. Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Vila do Passo Fundo a 22 de dezembro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Frederico de Mascarenhas Camello.
Arrematante do Passo no Rio Goioen.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Presidente da Câmara

[fls. 96]
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Nº 1
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a circular Nº 17 de 8 de agosto do ano passado esta Cor-
poração fornece a Vossa Excelência os dados que pode colher a respeito dos 
gêneros de consumo e comércios da lavoura do Município. Como sempre, 
o feijão e o milho é o que se planta em maior escala tanto assim, que do 
primeiro grão atingiu a plantação em maio de 400 alqueires, do 2º acima de 
600; espera-se abundante colheita por pouco que a estação corra regular-
mente; o plantio das batatas, trigo, e arroz foi sumariamente limitado, sendo 
do 1º 45 alqueires, 10 do 2º, e 6 do último, se bem que ainda nascente a 
cultura de algodão e tabaco tende visivelmente a desenvolver-se, parecendo 
destinados a substituir os 2 gêneros até agora de mais lata exportação do Mu-
nicípio, as bestas na indústria pastoril e no fabril a erva-mate, gêneros estes 
que baixaram tão consideravelmente de preço nos respectivos mercados que 
quase tem arruinado o pessoal crescido empregado nesse comércio, quer se 
considere em relação aos comerciantes propriamente ditos, que se considere 
em relação somente aos produtores; porque todos sofrem igualmente os ma-
léficos efeitos da crise não esperada. No Distrito de Nonoai, banhado pelo 
Rio Goioen, ou Alto Uruguai, dá-se princípio ao cultivo de café, o que já foi 
científicado a Vossa Excelência em ofício de 7 de novembro do ano passado, 
sob Nº 34, onde deixou-se de mencionar que ali também dá a cana de açú-
car, havendo que já tem fabricado aguardente e rapadura. Deus Guarde em 
sessão ordinária de 8 de janeiro de 1863. 

Souza Junior, Lopes, Prestes, Schell, Moraes

Ilustríssimo Senhor
Em sessão de hoje, havendo solicitado obtido exoneração do cargo de Fiscal 
desse Distrito Antonio Xavier Cardozo, a Câmara resolveu nomear a Vossa 
Mercê para substituí-lo, pelo que lhe convoca a fim de quanto antes prestar 
juramento, e desde já se previne que antes do juramento dará Vossa Mercê 
fiança idônea; sendo necessário que seu fiador compareça pessoalmente, ou 
por procurador com poderes especiais, para assinar a respectivo termo de 
fiança. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão ordinária de 9 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Honorio Antonio de Camargo.
Fiscal nomeado para o 7º Distrito.

(Assinado os da mesa)
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Ilustríssimo Senhor
Em sessão de hoje, sendo lido o pedido de sua exoneração do cargo de Fiscal 
desse Distrito, resolveu a Câmara concedê-lo, não ficando porém Vossa Mer-
cê desobrigado enquanto não prestar suas contas ao Procurador, como é de 
Lei e estilo. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão ordinária de 9 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Antonio Xavier Cardozo.
Ex-fiscal do Distrito de Lagoão.

(Assinado os da mesa)

Ilustríssimo Senhor
Satisfazendo ao que Vossa Senhoria solicitar na circular de 31 de outubro do 
ano passado [fls. 97] sob Nº 308, a Câmara tem a científicar-lhe, em todo o 
seu Município existe apenas uma ponte, e essa construída exclusivamente 
de madeira, cuja ponte se acha colocada no Rio Passo Fundo = na Estrada 
Geral que vem da Província do Paraná e vai até a fronteira da Província. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em sessão ordinária de 9 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

(Assinado os da mesa)

Ilustríssimo Senhor
Esta Corporação junto envia a Vossa Senhoria a relação solicitada em cir-
cular Nº 319 de 14 de novembro do ano passado, advertindo que os dados 
colhidos na Delegacia de Polícia do Termo servirão de base a sua confecção. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em sessão ordinária de 9 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira Digníssimo.
Encarregado da Estatística. 

(Assinado os da mesa)

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, comunica a Vossa Senhoria., que nesta data 
faz publicar em ambas as Paróquias do Termo, o Edital a respeito de armas 
proibidas, que foi aprovado pelo Excelentíssimo Presidente da Província; 
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e do qual o senhor Chefe de Polícia já transmitiu a Vossa Senhoria para a 
devida execução uma cópia autêntica. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 10 de 
janeiro de 1862.
Ilustríssimo Senhor Diogo Joze d’Oliveira.
Delegado de Polícia do Termo.

(Assinado os da mesa)

Ilustríssimo Senhor
Esta Corporação lhe transmite o Edital que confeccionou a respeito das 
armas proibidas, aprovado por Sua Excelência o Senhor Presidente, não só 
para que Vossa Senhoria lhe de inteira e devida execução no Distrito de sua 
jurisdição, como mandá-lo afixar nessa Paróquia. Espera, porém, que Vossa 
Senhoria acusará o mapa do mesmo, cumprindo quanto ao mais do modo 
porque se lhe recomenda. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 10 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Subdelegado de Polícia do Distrito da Soledade.

(assinados os da sessão)

Nº 2
Ilustríssimo Senhor
Segundo a tabela que faz parte do contrato feito com Luis Candido Gomes 
empresário do serviço do correio desta Província, deve a mala, que conduz a 
correspondência para esta localidade, chegar aqui todas ao sábado ao meio 
dia; porém já em princípio sendo-se repetidas faltas por parte do empresá-
rio, que até hoje não tem feito chegar a mala a esta Vila, e portanto faltando 
pontualidade também na Agência da Soledade, que é consequência desta; 
julga a Câmara de seu imperioso e rigoroso dever levar tudo ao conhecimen-
to de Vossa Excelência  a fim de prover, para que de futuro não se dêem faltas 
como aquelas que agora denuncia, para que de outro modo, este Município 
em vez de melhorar com o novo sistema é evidente que sofre antes prejuízo 
sendo injusto que deixe de gozar pela negligência ou pretendida [ilegível] 
do empresário benefício que lhe promete o contrato e a respectiva tabela.  
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo 12 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Francisco de Assis Pereira Rocha.
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Digníssimo Presidente da Província.

(assinados os Vereadores Presentes)

[fls. 98]

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em sessão ordinária de 19 de janeiro do ano passado, esta corporação resol-
veu enviar a Vossa Excelência uns artigos de posturas tendentes a melhorar 
o fabrico da erva-mate e conservação dos ervais, até hoje primeira fonte de 
riqueza deste Município, o que em ofício daquela data, sob Nº 8, e no qual 
diz a Vossa Excelência a aprovação provisória dos mesmos artigos, até que 
definitivamente a Assembleia Legislativa Provincial os aprovasse, se em sua 
sabedoria julgam que tais artigos estarão no caso de merecer tamanha honra, 
como poucos nesta Câmara; porém não havendo resolução alguma poste-
rior a respeito, supõe a Câmara que aquele ofício e os artigos que o acompa-
nhavam talvez se extraviassem, e não fossem dar as mãos de Vossa Excelência, 
por cujo motivo ratificou o seu pedido, feito em dito ofício, e esta pronta de 
enviar por 2ª vez cópia fiel dos mesmos artigos, se Vossa Excelência julgar 
assim necessário.

idem, idem, idem, idem.

Nº4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Além da despesa decretada para a construção do chafariz público desta Vila; 
que acha-se em obra; é de mister para a sua conclusão, que se gastem mais 
600$; sem o que impossível seria que semelhante obra se prestasse ao fim 
para o que fora destinado, não convindo de modo algum paralisar os tra-
balhos respectivos em risco de serem destruídos completamente perdidos; 
razão estas, que aconselharam a Câmara a vir pelo presente pedir a Vossa 
Excelência a autorização de gastar mais na fatura daquela obra a mencionada 
quantia de 600$; e porque este pedido se baseia na consideração do bem 
público, sendo de natureza importantíssima espera que Vossa Excelência lhe 
há de conceder a autorização impetrada com a brevidade compatível com 
a necessidade da conclusão da obra. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 13 de 
janeiro de 1863.
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Idem, idem.

Deveres 2º Distrito Quantidades
Alfaiates 2
Carretas 4
Carros 5

Carpinteiros 3
Engenho de moer erva 1

Loja de fazenda 1
Negócio de molhado 1

Ourives 1
Olaria 2

Sapateiro 1
3º Distrito

Alfaiate 1
Carretas 2
Carros 1

Carpinteiros 5
Engenho de moer erva 2
Engenho de moer cana 1

Loja de fazenda 4
Neg. de secos e molhados 4

Ourives 1
Olaria 1

Sapataria 2
Ferreiro 2

4º Distrito
Alfaiates 2
Carretas 80

Carreteiras 20
Carros 16

Carpinteiros 6
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Engenhos de moer erva 4
Ferreiros 1

Lojas de fazenda 4
Negócio de molhado 4

Olarias 3
Sapateiros 2

5º Distrito
Alfaiates 1
Carretas 50

Carreteiras 10
Carros 10

Carpinteiros 8
Engenho de moer erva 12

Ferreiro 1
Lojas de fazenda 5

Negócios de molhados 5
Olaria 1

Sapateiro 1
6º Distrito

Alfaiates 2
Carretas 48

Carreteiras 8
Carpinteiros 4

Engenho de moer ervas 10
Ferreiros 3

Loja de fazenda 8
Negócio de molhado 6

Olaria 2
Sapateiro 3

Botica 1

[fls. 99]
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Ilustríssimo Senhor
Remeto-lhe em original um ofício do subdelegado desse Distrito, do qual 
consta, que o passageiro do Rio Goioen, pode por conta de Vossa Mercê 
continuar a exorbitar a tabela cobrando indevidamente do transeuntes; 
como a responsabilidade de semelhante escândalo recai exclusivamente no 
arrematante do passo, que Vossa mercê, por isso, por segunda vez lhe reco-
mendo que o quanto antes faça dar cumprimento a todas as condições do 
contrato, mudando, porém se possível, visto que o seu protegido não inspira 
confiança e moralidade necessárias.  Espero pois não ter mais ocasião de 
transmitir a Vossa Mercê recomendações como esta.  Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Vila do Passo Fundo 25 de janeiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Frederico de Mascarenhas Camello.
Arrematante do passo do Goioen.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Presidente da Câmara Municipal

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, acusa haver recebido a comunicação de 
que o Excelentíssimo Senhor Esperidião Eloy de Barros Pimentel, nomeado 
presidente desta Província por carta Imperial de 22 de novembro último, 
assumiu a presidência da mesma no dia 2 de janeiro do corrente ano. Deus 
Guarde a Vossa Sas. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
sessão extraordinária de 4 de fevereiro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Presidente e mais Vereadores da Câmara Municipal da 
cidade de Porto Alegre.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Xavier, e Schell

Nº 5
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila faltaria [fls. 100] seu mais vigoroso dever, 
se por ventura se conserva-se silenciosa por ocasião de Vossa Excelência as-
sumir a governancia dos negócios públicos desta Província, dirigindo o seu 
destino. Excelentíssimo Senhor, esta Corporação muito se congratula por 
tal ocorrência, e exprime os mais ardentes votos para que a administração 
de Vossa Excelência seja uma fonte irreversível de bem estar e prosperidade 
desta importante Província; da qual é esta Vila uma pequena porção, que 
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por seu termo, se ergue para endereçar a Vossa Excelência a mais cordial fe-
licitação, dignando-se Vossa Excelência de aceita-la. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
extraordinária de 4 de fevereiro de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Castro, Schell

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Corporação acusa haver recebido a circular reservada que Vossa Exce-
lência expediu em 16 de janeiro do corrente ano, recomendando a pontual 
observância das pendências que foram lembradas pelo antecessor de Vossa 
Excelência, a respeito do aparecimento da cólera ou colernia neste Municí-
pio, em razão da estação calorosa. Tem a honra de científicar a Vossa Exce-
lência, que tem tomado na devida conta a sua recomendação, para executá-la 
como dever.
Idem, idem, idem, idem.

Ilustríssimo Senhor
Não tendo Vossa Mercê prestado ainda suas contas ao Procurador da Câma-
ra, por hora não é considerado como completamente exonerado, mormente 
não havendo aceito a nomeação do Fiscal deste Distrito o Senhor Honório 
Antonio de Carmargo, proposto na sessão de 9 de janeiro do corrente ano; 
pelo que, deve Vossa Mercê comparecer a prestar seus como serviços encar-
regando-se da arrecadação dos limites Municipais nesse Distrito, como até 
aqui o tem feito, a fim de que o Cofre da Municipalidade não sofra prejuízo 
algum; e para isso vão por enquanto vinte talões manuscritos; mais tarde se 
lhe há de fazer remessa de maior número. Não recomendo, porém, de modo 
algum continuar no emprego, proponha para ele pessoa habilitada; e só de-
pois de juramentada essa pessoa ficará Vossa Mercê desligado.  Deus Guarde 
a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo 8 de fevereiro 1863.
Ilustríssimo Senhor Antonio Xavier Cardozo.
Fiscal da Câmara do Distrito de Lagoão.

Joze Joaquim Marquês e Souza Junior
Presidente da Câmara

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Nº 7
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara não seria fiel interprete do pensamento dos seus Munícipes se 
deixasse de felicitar a Sua Majestade Imperial, pelo proceder condigno que 
o nosso sábio Governo tem exibido na gravíssima questão Anglo-brasileira 
e nas previsões de uma guerra quase certa não provocada por parte do Bra-
sil, ousa assegurar ao mesmo Imperial Senhor que todos os habitantes do 
Município que representa estão prontos a concorrer pecuniariamente para 
as despesas desta, em benefício dos cofres públicos; e ao mesmo tempo que 
oferecem os seus braços e suas vidas em defesa da Pátria ameaçada. Dignís-
simo [fls. 101] Vossa Excelência de transmitir ao governo de Sua Majestade 
estes votos patrióticos, empregados no ofício junto. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
extraordinária de 6 de março de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior; Barcellos, Moraes, Lopes, Schell

Senhor!
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, na Província de São Pedro 
do Rio Grande do Sul, como órgão legítimo de seus Munícipes vem enxer a 
Vossa Majestade Imperial as merecidas congratulações, pelas páginas doura-
das que o Governo do País tem dado à história na gravíssima questão Anglo-
-brasileira, ultimamente suscitada nessa Corte pela Legação Britânica. Na 
previsão de uma guerra quase certa não provocada por parte do Brasil, esta 
Corporação ousa assegurar a Vossa Majestade Imperial, que todos os habi-
tantes de seu município estão prontos a concorrer pecuniariamente para as 
despesas dela, em auxílio dos cofres públicos, ao mesmo tempo que ofere-
cem seus braços e suas vidas em defesa da Pátria ameaçada. Digne-se Vossa 
Majestade Imperial esta espontânea oferta do mais acrisolado patriotismo. 
Deus [ilegível] e prospete em [ilegível] dias da Vossa Majestade Imperial em 
bem deste Império.

(Assinado os mesmos)

Nº 8
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
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Já há mais de dois meses que a empresa dos mala-pastas de Luis Candido Go-
mes está em recessão na Província, e parece que o empresário tem cumprido 
regularmente com suas obrigações, dando em todas as Vilas e Cidades qua-
tro correios por mês conforme o respectivo contrato; impelir-me, porém, 
Excelentíssimo Senhor, este importante Município foi excluído daquela me-
dida [ilegível], e está privado do salutar benefício que atualmente gozam as 
povoações de todos os ângulos da Província; pois que a mala para esta Vila 
e Freguesia tem vindo menos duas vezes por mês, além de aberta, e violada 
correspondência! Resolveu esta Câmara tudo científicar a Vossa Excelência, 
na esperança de que Vossa Excelência há de providenciar de modo que a 
correspondência chegue intacta, tal como haja saído da administração geral 
do Correio, bem como que a mala seja entregue na Agência desta Vila todas 
aos sábados de meio dia, conforme consignou a tabela das distâncias não é 
justo Excelentíssimo Senhor, que pelo interesse particular do Empresário e 
do arrematante da linha da Cruz Alta, este importante e futuroso Município 
fique em matéria de correio em [ilegível] condições é que estava antes de 
janeiro; sendo pelo contrário de direito que também goza dos benefícios de 
que os mais estão de passe, ficando assim com ele em perfeito pé de igual-
dade.
Era a mesma como o retro tudo o mesmo.

[fls. 102]

Nº 9
Sendo indispensável a feitura de uma nova matriz nesta Vila visto o estado 
desanimador da atual, esta corporação resolveu representar a Assembleia 
Provincial pedindo a concessão de uma loteria de 100:000$ para correr 
desde logo, e aplicar-se seu produto na construção do templo projetado. A 
réplica desta Câmara consta da representação junta, que pede a Vossa Exce-
lência fazer chegar ao conhecimento da Assembleia pelos meios convenien-
tes e com a brevidade possível. E em vista dos fundamentos em que assenta 
aquela representação, está Câmara solicita e conta com o valioso auxilio de 
Vossa Excelência a obtenção do benefício que implora. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de 
Março de 1863
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

(assinado os membros da Câmara)
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Representação:
Ilustríssimos. e Excelentíssimos. Senhores Presidente e demais Digníssimos 
Membros da Assembleia Legislativa
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo talvez com alguma justiça fos-
se incorporada de [ilegível] pelo bem de seu Município se deixasse de ante 
esta Augusta Assembleia representar a necessidade palpitante, vital, impres-
cindível da execução de uma nova matriz na Vila, que se preste a celebração 
do culto divino com a majestade, explendor e acatamento devidas a Religião 
do Crucificado. Excelentíssimo Senhor Incontroverso que a moralidade, a 
civilização e o progresso de um povo não podem provir se não da Religião, 
dessa verdadeira religião que herdamos de nossos pais e que nossos filhos 
herdarão de nós para legar aos nossos netos de geração em geração; falamos 
da religião católica, pedra angular da sociedade. Contrista, Senhores, em 
face destas verdades intuitivas o estado atual da Paróquia desta Vila; e no 
entanto é certo que o número dos fiéis é considerável.
Nem todos concorrem ao incruento sacrifício da missa; nota-se uma espécie 
de abandono da casa do Senhor; e tudo isto provém, não da ausência ou 
resfriamento da 1ª virtude Teologal que este povo possui em grau eminente; 
mas sim porque a velha matriz cansada já de tantos reparos, anuncia desabar 
mais dia menos dia.  Esta Corporação intimamente compenetrada 
de seus deveres, sempre solicita pelo bem do Município que representa, vem 
pela presente, impelida da necessidade, que, urge, pedir a concessão de uma 
loteria de 100:00$ para feitura da matriz desta Vila, único recurso para o 
qual pode apelar com certeza de atingir o almejado fim, quando os cofres 
públicos se acham exauridos de dinheiro; sendo certo que este Município 
não tem sido ainda pesado ao cofre provincial, visto que as obras públicas 
se tem feito a custo da Municipalidade: do patriotismo e da sabedoria [fls. 
103] dos muitos Digníssimo s representantes da Província espera a Câmara 
o acolhimento e satisfação de sua justa súplica feita sem os encarecimentos e  
devaneio do talento, causa desnecessária da parte daqueles que tem a honra 
[ilegível] de dirigir-se a conselho tão ilustre. Animados com razão da expe-
riência, [ilegível]os infrascriptos dar-se-ão os parabéns se alcançando o fim a 
que tem em vista obtivessem mais, que do valor da loteria concedida somen-
te se deduzisse a porcentagem indispensável para a fatura dos bilhetes, e pa-
gamento dos impostos gerais; convindo ela desde logo em lugar apropriado: 
favor este concedido pela Lei Nº 495 de 11 de janeiro do ano passado para 
a conclusão das obras da igreja matriz da cidade de São Gabriel,  e portanto 
nada tem de exorbitante, antes se calcula com o princípio da justiça distribu-
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tiva que constantemente pratica esta assembleia. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em sessão extraordinária de 20 de Março de 1863.

(assinadas)

Nº10
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Existindo a necessidade de ser designado o cap. 3º do Código de Posturas 
Municipais vigente, esta Corporação cumprindo com a ordem por Vossa 
Excelência espedida na Portaria sob Nº 9 de 16 de fevereiro deste ano, junto 
mais envia o ofício n 8 de 13 de janeiro de 1862 acompanhado dos novos 
artigos de posturas Municipais a Câmara julga útil serem aprovados conver-
tendo-se assim em Lei Municipal. Seria por em dúvida a atividade e ilustra-
ção de Vossa Excelência, se esta Corporação repetisse o peditório de serem 
os artigos mencionados aprovados provisoriamente por Vossa Excelência, 
enquanto o não forem pela Assembleia Legislativa Provincial. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Passo Fundo em sessão ordinária de 13 de Abril de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Cezario Antonio Lpes, Jorge Schell

Francisco Xavier de Castro
Benedito Pinto de Moraes

Ilustríssimo Senhor
Esta corporação, respondendo ao ofício de Vossa Senhoria de 18 de dezem-
bro do ano passado, sob Nº 932, tem a significar-lhe que nunca em tempo 
algum recebeu qualquer exposto. Ficando deste modo satisfeito o pedido de 
Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 15 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

(Assinado os supras)

Ilustríssimo Senhor 
Esta corporação em sessão de hoje, resolveu enviar a Vossa Senhoria Re-
verendíssima a subscrição que promoveu entre seus Munícipes, com o fim 
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de auxiliar a construção de um novo templo, que sirva para a Matriz desta 
Freguesia. Estando Vossa Senhoria Reverendíssima nomeado Presidente da 
Comissão encarregada de angariar os meios, e promover [fls. 104] com so-
licitude os recursos precisos para levar-se a efeito o Templo projetado, folga 
a Câmara de lhe fazer presente a subscrição mencionada, tendo certeza que 
o imposto de cada assinatura será integralmente satisfeito logo que for de 
mister. Deus Guarde a Vossa Senhoria Reverendíssima Paço da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo sessão de 15 de abril de 1863.
Ilustríssimo Reverendíssimo Senhor Vigário Antonio Tavares Dornelles.
Digníssimo Presidente da C. E. da futura Matriz.

(assinado os outros)

Nº11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Foi perante a esta corporação a comunicação que lhe fez o cidadão Diogo 
Joze d’Oliveira, Delegado de Polícia desta Vila, constante do ofício que no 
próprio original remete a Vossa Excelência Como se depreende do contexto 
daquele ofício, a abertura de uma Estrada na Serra Geral, que comunique 
este Município com o de Taquari oferece summa vantagem aos habitantes 
de ambas, principalmente se, com efeito, essa Estrada for tão curta como 
parece. Em todo o caso, convém examinar previamente a localidade, para 
o que está Câmara não está autorizada, e por isso limita-se em transmitir a 
Vossa Excelência a participação que ela foi feita, certa de que Vossa Excelên-
cia tomará as medidas = que entender justas e acertadas em benefício públi-
co.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo sessão de 15 de abril de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província. 

(assinado os outros)

Cópia do ofício do Delegado.

Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal
No intuito do aumento e progresso comercial deste Município, que tão difí-
ceis vias comunicativas tem para o coração da Província, certo de que grande 
impulso daria ao Comércio dele com a descoberta de uma estrada em dire-
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ção ao Rio das Antas e para dali os transeuntes por mansas águas seguirem 
com facilidade a Capital da Província: mandou a dois meses, explorar as 
vastas matas que no Distrito de Campo do Meio, atravessam a cordilheira 
da serra, denominada = Serra Geral = e apesar de muito custo e trabalho, 
tem desse passo satisfatório resultado, porquanto de fato, nas mencionadas 
matas, existia a facilidade de abertura de uma estrada em direção ao referido 
Rio, indo findar-se ela nas margens do mesmo, e aquém da Vila do Taquari 
da de oito léguas segundo informação que é obtido. E sendo real a ideia de 
formar-se por aquele Distrito uma fácil via comunicativa para a Capital da 
Província, me apresso [ilegível] a comunicar a Vossas Senhorias tão agradá-
vel nova, prevenindo das vantagens que este Município colherá com a pro-
bidade de uma estrada.  Para conseguir o exploramento das matas e obter o 
ambicionado resultado, resolvi empregar indígenas oriundos daquelas para-
gens, com quem contratei a custa de meu bolso = a abertura de um pique em 
direção e afim dar-se no Rio das Antas, = De fato os contratados, práticos 
dos lugares em que a cordilheira [fls. 105] é separada pelas vastas matas, ali 
entraram e foram fazendo a descoberta; e presentemente nesse lugar, exis-
tem já para cima de cem pessoas empregadas no fabrico de Erva-mate que ali 
abunda consideravelmente. Por conseguinte, mais esse grandioso resultado 
aparece da exploração mencionada, porquanto, fica sendo ali a fonte de ri-
queza pública, visto que já é sabido e reconhecido que não há no Município 
outro lugar onde abunda mais a árvore da Erva/ primeiro ramo de comércio 
do Município/: e acha em tanta quantidade, que se pode dizer que ao sete lé-
guas de /mato/ por onde atravessam a pique é todo composto da abençoada 
árvore de Ouro! Sei que desta Vila a entrada do pique, tem regulando de seis 
a oito léguas, e por informações e cálculos feitos = aquela é de 7 léguas até 
chegar ao Rio, e dali a Porto Alegre terá de vinte e oito a 30 léguas navegá-
veis para embarcações que calem pouca água: ficando claro, que será grande 
a facilidade e prestura de comunicação deste Município para a dita cidade. 
Também sei por indagações a que procedi, que os ervais denominados do = 
Maráo = situado na Serra próxima a esta Vila, ficam aquém do pique aberto, 
em certa altura, [ilegível] de légua e meia a duas; de maneira desta Vila em 
direção a ele se pode também abrir caminho. Igualmente me consta conta 
que do Distrito da Soledade, se pode abrir caminho e ir dar no mencionado 
pique, porquanto, passa Ele muito perto dos campos de Florentino Soares, 
e outros: sendo que, se se conseguir abrir todas essas estradas a irem dai na 
que se deve forem pelo = pique aberto, certamente resultarão muito maior 
engrandecimento para o Município. Nada quero pela lembrança que tive 
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de mandar explorar as mencionadas matas e de mandar abrir o = pique = 
existente; Pois me considero mais que passo com a ideia de ter prestado um 
serviço relevante ao Município; com a convicção de ter prestado, digo coo-
perado dessa forma para o engrandecimento e riqueza da Pátria Mãe; por 
isso é que ei feito o que em minhas forças estava, trago tudo ao conheci-
mento de Vossas Senhorias, a fim de que, cientes dos fatos, possam,  como 
devem, dar empenho as causas por formas que consigam o estabelecimento 
e fixação d’aquela estrada a qual servirá sumariamente para a geral prosperi-
dade. Sirvam-se pois Vossas Senhorias tomarem em a devida consideração 
este meu relato, ambicionando que consigam o complemento da obra, re-
presentando ao Governo Provincial, sobre a faculdade de disponibilidade de 
quantia equivalente a fatura da Estrada que deve ser estabelecida no = pique 
= aberto e mencionado. Deus Guarde a Vossas Senhorias. Passo Fundo 12 
de abril de 1863.

Diogo Joze d’Oliveira.
Delegado de Polícia.

Ilustríssimo Senhor
Foi presente a esta Câmara um exemplar da Coleção de leis, atas, regula-
mentos e instruções expedidas pela Presidência [fls. 106] no Ano de 1862, 
que Vossa Senhoria. lhe enviou com ofício de 19 de janeiro d’este ano. Deus 
Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em sessão ordinária de 16 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor João da Cunha Lobo Barreto.
Oficial Maior da Secretaria do Governo.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Schell, Barcellos

Ilustríssimo Senhor
Em resposta ao ofício de Vossa Senhoria Nº 349 de 12 de Março d’este ano, 
esta Câmara tem a científicar-lhe, que não consta a descoberta de mineral 
algum em seu Município; não obstante, se no futuro tal descoberta for rea-
lizada, terá cuidado em comunicar-lhe sem demora =. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão or-
dinária de 16 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
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Digníssimo Encarregado da Estatística.

(idem os mesmos)

Ilustríssimo Senhor
Satisfazendo ao pedido que Vossa Senhoria dirigiu a esta Câmara em ofício 
Nº 346 de 6 de Março deste ano, ela lhe remete o mapa junto da plantação 
e colheita d’este Município, relativo ao semestre de Julho a Dezembro de 
1862. Deus Guarde a Vossa Senhoria = Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão ordinária de 16 de abril de 1863. 
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

(idem os mesmos)

MAPA que encaminho o ofício supra da plantação e colheita do Município 
no 2º semestre de 1862.

Planta Colheita

Arroz 5 alqueires 58 alqueires Colheita em março de 63

Amendoim 8 alqueires 56 alqueires Em fins de março de 63

Abóboras 9 alqueires 430 carradas Colheita está por fazer

Batatas 20 alqueires 260 alqueires

Feijão 400 alqueires 6,000 alqueires De dezembro a março 
último

Feno 30,000 ps 240 arrobas Fabricado em fevereiro a 
março últimos

Milho 1,000 alqueires 430,00 mãos Mas a colheita não está 
feita

Melancia 2 alqueires 1,600 carrada Colheita de fevereiro a 
março de 1863

Cevada 6 alqueires 180 alqueires Em dezembro a janeiro 
último

Trigo 25 alqueires 500 alqueires Idem, idem.

Nº 12
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Havendo suma necessidade da inoculação neste Município, esta Corpora-
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ção pede a Vossa Excelência, se digne enviar-lhe pus vacínico, para ver se 
assim preserva grande parte da população deste Município; visto contar que 
o horrível mal da bexiga grossa presentemente em vários pontos da Província 
e fora dela. Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 17 de abril de 1863 = Ilustríssi-
mo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel Dignís-
simo Presidente d’esta Província.

Assinados
(Souza Junior, Lopes, Schell, Castro, Moraes)

Nº 13
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara em sessão de hoje deferiu uma Petição que lhe foi apresenta-
da por Bento Domingues de Castro, requerendo a arrematação dos direi-
tos Municipais no ano vindouro, a principiar do 1º de julho deste ano, ou 
último de junho [fls. 107] Seguinte; e vai afixar os Editais para ter lugar a 
arrematação, tendo por base o rendimento médio do último triênio, com 
aumento razoável. Cujo ato resolveu comunicar a Vossa Excelência, a fim de 
saber se depois da arrematação depende ela da aprovação de Vossa Excelência 
= Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão ordinária de 18 de abril de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente d’esta Província.

(assinado os mesmos)

Nº14
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A resposta dos dados que esta Câmara tem de fornecer trimestralmente, 
quanto aos gêneros de consumo e comércio da lavoura deste Município, a 
que é obrigada segundo a circular Nº 17 de 8 de agosto do ano próximo pas-
sado, ela pouco ou nada tem a acrescentar ao conteúdo do ofício que dirigiu 
a Vossa Excelência em 8 de janeiro do corrente ano, sob Nº1, pois a lavoura e 
o comércio de então para cá não tem tido alteração sensível.
A lavoura como foi dito, consiste principalmente no plantio do milho e do 
feijão; em razão da regularidade da estação abundou a colheita d’este último 
grão, tendo que de cinco a seis mil réis, porque é vendido a alqueire, baixou a 
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dois mil réis, preço porque atualmente se vende; a colheita do milho não está 
efetuada, mas há certura de que não será menos abundante.
O comércio de mulas conserva-se em decadência. O da erva-mate, depois 
de sofrer baixa considerável nos mercados importadores, tende agora a as-
cender ao seu estado normal, o que é de grande vantagem aos Povos deste 
Município que de longa data se empregam na manipulação deste chá, e cujo 
serviço estão sobre modo habituado. 
Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão ordinária de 18 de abril de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo  Presidente desta Província.

(assinado os mesmos)

Edital

O Cidadão Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo. 
Faz saber que a Câmara Municipal em sessão de hoje, designou o dia de 6 de 
julho próximo futuro, para a sua primeira reunião ordinária, que é a última 
do presente ano financeiro. E para que chegue a notícia de todos os interes-
sados nomeou para o presente Edital que será afixado em lugar conveniente. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 de abril de 1863.

 = Souza Junior
O Secretário Prestes

Ilustríssimo Senhor
Faça Vossa Mercê afincar sem demora no lugar mais público do seu Distrito, 
o incluso Edital, pelo qual se anuncia a arrematação dos limites Municipais 
para o dia 18 de Maio próximo futuro. Aproveitando a oportunidade lhe 
recomendo de novo toda a pontualidade na remessa trimestral do mapa da 
plantação [fls. 108] e colheita desse Distrito. Deus Guarde a Vossa Mercê. 
Vila do P.F. 18 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor Afonso d’ Azevedo Souza.
Fiscal do Distrito de Campo do Meio.

 Souza Junior, Prestes

Idem aos Fiscais dos mais Distritos.
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Cópia do Edital
O cidadão Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo. Arrematação das rendas.
Faz saber, que a Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu arrecadar os 
Distritos Municipais do próximo ano financeiro de 1863 a 1864, por meio 
de arrematantes, com exceção somente daqueles rendimentos excepciona-
dos por ti. Para o que correrá a praça no dia 18 de maio próximo futuro às 10 
horas da manhã no Paço e as portas da Sala da Câmara Municipal, sobre o 
preço de 6:400$, termo médio do último triênio – com aumento razoável. E 
assim correrá a praça no dia e hora marcados, sendo feita a arrematação por 
quem mais der, e maior lance oferecer; prestando fiança idônea nos termos 
da lei. E para que chegue a notícia de quem interessar possa, mandou lavrar o 
presente que será afixado em lugar conveniente. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 18 de abril de 1863.

Souza Junior, Prestes

Ilustríssimo Senhor
Foi designado o dia 6 de Julho vindouro para a última sessão ordinária da 
Câmara, no presente ano financeiro. = Comunicando a Vossa Senhoria esta 
resolução, tenho somente em vistas Convoca-lo a fim de vir tomar parte nos 
trabalhos daquela sessão como vereador de número, assim também fazer 
sentir a Vossa Senhoria, a necessidade de seu comparecimento, pois tem de 
orçar-se a Receita e Despesa, das contas da Administração do ano findo, e 
ainda elaborar-se o Relatório das necessidades Municipais: ao menos nesta 
última sessão anual permita-me que eu possa contar com sua presença; tan-
to mais, que os Vereadores suplentes não podem ser chamados se não pela 
ordem da votação, o que dificulta sobremodo a abertura das sessões por mo-
rarem distante, e os que moram próximo servem constrangidamente, pre-
teritando[ilegível], talvez com injustiça, de que alguns Vereadores de mais 
exaurem-se em cumprir os deveres a que os obrigada seu mantado honroso 
= Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 19 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor Capitão Joze Gabriel d’Almeida Maia.
Digníssimo Vereador da Câmara Municipal.

Souza Junior, Prestes
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Idem, ao vereador Francisco Joze dos Santos.

Souza Junior, Prestes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal, em sessão ordinária do dia 18 do corrente mês, re-
solveu por a disposição de Vossa Mercê a quantia de 64$ para ser gasta na 
compostura dos Passos da Estivinha e Aranhas[ilegível] e em a terra do pe-
queno sangradouro aquém da Restinga, guiando-se Vossa Mercê pelo pare-
cer incluso da comissão que examinou aquelas necessidades. Resolveu mais 
incumbido de dispender desde logo, 100$ réis, com a compostura dos Passos 
do Jacuí e [fls. 109] Carreta Quebrada, também naquele Distrito, guiando-
-se no que for aplicável pelas conclusões do mesmo parecer, menos quan-
to a abertura d’um outro =Passo = em substituição do último. Outrossim, 
reconhecendo a necessidade urgente d’algumas composturas na Rua do = 
Comércio = de S. Bento em frente ao Chafariz, e na travessa deste, autoriza 
= a despender com elas.
Espera, pois, que Vossa Mercê contratará todos estes serviços com pessoas 
de moralidade; pagando a empreitada logo depois de examinada, e recebida 
a obra, conforme as condições do ajuste. Deus Guarde a Vossa Mercê. Passo 
Fundo 19 de abril de 1863.
Ilustríssimo Senhor Lino Pacheco de Quadros.
Procurador da Câmara Municipal.

Souza Junior, Prestes

Nº 15
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Em data de 31 de Março do corrente ano e sob Nº 6 dirigiu Vossa Excelência 
a esta Câmara uma Portaria, ordenando que ela informasse, se a casa contra-
tada para servir de prisão civil nesta Vila, da propriedade do Cidadão Diogo 
Joze d’Oliveira, e a respeito da qual paga a Câmara aluguel mensal de = vinte 
e quatro mil réis é a mesma que se acha ocupada desde 5 de dezembro de 
1861 pelo destacamento do corpo policial, como afirmativamente havia mi-
nistrado a Vossa Excelência informações o Tenente Coronel comandante do 
mesmo corpo. Em cumprimento a referida ordem de Vossa Excelência esta 
Câmara também informa afirmativamente, pois o prédio que serve de ca-
deia nesta Vila do cidadão acima nomeado se acha alugado com efeito a 24$ 
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mensais para o fim a que se presta; divide-se em dois pequenos lances, um 
que serve de reclusão aos presos, outro que com ele se comunica é o quartel 
da guarda, ou destacamento policial. = Deus Guarde em 6 de julho de 1863.
Ao Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.

Souza Junior, Prestes, Santos, Moraes, Lopes

Nº 16 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara acusa haver recebido a Portaria que Vossa Excelência lhe dirigiu 
em 11 de Maio do corrente ano, sob Nº 9, participando ter expedido ordem 
ao Dr. Delegado do Instituto Vacínico, para remeter-lhe algumas vacinas de 
pus vacínico. A Câmara agradece a Vossa Excelência a pronta satisfação de 
seu pedido a esse respeito; assim como lhe comunica já haver recebido tais 
lâminas, e feito vacinar 18 crianças do sexo masculino, no dia 2 do presente 
mês.  Deus Guarde Paço da Câmara Municipal em 6 de julho de 1863.
Ilustríssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente da Província.

(assinado os mesmos)

Nº 17 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Inteirada do conteúdo da Portaria de 23 de maio último, sob Nº 10, que Vos-
sa Excelência dirigiu a esta Câmara aprovando a deliberação por ela tomada 
de mandar por em hasta pública a cobrança dos direitos Municipais; tem 
a mesma de comunicar a Vossa Excelência, que no presente ano financeiro 
de 1863 a 1864 a cobrança dos direitos municipais continua como até aqui 
por administração, visto não ter aparecido licitante algum para ser feito por 
arrematação, ficando assim prejudicada [fls. 110] Deliberação de que lhe fez 
ciente por ofício sob Nº 13 de 18 de abril próximo passado. Deus Guarde.
Data idem, Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Idem, assinado idem.

Nº 11 [Nº 18]
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara recebeu a circular de 3 de junho próximo findo, que Vossa Ex-
celência lhe dirigiu comunicando a dissolução da Câmara dos Deputados, 
e convocação de outra, bem como a nova Assembleia geral para o dia 1º de 
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Janeiro próximo futuro; designando-se o dia 9 de agosto vindouro para a 
Eleição de Eleitores em todo o Império, o que tudo ordenavam Decretos 
de 12 de maio findo. Da parte que lhe compete assegura a Câmara a Vossa 
Excelência envidar o alcance de suas atribuições para remover qualquer em-
baraço que por ventura se suscite nas eleições, e representará a Vossa Exce-
lência sobre qualquer denúncia que necessite de providências fora da alçada 
da mesma; assim como que, deu as providências na forma recomendada para 
que se verifiquem aquelas atas nas épocas competentes. Com a circular re-
ferida recebeu-se dois exemplares do impresso em que se acham publicadas 
a Lei, Decretos e Instruções sobre eleições, cuja observância na mesma foi 
recomendada. Deus Guarde Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em 
sessão de 7 de Julho de 1863.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Idem (assinados idem).

[Nº 19]
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
No intuito de que o empresário do serviço do correio nesta Província cum-
prisse as obrigações contraídas por contrato, na parte relativa a este Municí-
pio, de dar 4 malas por mês, que deviam chegar nesta Vila todos os sábados 
ao meio-dia, conforme consignou a Tabela das distâncias para a boa execu-
ção daquele contrato, esta Câmara representou a Vossa Excelência as falhas e 
irregularidades que se tinham dado em ofício de 12 de janeiro e 6 de março 
do corrente ano. Vossa Excelência em resposta do primeiro comunicou ir 
tomar as providências necessárias a fim de cessar as irregularidades e faltas 
notadas pela Câmara.
Como haja decorrido tempo suficiente, sem que até o presente os efeitos das 
medidas por Vossa Excelência tomadas apresentem o desejado e conveniente 
resultado em bem do público deste Município, continuando a chegadas das 
malas nesta Vila e Freguesia da Soledade de 15 em 15 dias, em horas variá-
veis, e às vezes com dias de diferença para mais, resolveu a Câmara científicar 
de novo, e por terceira vez essas faltas e irregularidades a Vossa Excelência, 
na esperança de que providências sejam dadas para que este Município tam-
bém goze em matéria de correios de melhoramento que todos os outros da 
Província há mais de 6 meses usufruem.  Se o contrato pode deixar de 
ser cumprido em desserviço do público e lucro certo do empresário ou seus 
agentes, parece que também o poderá ser sem prejuízo dos mesmos e com 
notável melhoramento para o público: neste sentido a Câmara ousa pedir a 
Vossa Excelência, que a correspondência para este Município [fls. 111] as-
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sim seja, conduzidas estafetas que partindo da cidade do Rio Pardo toque 
primeiro na agência da Freguesia da Soledade e depois nesta Vila, para daqui 
regressar a ir a Vila da Cruz Alta e regressar d’ali.
Este melhoramento redunda mesmo em economia do empresário, pois o 
público se dá por satisfeitíssimo com a realização[ilegível] do estabelecimen-
to dessa linha do correio, inda que a mala nesse caso viesse somente três vezes 
por mês de dez em dez dias, e não quatro vezes, de 8 em 8 dias, e deve ser pelo 
contrato continuarem a vir pela Cruz Alta.
Deus Guarde Vossa Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
sessão ordinária de 7 de Julho de 1863.
(Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Idem = assinado idem).

Ilustríssimo Senhor
Foi presente a Câmara Municipal o seu ofício de 28 de Março findo e com 
ele, 4 pequenos embrulhos contendo sementes de trigo de diversas qualida-
des, para serem distribuídas pelos lavradores do Município, cuja remessa fez 
Vossa Senhoria por ordem do Excelentíssimo administrador da Província. 
Deus Guarde. Em 7 de julho de 1863. Ilustríssimo Senhor Augusto Cezar 
de Padua Fleury.
Digníssimo Secretário do Governo.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Acusa esta Câmara haver recebido um exemplar do Relatório e Catálogos da 
Exposição Nacional de 1861, que Vossa Senhoria lhe enviou por ordem de 
S. Excelência, Senhor Presidente em ofício de 13 de Maio do corrente ano. 
Deus Guarde Vossa Idem, idem, idem.

Ilustríssimo Senhor
Acusa a Câmara haver recebido com seu ofício /sem data/ um exemplar do 
relatório com que Sua Excelência o Senhor Presidente abriu a sessão ordiná-
ria da Assembleia Provincial este ano. Deus Guarde Vossa Idem, idem, idem.

Ilustríssimo Senhor
Acusa a Câmara haver recebido um pequeno embrulho, contendo semen-
tes de várias qualidades (Enviada a Sociedade Auxiliadora da Indústria Na-
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cional pelo Ministro Brasileiro em Londres), para serem distribuídas pelos 
lavradores deste Município, as quais acompanharam o seu ofício de 19 de 
Maio findo. Deus Guarde. Idem, idem, idem.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje, resolveu exonerá-lo do cargo de 
Fiscal no Distrito da Restinga, por considerar na incompatibilidade daquele 
cargo, com o de subdelegado, do qual há poucos dias Vossa Mercê prestou 
juramento. Ela lhe dá um voto de agradecimento pelo tempo que Vossa Mer-
cê serviu, e ao mesmo tempo se lhe recomenda entregar o código de Posturas 
e mais papéis a pessoa que foi nomeado para o substituir o cidadão Jeronimo 
Ferreira Prestes. Considerando-se Vossa Mercê fora do emprego no dia que 
receber a presente. Deus Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 8 de julho de 1863.
Ilustríssimo Senhor Manoel Antunes de Camargo.
Excelentíssimo Fiscal do Distrito da Restinga.

O Presidente da Câmara = Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Prestes

[fls. 112]

Ilustríssimo Senhor
Em sessão de hoje a Câmara Municipal o nomeou Fiscal desse Distrito, por 
isso, pelo presente é convocado a fim de prestar do cargo o devido juramen-
to, dando fiança, e apresentando-se com brevidade. Pode porém receber do 
ex = Fiscal, o Senhor Manoel Antunes de Camargo, o código de Posturas, e 
os mais papéis que ele tiver; considerando-se em exercício deste cargo. Deus 
Guarde Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
8 de julho de 1853.
Ilustríssimo Senhor Jeronimo Ferreira Prestes.
Fiscal nomeado para o Distrito de Restinga.

(Assinado os mesmos)

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, vem representar a Vossa Exce-
lência a necessidade da concessão de um 3º prazo, para no decurso dele legiti-
marem suas posses a maioria dos habitantes deste Município. Eles deixaram 



218 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

de o fazer no prazo primeiramente marcado pela ausência de respectivo juiz 
comissário, morador da cidade da Cachoeira, de onde vem apenas, talvez, 
nos últimos 3 meses; ao que parece a sua ausência neste prazo foi motivada 
pela falta do necessário agrimensor. Deixaram em sua maioria de legitimar 
suas posses no segundo prazo, e que expirou no último de Junho passado 
findo, pela escassez de recursos pecuniários, sendo certo que as despesas da 
legitimação de uma coisa[ilegível], neste Município, vai além das forças do 
comum dos lavradores, necessitando estes de se prepararem com longa ante-
cedência, para depois fazerem o sacrifício dessas despesas: não obstante, nos 
últimos tempos desse prazo crescido número de posseiros legitimaram suas 
terras. Também no decorrer dele algum tempo esteve ausente do Município 
o Juiz da legitimação, principalmente nos primeiros meses. Estas, e outras 
razões, que não escapam por certo as vistas perspicazes de Vossa Excelência, 
parecem suficientes, para a concessão de um terceiro prazo, que facilite para 
sua amplidão a adquirição legítima das terras, possuídas em sua maior parte 
por homens pobres /ainda que não miseráveis/ que vivem e sustentam sua 
família do produto do amanho delas. Espera, pois, a Câmara que Vossa Ex-
celência atenda ao pedido dela, satisfará uma das mais vitais necessidades do 
Município com a concessão de um novo prazo para as legitimações. Deus 
Guarde Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em sessão de 9 de julho de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente da Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior, Prestes, Moraes, Santos, Lopes.

Ilustríssimo Senhor
Constando que o chafariz público desta Vila, construído a expensas do cofre 
Municipal, vai pouco a pouco se deteriorando pela ação contínua de mãos 
daninhas, resolveu a Câmara, em sessão de hoje, oficiar a Vossa Senhoria 
apresentando-lhe a necessidade de ser ali postada uma guarda policial, deve 
ainda[ilegível] na conservação do mesmo, para o bem público. (esta provi-
dência além de ter o mérito afastado é demais uma medida que se recomenda 
pelo caráter da polícia preventiva que a distingue [fls. 113] pois a presença 
constante da guarda no lugar indicado evitaria as rixas dos escravos, que não 
se pode negar afluem naquele ponto como um centro necessário de reunião. 
Assim sendo, a Câmara ficou na persuasão de que Vossa Senhoria pelo seu 
amor à ordem, e ao bem público, no desempenho mesmo de suas atribuições 
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há de prover de modo que a presente requisição seja logo satisfeita.  Deus 
Guarde Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em 9 
de julho de 1863.
Ilustríssimo Senhor Jorge Schell.
Digníssimo Delegado suplente em exercício.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Prestes

No dia 9 de Julho oficiou-se a Manoel Antunes de Camargo, comunicando-
-lhe a sua exoneração de Fiscal do Distrito da Restinga.
Idem a Jeronimo Ferreira Prestes, comunicando-lhe sua nomeação de Fiscal 
para o Distrito da Restinga, e convencendo-o para prestar o devido juramen-
to com fiança.

Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal desta Vila, resolveu em sessão de hoje dirigir-se a Vos-
sas Senhorias com o intuito de pedir que sejam caçados nesse Município 
os talões do pagamento do imposto de erva-mate, de todas as pessoas que 
exportarem tal mercadoria deste Município, e importarem nesse. Fazendo 
este pedido, a Câmara tem em vistas unicamente certificar-se da exatidão das 
arrecadações dos direitos que constituem a maior verba da receita Munici-
pal. Espera que Vossas Senhorias tomarão as providências adequadas para a 
satisfação do pedido mencionado, fazendo caçar os talões dos importadores 
por via dos Fiscais e Procurador dessa Ilustre Corporação, e devolvendo as 
mesmas a esta Câmara de 6 em 6 meses, isto é, em Junho e Dezembro de cada 
ano. Pode essa Câmara, em iguais emergências, contar com a perfeita reci-
procidade da parte desta. Deus Guarde a Vossas Senhorias. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo em 9 de julho de 1863.
Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara do Rio Pardo.

(Assinado o Presidente Marques, o Secretário Prestes)

Igual as Câmaras de Itaqui e Cachoeira.
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Nº 21
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Tem obrigação esta Câmara de científicar a Vossa Excelência de 3 em 3 meses 
o estado da lavoura e comércio do seu Município. Em desempenho desse 
dever que agora se dirige a Vossa Excelência O comércio de exportações, 
que neste Município reduz-se unicamente a 2 gêneros, bestas e erva-mate, 
tem definhado. Essas mercadorias nos mercados consumidores baixaram a 
preços ínfimos, e assim se conservam. O estado do Município, comercial-
mente falando não pode ser, pois, nem mais desanimador, nem mais crítico. 
Quanto à lavoura felizmente [fls. 114] quis Deus que as estações do tempo 
conservem regulares, e por esse motivo a colheita dos grãos que se costuma 
plantar neste Município foi abundante; e os gêneros alimentícios de primei-
ra necessidade estão baratos. Pela 1ª vez veio a venda na praça o arroz da 
terra, produto de Nonoai, e foi comprado por menor preço d’aquele por que 
se vende o arroz importado. Cabe aqui noticiar a Vossa Excelência, a existên-
cia das batatas chamadas do Paraguai ou Inglesas, no mencionado Distrito 
do Nonoai, onde foi observado que vegeta silvestre e espontânea, sendo o 
primeiro mato que vem após a queima das roças. Deus Guarde a Vossa em 
10 de julho de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente da Província. 

Assinados
Joze Joaquim Marques e Souza Junior, Prestes, Santos, Moraes e Lopes

Ilustríssimo Senhor
Em sessão de hoje a Câmara Municipal desta Vila resolveu, por indicação 
de seu membro, Francisco Joze dos Santos, autorizar Vossa Mercê para ar-
recadar o imposto da erva-mate exportada desse Distrito, cujos donos não 
apresentem a Vossa Mercê o conhecimento do pagamento feito ao Fiscal do 
Distrito. Esta incumbência tem por fim evitar, que dos ervais situados longe 
da ação do Fiscal, saiam ervas sem haverem seus donos pagos previamente 
o devido direito; causando assim prejuízo à Câmara, e prejuízo ao comércio 
lícito. Assegurou o mesmo Senhor Vereador que Vossa Mercê prestava-se 
gratuitamente e por louvável patriotismo, ao desempenho desta Comissão; 
não obstante, ela em atenção aos seus serviços o há de retribuir razoavelmen-
te. Já se providenciou para que o Procurador da Câmara, Limo Pacheco de 
Quadros, lhe envie os necessários talões, e a ele Vossa Mercê prestará conta 
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de 3 em 3 meses. = Deus Guarde.
Ilustríssimo Senhor Antonio Soares Cesar
Agente Fiscal do Lagoão.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente
Antonio Ferreira Prestes Guimarães Secretário

Na mesma data oficiou-se ao Fiscal Joze Ferreira de Camargo, sabendo[ilegí-
vel] as dúvidas propostas em seu relatório, que foi tomado em consideração 
na sessão de hoje, como minuciosamente consta da ata.

Nº 22
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo, cumprindo com o que se acha dispos-
to em lei, junto remete em triplicata o relatório do estado e necessidades do 
Município, acompanhado do Balanço administrativo da receita e despesa da 
Câmara no ano financeiro próximo findo; para que Vossa Excelência faça 
os mesmos chegar ao conhecimento da Assembleia Legislativa Provincial, 
assim como os documentos comprovativos da despesa que são dos números 
1 a 81.  Deus Guarde a Vossa Excelência Passo Fundo em sessão de 11 de 
julho de 1863.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

(Assinados, Souza Junior, Prestes, Moraes, Lopes e Santos)

[fls. 115]

Nº 23
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, junto envia em triplicata a Vossa Excelên-
cia, em cumprimento da lei e para fins convenientes, o orçamento de sua Re-
ceita e Despesa para o ano financeiro de 1864 a 1865. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo, 11 de Julho de 1863. 
(os mesmos, idem, idem). 

Relatório

Senhores da Assembleia Legislativa Provincial
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É sempre com a mais viva emoção de prazer que a Câmara Municipal do 
Passo Fundo cumpre o preceito estabelecido pela lei de relatar cada ano o 
estado, e as necessidades, do Município que representa. Pois conquanto pela 
deficiência de conhecimentos se acanhe e vexe em expor-vos esse estado, e 
essas necessidades, do seu Município, tem contudo a salutífera esperança de 
que os Digníssimos representantes da Província com o cabedal de suas luzes 
hão de suprir em um deste torrão do solo Rio Grandense as lacunas da pre-
sente exposição.
Esta esperança se acalenta na consideração de que Vossos Senhores constan-
temente disertais leis sabias e justas, que atendem as mais palpitantes neces-
sidades não só deste Município, como de todos os mais que compõem esta 
importante e riquíssima Província, estrela fulgurante do Brasil. 
Sendo esta a convicção profunda desta Câmara, ela vos pede a inteligência 
de que tanto necessita para historiar as matérias que ache dignas de ocupar a 
Vossa esclarecida atenção; nesse intuito principia pela

Tranquilidade pública

Que continua inalterável; resultado profícuo da índole ordeira, do hábito 
ao trabalho, e consequentemente amor à propriedade, características que, 
de tempos remotos, distinguem aos pacíficos e laboriosos habitantes deste 
Município, sendo certo que nesta delicada matéria aqueles predicados escla-
recem o passado, justificaram o presente, e garantem o futuro.

Segurança individual

Felizmente os delitos contra a segurança individual e direito de propriedade 
vão pouco a pouco diminuindo, à medida que o Município vai avançan-
do, ainda que lentamente, na senda da civilização e do progresso; para isso 
tem cooperado poderosamente a ação benéfica da autoridade distribuída 
pelo 7 Distrito do Município, vindo assim a sua presença em toda a parte 
e respeitos que lhe são inerentes, impor no próprio malvado, no homem já 
contaminado pela hedionda da perversão e dos vícios as reservas[ilegível] de 
um novo proceder mais conforme, mais portado, com a dignidade de todo 
o ser humano e do bem estar dos seus semelhantes. Cabe aqui consignar 
um fato semelhante comprovativo do que ficou escrito. A última sessão de 
Juiz deste Termo, teve lugar no dia 29 de abril findado, não entrando um só 
processo em julgamento: para, de que os crimes vão rareando e com eles aos 
criminosos.
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Vias de comunicação

Em 12 de abril próximo findo, dirigiu o Cidadão Diogo Joze d’Oliveira, De-
legado de Polícia desta Vila, um ofício em imposição a esta [fls. 116] Câmara 
relatando a abertura de um pique que mandou fazer através da Serra Geral, 
e que separa este Município do de Taquari; trata naquele documento em 
demonstrar as vantagens da abertura de uma estrada regular, que facilite a 
comunicação e comércio entre os dois Municípios, e mesmo com a capital 
da Província por via da navegação do Rio das Antas, com a abertura de um 
porto 8 léguas acima da Vila do Taquari. Conhecendo esta Câmara a utili-
dade da aproximação das distâncias, e do quanto convém animar e promover 
a facilidade dos transportes, resolveu, em sessão de 15 de Abril último levar 
a parte a que se tem referido ao conhecimento do Excelentíssimo Governo 
Provincial, para este determinar a respeito aquilo que em sua alta sabedoria 
julgar conveniente.  Acrescentando que, em todo o caso, convinha examinar 
previamente a localidade; pois o entusiasmo, a impressão do momento, a 
mesma perspectiva de um novo melhoramento, que monta[ilegível] na re-
dação daquele ofício, podem fascinar e iludir ao mais bem intencionado.

Correio

O Empresário do serviço do correio, Luis Candido Gomes, obrigou-se por 
contrato a dar para todas as cidades e vilas da Província 4 correios, isto é, 4 
malas por mês; cujo sabem-me[ilegível] contrato Vós não ignorais por cer-
to, assim como que, segundo a tabela das distâncias, devia o mesmo chegar 
nesta Vila todos os sábados aos meio dia. É porém sumamente sensível a esta 
corporação ter de declarar-vos, que tal contrato até hoje tem sido lembra-
do[ilegível] pelo Empresário, ao menos quanto a este Município, sendo o 
público completamente mistificado com um correio que lhe vem de 15 em 
15 dias, e que chega em horas variáveis, às vezes com dias de diferença para 
mais. Tais irregularidades motivaram duas representações desta Câmara ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Província afim de evitar que este Mu-
nicípio não ficasse constituído, em matéria de correio, em posição inferior, 
e por assim dizer odiosa relativamente aos mesmos. Sua Excelência comuni-
cou em resposta ir tomar as providências necessárias, mas por enquanto os 
efeitos destas não se tem feito sentir. Ultimamente a Câmara se dirigiu de 
novo a sua Excelência, pedindo que a correspondência para este Município 
fosse conduzida por estafetas, que partindo da cidade do Rio Pardo toque 
primeiro na Agência da Freguesia da Soledade e depois nesta Vila, para da-
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qui regressar ou ir à Vila da Cruz Alta seguindo dali. Este melhoramento 
reduza mesmo em economia do empresário, pois o público se dá por satis-
feitíssimo com a realização do estabelecimento dessa linha de correio, ainda 
que a mala nesse caso viesse somente três vezes por mês, de 10 em 10 dias, e 
não 4 vezes de 8 em 8, como o deve ser pelo contrato continuando a vir pela 
Cruz Alta.

Agricultura

A deste Município é precária, ou para melhor dizer, ainda esta envolvida nas 
faixas infantis[ilegível] [fls. 117] ressentindo-se daquele afamado espírito de 
rotina radicado no coração dos brasileiros. O milho e o feijão constituem 
ainda a lavoura por excelência. A queda do comércio de bestas, porém, não 
obstante ser um mal presente vem imprimir nos ânimos dos habitantes do 
Município quer comerciantes, quer criadores, nova direção, precursora de 
prosperidade vindoura mais estável, dedicando-se hoje em sua a maioria nos 
trabalhos da verdadeira lavoura, dessa lavoura que de futuro há de constituir 
a riqueza, poder e força do Brasil inteiro: tanto é certo que o mal não existe 
na natureza se não como meio, veículo, instrumento necessário do bem, fala 
a Câmara da Cultura do trigo, arroz, cana de açúcar, café, tabaco e algodão 
que está provado dão no Município. Não é sem grande prazer, que esta Câ-
mara noticia a existência das batatas denominadas do Paraguai ou Inglesas 
no Distrito do Nonai, deste Município, lugar onde vegetam silvestre, sendo 
o primeiro mato que vem após a queima das roças. A utilidade desta raiz 
tuberculosa como alimento sadio, barato e de fácil cultura é intuitiva.

Comércio

O Comércio de exportação, que neste Município reduz-se unicamente a 
dois gêneros, besta e erva-mate, tem definhado. Essas mercadorias nos mer-
cados consumidores baixaram a preços ínfima, e assim se conservam.
O estado do Município, comercialmente falando não pode ser, pois, nem 
mais desanimador, nem mais crítico.

Receita Municipal

Como vereis do balanço que a este acompanha subiu a quantia de réis 
6:886$643 a importância total das rendas arrecadadas durante o ano finan-
ceiro próximo findo, isto é, mais 72$735 que o exercício anterior de 1867 a 
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1862. É de notar que a diferença na arrecadação do imposto da erva-mate foi 
para mais de Nº 248$440.

Despesas

Também vereis que a despesa Municipal do supradito ano financeiro findo 
[espaço] montou a número 5:142$884, isto é, menos 2:063$964 que o exer-
cício anterior: entrando nesta consta 900$005 réis gastos com a conclusão 
do chafariz, construído ao Norte desta Vila e em lugar conveniente.

Divida Ativa

Esta Municipalidade tem a juros no banco da Província a quantia de n. 
8:023$400, como se depreende do balanço ao diante.

Posturas Municipais

Reconhecendo a necessidade de melhorar o fabrico e manipulação da er-
va-mate, objeto que constitui a melhor verba da receita Municipal, esta 
Câmara elaborará um projeto adicional ao código de posturas vigente, que 
remeteu por 2ª via ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Província com 
ofício Nº 10 de 13 d’abril último [fls. 118] para vos ser presente a fim de 
aprovecer-des, se reconhecer-des, com ela que estes nobres artigos mais ou 
menos atingem ao fim que se tem em vistas.
Eis, senhores, o quadro incompleto do estado e das necessidades do Municí-
pio, incompleto, porque a exiguidade de conhecimentos não permitiu mais 
amplo desenvolvimento nem dar a narração e conveniente colorido; incom-
pleto, porque as necessidades do Município não foram todas enumeradas, e 
as que o foram certamente hão de estar desfiguradas pelo languear do estilo, 
e vícios da dicção.
Tendo porém há de remediar e suprir as luzes desta Assembleia, e a inteli-
gência e critério de cada um de seus Digníssimos membros. Paço da Câmara 
Municipal do Passo Fundo em 11 de julho de 1863.

Joze Joaquim Marques de Souza Junior
Joze Prestes Guimarães
Cezario Antonio Lopes

Francisco Joze dos Santos
Benedito Pinto de Moraes
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Ilustríssimo Senhor
Em resposta ao ofício de 17 do corrente que Vossa Mercê me dirigiu, so-
licitando saber quanto ganham as canoas empregadas na paragem do rio 
Goioen, por isso que [ilegível] alguns = que cada canoa ganha 2$ somente, 
embora na passagem de uma tropa transponha o rio 2 ou mais vezes: tenho a 
declarar-lhe, que os 2$ são devidos, por cada vez que uma canoa transponha 
o rio, e assim na passagem de tropas o pagamento se pode repetir duas ou 
mais vezes, conforme as viagens que cada Canoa der: Assim se deve entender 
o parágrafo 3º da Tabela das Passagens de 6 de novembro do ano passado. 
Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo 22 de agosto de 1863.
Ilustríssimo Senhor Frederico de Mascarenhas Camello.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo tem a honra de passar as mãos 
de Vossa Excelência a inclusa representação que faz ao Senado do Império, 
para que Vossa Excelência dela lhe dê conhecimento. Deus Guarde a Vossa 
Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 21 de 
setembro de 1863.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Senador do Império, Secretário do Senado.

Assinados
Souza Junior = Presidente

Lopes, Moraes, Batista Rozas Schell

REPRESENTAÇÃO AO SENADO que acompanhou o ofício supra. 
Augustos e Digníssimos Senhores representantes da Nação:
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, na Comarca da Cruz Alta, e 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, cônscia das imensas vanta-
gens que o país há de auferir, des[de] que se estabeleça regularmente a nave-
gação a vapor nas águas do baixo e alto (Uruguai, cujo desatino lhe parece 
atingir o projeto da lei já aprovado pela Câmara [ilegível], sobre o contrato 
celebrado com [fls. 119] João Carlos Pereira Pinto, resolveu, representar a 
esta Augusta Câmara a necessidade, em bem dos povos e peculiarmente de 
seus Munícipes, de ser aprovado definitivamente aquele projeto de lei.
Fazendo esta humilde representação, as infrascriptos cumprem com os di-
tames da própria consciência, e servem também de órgão legítimo, ou por 
assim dizer de eco uníssono da vontade de seus comunicantes[ilegível], isto 
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é, de todos os habitantes do Município que representam. Escusam-se em 
aderir[ilegível] razões que corroborem o que solicitam. A matéria foi suma-
riamente discutida na Câmara dos senhores Deputados. A respeito leram 
pareceres elaborados com sabedoria e critério, não só do conselho de Estado, 
como também da comissão do Comércio, Indústria e Artes, da Assembleia 
Geral Legislativa: seria, pois, pretensão vaidosa querer esta Câmara lançar 
agora uma réstea de luz no assunto minuciosamente esclarecido, e que de-
mais se acha afeto ao patriotismo e ilustrada apreciação do Corpo Senatorial 
do Império.
Esta Câmara nutre a lisonjeira esperança de que os [ilegível] Legisladores do 
Brasil, aprovando aquele objeto de lei sobre o contrato de navegação a vapor 
no Alto e no Baixo Uruguai dotarão o país com um melhoramento [ilegí-
vel], melhoramento que importa. Importa a progresso, e a civilização dos 
povos que bordão a margem do majestoso rio, tais como os deste Município. 
= Sala das sessões da Câmara do Passo Fundo em 21 de setembro de 1863. 

(Assinados os mesmos do ofício = antes)

Ilustríssimo Senhor
Cumprindo com o que foi resolvido por [ilegível] de 9 de agosto de 1847 
e 14 de julho de 1854, citadas na circulas dessa secretaria de 24 de agosto 
do corrente ano, com este transmite-se a Vossa Senhoriapara serem presen-
tes ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, cópias autênticas em 
duplicata das eleições primárias que tiveram lugar nas duas Paróquias deste 
município a 9 de agosto findo. Deus Guarde a Vossa SenhoriaVila do Passo 
Fundo 30 de setembro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Augusto Cezar de Padua Fleury
Digníssimo Secretário do Governo Provincial.

Nº 24
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara acusa haver recebido a circular de Vossa Excelência de 1º de 
julho do corrente ano, sob Nº 14, e com ela um exemplar impresso do De-
creto Nº 3069 de 14 de abril, também deste ano, regulando o registro dos 
casamentos, nascimentos e óbitos, das pessoas que professarem a religião 
diferente da do Estado. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo [fls. 120] em Sessão Ordinária de 5 de 
outubro de 1863.
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Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província

Assinados
Souza Junior, Moraes, Lopes, Batista Roza e Schell

Nº 25
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Foi presente a esta Câmara a circular de Vossa Excelência de 16 de Julho do 
corrente ano, sob Nº 15, e com ela três pequenos volumes, contendo semen-
tes de trigo e linho, para serem comunitariamente distribuídas pelos lavra-
dores deste Município; o que a Câmara tem cumprido na forma recomenda-
da. Deus Guarde a Vossa Excelência (o mais tudo como o supra).

Nº 26
Achando-se esta Paróquia desprovida de sacerdote, em consequência do 
abandono que dela fizera o reverendo Padre Antonio Tavares Dornelles, 
resolveu a Câmara dirigir-se a Vossa Excelência impetrando, que, em bem 
da moral e religião, haja de entender-se com Sua Excelência o Senhor Bispo 
Diocesano, a fim de este despachar para esta Freguesia um Pároco calado[ile-
gível], ou mesmo encomendado, que cumpra com os deveres de bom pastor, 
administrando o alimento espiritual aos fiéis ouvidores dele. Esta necessi-
dade se apresenta tão saliente, que dispensa apesar de reflexões em pedido, 
a quem como Vossa Excelência bem sabe aquilatá-la. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 6 de outubro de 1863 (os mesmos como a supra).

Ilustríssimo Senhor
Esta Câmara previne a Vossa Senhoria, para fazer constar ao respectivo Es-
crivão, que por ato do 1º de agosto deste ano, sua Excelência  o Senhor Pre-
sidente da Província, usando da faculdade conferida no artigo 19 do Secreto 
Nº 3069 de 17 de abril do corrente ano, que regulou o registro dos casamen-
tos, nascimentos e óbitos, das pessoas que praticam Religião diferente da do 
Estado, resolveu que o citado registro de nascimento e óbito seja feito pelos 
Escrivães dos Juízes de Paz do Distrito em que se acharem as sedes das Fre-
guesias desta Província. Por conseguinte, o cargo do Escrivão da Paz desse 
Distrito se acha tal serviço nessa Paróquia. Deus Guarde. Paço da Câmara 
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Municipal do Passo Fundo em 6 de outubro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do Distrito da Soledade.

Assinados
Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente
Antonio Ferreira Prestes Guimarães = Secretário

Ilustríssimo Senhor
O ofício que essa tesouraria dirigiu à Câmara Municipal desta Vila em data 
de 18 de setembro do corrente ano, foi recebido a 2 do presente mês, tendo 
vindo do correio, não foi respondido [ilegível] porém se ter podido reunir 
a Câmara extraordinariamente, o que até agora tem sucedido, razão porque 
será e indicar 2 cidadãos habilitados para serem providos nos cargos de Co-
letor e Escrivão da respectiva coletaria, visto haver solicitado demissão do 
[fls. 121] primeiro cargo Manoel Carlos de Carvalho [ilegível], e o outro 
achar-se vago. Indico para coletor o cidadão Clementino Xavier da Cruz, 
que já se acha em exercício interinamente; e para Escrivão indico o cidadão 
Joaquim da Rocha Ribeiro = por me parecer que ambos se acham para isso 
habilitados. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo 12 de no-
vembro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Vicente de Mello Wanderlei Maciel Pinheiro.
Digníssimo Inspetor da Secretaria da Fazenda.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Presidente da Câmara Municipal

Antonio Ferreira Prestes Guimarães
Secretário

Ilustríssimo Senhor
De ordem de Sua Excelência o Senhor Presidente da Província, comunico 
a Vossa Senhoria que deve proceder no 3º Domingo do mês de Janeiro en-
trante, a reunião da qualificação dos votantes dessa Paróquia, tendo em vista 
que na organização das listas se observe a disposição do artigo 3º do Decreto 
Nº 2865 de 21 de dezembro de 1861: nesta mesma data se faz lembrar os 
mais Juízes de Paz, dos outros Distritos da Paróquia, que lhe remetam sem 
falta em tempo hábil as listas parciais, que devem servir para confeccionar 
a revisão. Vossa Senhoria em bem do trabalho estatístico, mandará encher, 
com possível exatidão o dizer junto, e depois de cheio enviar com segurança 
à Câmara Municipal, para esta lhe dar o destino conveniente. Deus Guarde 
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a Vossa SenhoriaVila do Passo Fundo 4 de dezembro de 1863.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado do Distrito da Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães 

Igual ofício ao Juiz de Paz mais votado da Paróquia desta Vila, e dos diferen-
tes Distritos de ambas as Paróquias.

Nº 1
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila tem o prazer de submeter a aprovação de 
Vossa Excelência a planta que mandou tirar pelo engenheiro civil Paulo 
Mauricio Lisch, de uma ponte que deve ser lançada sobre o rio Jacuí, logo 
acima do passo geral, na estrada que comunica esta Vila com a Freguesia da 
Soledade; acompanha a referida planta o respectivo orçamento da despesa, 
sendo talvez possível  em algumas adições algumas redução: A construção 
dessa ponte é uma das mais palpitantes necessidades deste município, pois 
aquele rio torna-se um verdadeiro empecilho ao desenvolvimento do princi-
pal ramo do comércio de exportação, isto é, a erva-mate, fonte a mais rendo-
sa da receita municipal, visto que até há pouco tempo ainda permanecia no 
passo do mencionado rio um passageiro, que no tempo chuvoso transporta-
va a erva de um para outro lado, bem como as pessoas e bagagens, mas hoje 
nem esse mesmo incompleto sucesso presta ao comércio seus favores, pois tal 
passageiro abandonou sua profissão pecuniária deixando o comércio a mer-
cê das alternativas do tempo [fls. 122] tão inconstante em suas bonanças. É 
por tudo isto, que esta Corporação ousa empenhar-se com Vossa Excelência, 
para que se digne aprovar a planta junta com a urgência possível, se ela for 
disso merecedora, como parece; a fim de que no caso afirmativo se possa dar 
continuidade as necessárias providências para que desde logo tenha princí-
pio de execução a referida obra. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 7 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

(assinados)
 Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Joze Prestes Guimarães
Cezario Antonio Lopes
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Benedito Pinto de Moraes
Jorge Schell

Ilustríssimo Senhor
Em 30 de setembro do ano próximo findo enviou-se a Vossa Senhoria có-
pias autênticas em duplicata das datas das eleições primárias procedidas ul-
timamente nas duas Paróquias deste município, para serem presentes a Sua 
Excelência o Senhor Presidente, na forma recomendada pela lei lembrada 
por Vossa Senhoria na circular de 24 de agosto do mesmo ano; hoje deve 
Vossa Senhoria estar já de posse desses papéis: fica assim respondida a sua 
nova circular de 13 de outubro relativa ao mesmo assunto. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 8 de 
janeiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Augusto Cezar de Padua Fleury.
O Secretário do Governo.

O Vereador Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa estar de posse da circular dessa Secre-
taria datada de 18 de novembro do ano passado, e bem assim da Coleção 
de Leis promulgadas pela Assembleia Legislativa desta Província na sessão 
ordinária daquele ano, que acompanhou a citada circular. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 8 
de janeiro de 1864. Ilustríssimo Senhor João da Cunha Lobo Barreto oficial 
maior da Secretaria do Governo.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 2
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Foi presente a Câmara Municipal desta Vila um exemplar da obra do Padre 
Antonio Caetano da Fonseca, intitulada = Manual da agricultura dos gêne-
ros alimentícios = que Vossa Excelência remete com ofício de 5 de dezem-
bro do ano próximo findo, a fim de que facilite a leitura da mesma obra aos 
lavradores do Município, que a quiserem consultar. Deus Guarde a Vossa 
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Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 9 de ja-
neiro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Benedito Pinto de Moraes

Cezario Antonio Lopes
Frederico Antonio Baptista Rozas

Joze Prestes Guimarães

Nº 3
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Nem o comércio, nem a lavoura deste município, prometem este ano estado 
mais lisonjeiro que o passado, muito pelo contrário, o comércio continua 
decadente e a lavoura se acha assim morta, [fls. 123] sem que haja esperança 
de melhoramento, ao menos em tempo breve, É sem contestação, que a ex-
portação da erva-mate constitui um dos mais rendosos ramos do comércio 
municipal, e mais de perto afeta os interesses da massa geral da população, 
por isso que remedia e socorre as precisões diurnas do homem podre com o 
simples fato de seu trabalho braçal, sem necessidade de fundos, como dias 
sucede no comércio das bestas: e assim se pode dizer, estabelecendo uma li-
nha divisória, que a erva-mate é o recurso da pobreza, e o comércio de bestas 
se entretem[ilegível] em um círculo de gentes mais abastadas. Um e outro, 
porém, presentemente agonizam, visto que o depreciamento no valor de tais 
mercadorias desanima os capitalistas e acabrunha os trabalhadores, consti-
tuindo a todos um desacorçoamento. Quanto à lavoura, as geadas temporâ-
neas, caídas em dias do mês de novembro, custou todas as plantações inclusi-
ve algodão, que algumas pessoas com custo conseguiram obter o plantar; e se 
alguma escapou dessa primeira ruína foi para secar mais tarde sob as arduras 
do Sol: assim essas duas causas, geada e seca, produzirão o maligno efeito 
de carestia de gêneros alimentícios, e por conseguinte a alça do preço no 
corrente ano. Não obstante, pela primeira vez no município, apresentou-se 
um lavrador requerendo as providências legais para ser examinado o plan-
tio e colheita do trigo que ele fez; Pois pensa colher mais de cem alqueires, 
a julgar-se com direito ao prêmio de 2:000$ garantido por lei.  A Câmara 
folga de transmitir a Vossa Excelência esta Comunicação, uma vez que as 
previsões daquele lavrador se valerem, pois desse modo a precária e rotineira 
lavoura do Município seria abalada no sentido do progresso e o incentivo do 
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prêmio disperta [ilegível]. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 11 de janeiro de 
1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

(assinados)
Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Joze Prestes Guimarães
Benedito Pinto de Moraes

Jorge Schell
Cezario Antonio Lopes

Ilustríssimo Senhor
A Câmara acusa haver recebido o ofício de Vossa Senhoria datado de hoje, 
no qual solicita a maior vigilância, a fim de que a Fazenda Pública não seja 
lesada com a expedição de licenças para o fabrico da erva-mate sem o prévio 
pagamento do selo, na forma constante no art. 55 do Regimento Nº 3:439 
de 13 de agosto do ano próximo findo. Científica-se, por Vossa Senhoria 
que se vão tomar as necessárias providências reclamadas em seu ofício, não 
obstante discordar a Municipalidade quanto a fraude que lhe consta existir, 
ou já se ter dado, pois que conforme o art. 4 do Código de Posturas Mu-
nicipais vigente não se pode conceder tais licenças nos meses de setembro, 
outubro, novembro, dezembro e janeiro e por conseguinte nestes meses não 
pode haver [fls. 124] arrecadação de selos de licenças que se não passam: 
assim fica demonstrado que não é possível ter havido fraude. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 11 
de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Clementino Xavier da Cruz.
Digníssimo coletor interino desta Vila.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Nº4
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
De algum tempo a esta parte tem sido importada neste Município núme-
ro considerável de alqueires de erva-mate fabricada na vizinha província do 
Paraná, que demandam o mercado consumidor desta Província, tocando 
apenas passageiramente neste Município; como porém seus donos relutem 
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pagar o imposto de 60 réis por arroba, fundamentando-se em que suas er-
vas não são exportadas do Município, resolveu a Câmara consultar a Vossa 
Excelência para saber se tais ervas estão ou não sujeitas ao pagamento do 
imposto, neste município, uma vez que não hajam pago importo algum no 
município produtor. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo em sessão de 11 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Cezario Antonio Lopes

Benedito Pinto de Moraes
Prestes

Jorge Schell

Nº 5
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Esta Municipalidade enviou a Vossa Excelência uma planta levantada para a 
Matriz desta Vila pelo engenheiro civil Paulo Mauricio Lisch, isto a alguns 
meses, como porém não tenho ciência se ela lhe fora efetivamente entregue, 
vem respeitosamente saber de Vossa Excelência a fim de conhecer se houve-
ra, ou não, extravio e no caso negativo de novo solicita sua aprovação uma 
vez que aquela planta satisfaça os preceitos da ciência. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 11 de janeiro 
de 1864. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros 
Pimentel Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Cezario Antonio Lopes

Benedito Pinto de Moraes
Joze Prestes Guimarães

Jorge Schell

Ilustríssimo Senhor
Em bem do serviço público a Câmara Municipal em sessão de hoje resol-
veu exonerá-lo do cargo de Fiscal, que Vossa Mercê exercia neste Distrito; 
de cujo ato se lhe dá ciência pelo presente afim de cessarem suas funções, 
ao mesmo tempo que se lhe recomenda queira com brevidade liquidar suas 
contas com o Procurador. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Mu-
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nicipal da Vila do Passo Fundo 12 de janeiro de 1864. Ilustríssimo Senhor 
Afonso d’ Araujo e Silva Ex-fiscal do Campo do Meio.

O Vereador Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila tendo exonerado a bem do serviço público 
o Fiscal desse Distrito, Afonso d’Araujo e Silva, pede a Vossa Senhoria in-
formar pessoa idônea aí moradeira que esteja no caso de ser nomeado para 
exercer o mesmo cargo [fls. 125] Obséquio espera obter de Vossa Senhoria, 
como tanto convém no interesse público. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo em 12 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Tenente Salvador Alves Resende.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje tomando em consideração a seu re-
querimento, no qual se propõe 1º Alinhar e marcar com marcas as ruas, 2º 
Tirar a planta desta Vila, incluindo as chácaras vizinhas, devendo explicar 
a planta todos os edifícios, terrenos ocupados, de que maneira e por quem, 
e terrenos desocupados; 3ª Nivelar as ruas; tudo por uma justificação em 
proporção de serviço = resolveu aceitar a proposta feita por Vossa Mercê 
no supra mencionado requerimento, caso lhe faça conta receber por ele e 
devendo a dívida em papel ser em duplicata a importância de 200$000 réis, 
e comunicando a esta corporação desde logo sua última resolução. Deus 
Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 
em 12 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Paulo Mauricio Lisch Engenheiro Civil.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº6
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta corporação tem a honra de passar as mãos de Vossa Excelência a inclusa 
representação que for a Assembleia Legislativa Provincial, no intuito de ela 
prover como achar justo em sua primeira reunião as necessidades naquela 
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apresentação apontadas. Pede, pois, a Vossa Excelência, que fazendo chegar 
a mesma ao conhecimento da Assembleia interponha sua valiosa e necessária 
proteção em favor das medidas reclamadas, todas tendentes a beneficiar a 
público. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão ordinária 13 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

B. P. de Moraes, C. A. Lopes, G. Schell

Representação:
Senhores da Assembleia Legislativa Provincial!
Sua Excelência o Senhor Presidente vos há de fazer presente o relatório desta 
Câmara, que para esse fim lhe foi enviado em junho do ano passado, nele 
achareis apontadas as primeiras necessidades deste município e que deman-
dam urgente satisfação. Não obstante, vendo com prazer esta Câmara apro-
ximar-se o dia da instalação da Assembleia Provincial, dia sempre precursor 
de bens fecundos = resolveu [ilegível] de outras necessidades municipais, 
profundamente convencida que vós senhores tomareis na devida conta sua 
representação, na outra causa seria lícito supor de legislador adstrito ao bem 
público, armados ainda mais de tantas luzes e talentos.

Matriz
A execução de um Templo nesta Vila, para servir de Matriz a Freguesia, é ne-
cessidade reconhecida por todos quantos tenham conhecimento [fls. 126] 
deste lugar. Prontamente o culto divino é celebrado nessa Igreja em ruínas, 
cuja construção remonta ao tempo anterior da revolução desta Província. 
Seria um estigma lançado a religião, e ao mesmo tempo uma injúria a Divin-
dade, se para mais tarde fosse adiada a ereção da matriz, quando é certo, que 
os fiéis da Freguesia estão prontos a concorrer para isso. Esta Câmara já fez 
tirar a planta para o novo templo, a qual se acha submetida a aprovação do 
Excelentíssimo Senhor Presidente. Espera, pois, que sem demora esta Ilustre 
Assembleia faça passar algum projeto de lei estabelecendo o modo para que 
deva ser levada a efeito obra de tamanha necessidade, para o que conta a Câ-
mara com auxílio do Cofre Provincial, visto que até o presente ele não tem 
sido aberto para minorar necessidades deste ponto da Província.
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Concerto de estradas

A estrada geral, que desta Vila conduz-se a cidade do Rio Pardo, tem suma 
precisão de urgente concerto, na calçada d’aquém passo[ilegível] junto ao 
Rio Pardo; pois consta ter desabado em parte a mesma calçada, expondo 
as tropas que por ali passam em número considerável ao perigo eminente. 
Este mal, a não ser remediado quanto antes há de trazer graves males ao co-
mércio. Também a estrada que atravessa o Mato Castelhano necessita hoje 
além de nova roçada para desbastar o mato que vegetou depois da Última 
abertura dos seguintes concertos: ser aplanada a estrada, logo abaixo da Serra 
D’aquém e d’além da estiva; fazer-se uma estiva de madeira de lei no dito 
lugar; para substituir a atual = que se acha em deterioração; fazer-se um san-
gradouro no lagoão do tijuco; um outro no lagoão denominado = Lagoa Ver-
melha; desviar a estrada ao ocidente do passo de pedra, arredando do trilho, 
no cavar, uma pedra que ali existe como obstáculo ao livre trânsito; fazer um 
sangradouro na saída do mato, distante do atualmente inexistente; cavar-se 
a serrinha do primeiro passo no campo, aterrando-se os caminhos fundos; 
fazer-se por último um aterro de madeira de lei no segundo passo já no cam-
po: a Câmara orça em 500$ a despesa com os concertos desta última estrada, 
inclusive a nova abertura ou roçada que, como disse, carece ser efetuada. Os 
gastos com estes melhoramentos devem ser feitos por conta do Cofre Provin-
cial, visto afetarem estas estradas os interesses gerais da Província.
Anexação do Quarteirão do Jacuizinho ao Distrito de Lagoão do Termo 
desta Vila
Antes da elevação do Passo Fundo a categoria de Vila, e criação de seu mu-
nicípio, formavam parte do Termo da Cruz Alta as duas Paróquias = da So-
ledade e Passo Fundo = que eram então simples Distritos, e ambos integral-
mente constituíram [fls. 127] novo Município. Porém depois desanexaram 
o Quarteirão do Jacuizinho do Distrito do Lagoão na Paróquia da Soleda-
de, que na ordem numérica é o sétimo do Termo desta Vila, e se fez aquele 
Quarteirão ficar pertencendo sem razão plausível ao Termo da Cruz Alta: na 
deslocação mais contrária aos verdadeiros interesses dos habitantes daquele 
Quarteirão, principalmente quanto aos socorros espirituais, e em nada me-
lhora sua sorte, ao passo que se teve de abandonar o limite natural, isto é, o 
rio Jacuí, que traça a linha divisória Norte = Sul deste Município com o da 
Cruz Alta, somente com o fito da demarcação / como sucedeu.
Esta Câmara, pois, entende do seu dever impugnar para que os antigos li-
mites se reestabeleçam do modo porque a natureza os traçou, e para isso 
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convém anexar o Quarteirão do Jacuizinho ao Distrito do Lagoão, de que 
primitivamente fez parte sendo mais tarde desmembrado.
Feita esta anexação será o rio Jacuí a linha divisória dos dois Municípios. 
São estas as necessidades, que além das expressadas em seu relatório, pareceu 
a Câmara ser conveniente dar conhecimento ao Ilustre Corpo Legislativo 
da Província para lhe prover como achar justo em sua sabedoria. Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 13 de 
janeiro de 1864.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

B. P. de Moraes, C. A. Lopes, G. Schell

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila em sessão de hoje resolveu, que se oficia-se 
a Vossa Mercê incumbindo-lhe da compra de duas máquinas, uma de moer 
trigo, outra de descaroçar algodão, podendo dispender com a adquirição 
de ambas a quantia de 700$000 réis ou mesmo para mais.  Caso, po-
rém, tal quantia não seja suficiente para as duas compras, então ao menos 
Vossa Mercê mandará vir da melhor qualidade a máquina de moer trigo, da 
qual este município tem suma necessidade. Esta Municipalidade aos fazer-
-lhe este pedido tem convicção que, Vossa Mercê não se furtará ao desempe-
nho da comissão, que ela acaba de lhe encarregar; por cujo serviço desde já 
se compensa[ilegível] grata. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 13 de janeiro de 
1864.
Ilustríssimo Senhor Fidelis Alves Ferraz.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Havendo a seu pedido sido exonerado o arruador da Freguesia da Soledade, 
João Lucio Hein, convém que Vossa Mercê indique pessoa idônea que esteja 
no caso de exercer o dito cargo, contanto que essa pessoa não seja indivíduo 
estrangeiro. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão de 13 de janeiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do distrito da Soledade.
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Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 128]

Nº 4
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A terrível epidemia de bexiga maligna acaba de fazer seu sinistro apareci-
mento neste Município, tendo feito já uma vítima, e estando quatro indiví-
duos atacados; por isso a Câmara considerando que esse mal há de afetar a 
numerosa classe das pessoas menos favorecidas da fortuna, abundante nes-
te município, apressa-se em vir impetrar de Vossa Excelência com urgência 
faculdade para dispender até um conto de réis com socorros alimentícios 
e tratamento a gente pobre, que necessitem de caridade pública para não 
morrerem em completo abandono. Isto caso haja necessidade de ser feito 
esse dispêndio, que não compreende os gastos de botica e tratamento médi-
co, visto haver quem preste por filantropia uma e outra coisa gratuitamente. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em sessão extraordinária 13 de fevereiro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente da Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Benedito Pinto de Moraes

Cezario Antonio Lopes
Francisco Antonio Baptista Rozas

Jorge Schell

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal designou no dia 14 de abril futuro às 9 horas da manhã 
para dar começo aos trabalhos da segunda sessão ordinária deste ano. O que 
se lhe previne, para que Vossa Senhoria como Vereador de número venha 
tomar parte nos trabalhos da corporação, da qual é tão Digníssimo membro. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria Passo Fundo 12 de Fevereiro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Capitão Joze Gabriel d’Almeida Maia.
Vereador da Câmara.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior, Presidente
O Secretário, Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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2ª Via
Ilustríssimo Senhor
Comunico-lhe de que na última sessão da Ilustríssima Câmara Municipal 
foi aceita a exoneração que Vossa Mercê por intermédio de seu procurador 
Jorge Schell fez do cargo de Arruador da Freguesia da Soledade. E por con-
seguinte não deve mais exercer as funções do cargo. Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Vila do Passo Fundo 5 de Março de 1864.
Ilustríssimo Senhor João Lucio Hein.
Ex-Arruador da Soledade.

Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário da Câmara

2ª Via
Ilustríssimo Senhor
Salvando a consulta que Vossa Mercê fez se estão ou não sujeito a pagamento 
de imposto aqueles que exportam pedra do Município, tenho a responder-
-lhe que sim na razão de um mil réis por barrica, assim como igual quantia 
por cada cargueiro.    Faça, pois Vossa Mercê nesse Distrito a respectiva arre-
cadação principalmente das pedras exportadas que não hajam de passar por 
esta Vila. Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do [fls. 129] Passo Fundo 5 de 
Março de 1864.
Ilustríssimo Senhor Fiscal do Distrito do Campo do Meio.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Nº 8
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo acusa haver recebido a Porta-
ria de Vossa Excelência, sob Nº 2, de 6 de fevereiro último, e com ela a planta 
para a ponte que tem de ser construída sobre o rio Jacuí, em substituição da 
que foi levantada pelo Engenheiro Paulo Lisch; por ordem desta Câmara, 
que deixou de ser aprovada. Para que seja posta em arrematação a construção 
da mencionada ponte, a Câmara vem solicitar de Vossa Excelência o orça-
mento respectivo, o qual não acompanhou a Portaria acima citada; visto que 
sem ele pode haver muito arbítrio da parte de quem arrematar a feitura da 
obra, arbítrio que a Câmara quer abster[ilegível]. Espera, pois, que Vossa Ex-
celência remeta a Câmara com a devida urgência e orçamento pedido. Deus 
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Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fun-
do em sessão extraordinária de 8 de março de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior, Lopes, Moraes, Baptista Rozas, Schell

REPRESENTAÇÃO

Ilustríssimos. e Excelentíssimos. Senhores Membros da Assembleia Legisla-
tiva Provincial.
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo vem representar a esta Ilus-
tre Assembleia a necessidade, que considera intuitiva, de ser grátis para o 
público a passagem do rio Goioen, no Distrito de Nonoai; pois apesar da 
modicidade da Tabela que taxou o quantum da passagem, o comércio cons-
tantemente se queixa daquele pequeno tributo.  Convém, por isso, que o 
passageiro seja pago pelos cofres públicos aliviando-se o comércio da con-
tribuição que agora paga. A Câmara entende que a quantia de 500$ será 
suficiente para o pagamento mensal do passageiro; quantia essa que deve ser 
satisfeita por conta do Cofre Provincial que é o que aufere proveito com a 
exportação de animais pela estrada de Nonoai, e passo do rio Goioen.
No cômputo de 500$ ficam [ilegível]didas as despesas que o passageiro deve 
fazer com os salários de uma ou duas pessoas para o auxiliaram nos trabalhos 
das passagens; devendo o Governo, por conta do Cofre Provincial, comprar 
as 2 canoas e balsa atualmente existentes, que são por hora propriedade par-
ticular.

[fls. 130]

A Câmara exultará se tiver a fortuna de que a ideia proposta, isto é, da pas-
sagem grátis, mereça a aprovação da Digna Assembleia Provincial. Sem de-
ter-se em mais considerações, espera a Câmara que se converta em lei nesta 
sessão da Assembleia a matéria de sua resumida representação. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão extraordinária de 8 de 
março de 1864.

Souza Junior, Lopes, Moraes, Baptista Rozas, Schell

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do Passo Fundo tem a honra de transmitir a Vossa 
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Excelência, para ser presente a Assembleia Legislativa Provincial, a inclusa 
representação. E pede a Vossa Excelência se digne apresentá-la, para que seja 
tomada na consideração que merece. Deus Guarde a Vossa Excelência Passo 
Fundo em 8 de março de 1864.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 1º Secretário da Assembleia Legislativa 
Provincial.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Ilustríssimo Senhor
Do conteúdo de seu ofício com data de 26 de março próximo findo fica a 
Câmara Municipal ciente dos motivos pelos quais deixou Vossa Senhoriade 
comprar as duas Máquinas, uma de moer trigo, outra de descaroçar algodão, 
conforme o ofício que lhe foi dirigido em data de 13 de janeiro do ano fin-
do. Como do mencionado ofício de Vossa Senhoria. consta ser sufi-
ciente a importância de 700$ para mandar vir dos Estados Unidos ambas 
aquelas máquinas, a Câmara utilizando-se do préstimo de Vossa Senhoria 
que sobre modo aprecia resolveu para a sua disposição semelhante quantia, 
que lhe há de ser entregue por Anacleto Teixeira Baptista em 16 moedas de 
ouro de 20$, em papel de tesouro 350$, em notas de banco 30$. Espera, 
pois, que Vossa Senhoria incumbindo-se da compra o fará com a brevidade 
de que reclamam as necessidades deste Município. Deus Guarde a Vossa Se-
nhoria Vila do Passo Fundo 7 de abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Fidelix Alves Ferraz.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Ao Delegado
Ilustríssimo Senhor
Esta Câmara já oficiou a Vossa Senhoria, e agora o repete, fazendo vez a 
necessidade da conservação de um guarda, junto ao chafariz público, que 
conta com sua presença os desmandos ali praticados, pois como centro de 
reunião de escravos e de pessoa [fls. 131] Carece dessa medida de polícia 
normativa, não só no interesse da segurança individual, como mesmo para 
que o chafariz conserve a limpeza regular e deixe de sofrer deterioração, as 



243Djiovan Vinícius Carvalho (Coord.)

quais infelizmente todos os dias está sofrendo = tudo por falta de ser tomada 
a medida reclamada, cuja execução depende de ordem de Vossa Senhoria 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em 7 de abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Diogo Joze d’Oliveira.
Delegado de Polícia desta Vila.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Ao administrador do correio
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila em sessão de hoje resolveu lembrar a Vos-
sa Senhoriaa conveniência de ser proposto ao cidadão Joaquim Gonçalves 
Gomides para agente do correio neste lugar, emprego que tem ocupado pro-
visoriamente, sempre com honra sua e proveito público. Sua Excelência o 
Senhor Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas nomeando-o 
prática um ato de justiça, sendo porém, que a nomeação dependa unica-
mente de deliberação de Vossa Senhoria., espera a Câmara ver aprovada sem 
demora a proposta que hora faz; mas dependendo de ato do Ministério tam-
bém conta que Vossa Senhoria propondo o indivíduo mencionado obterá 
dele a nomeação. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara da Vila do 
Passo Fundo em 13 de abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Hilário Gonçalves Lopes Ferrugem.
Digníssimo Administrador do Correio nesta Província.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Juiz de Paz da Soledade
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila ainda não nomeou arruador para essa Fre-
guesia por falta de Vossa Senhoria indicar para esse emprego pessoa idônea, 
conforme já lhe foi reclamado em ofício de 13 de janeiro do corrente ano, 
até agora sem resposta. De novo, pois, reitera a Câmara aquele seu anterior 
pedido, ao mesmo tempo que lhe lembra, que a pessoa que Vossa Senhoria 
haver de indicar não deve ser estrangeira. Deus Guarde a Vossa Senhoria Em 
25 de abril de 1864.
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Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz da Freguesia da Soledade.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Ao Encarregado da Estatística
Ilustríssimo Senhor
Esta Câmara não pôde satisfazer como era para desejar o pedido constante 
da circular Nº 437 de 12 de março deste ano, que Vossa Senhoria lhe dirigiu 
com o fim de saber o movimento dos vacinados desde = 1º de janeiro de 
1861 a fins de 1863. Não existe no município vacinador algum; por con-
seguinte é impossível transmitir cópias de mapas que ninguém tem feito, 
quer semanais, quer semestrais no fim do ano de 1863 foram vacinados com 
proveito acima de 300 indivíduos [fls. 132] de ambos os sexos desta Vila 
e município, esse número contudo não passa de um cálculo aproximado, e 
só neste caráter pode ser considerado em peças oficiais. A exatidão mais se 
realiza em um serviço confiado a grande número de chefes de famílias, sem 
obrigação alguma de dar parte do número das pessoas vacinadas. Nos anos 
de 1861 e 1862 não consta que fosse alguém vacinado, e se foi constitui isso 
um número tão limitado, que por sua insignificância não deve aqui figurar. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em 15 de abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Ao procurador da Câmara
Ilustríssimo Senhor 
Forneça Vossa Mercê sem perca de tempo os dados que pede o Encarregado 
da Estatística no ofício circular Nº 437 de 7 de Março deste ano, cujo con-
teúdo se lhe transmite por cópia. Logo que se dirija a aquele empregado em 
satisfação da presente ordem, deve comunicar a esta Câmara ter cumprido o 
que se lhe ordena. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal 
do Passo Fundo em 15 de abril de 1864.

O Presidente da Câmara Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário
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Para dar o Nº de gado vacum, ovelhum, cabrum, e verdum contados nas po-
voações do município.

Nº 9
A. Sua Excelênciao inspetor da lavoura e do comércio
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O que se planta com mais abundancia neste município é o milho e o feijão, 
no trimestre último de Janeiro a Março, fez-se a colheita deste grão, apesar 
da grande seca sentida o ano passado e em princípio deste a terra não se 
mostrou a avara[ilegível], colhe-se muitos alqueires de feijão, tanto que bai-
xou o seu preço a dois mil réis por alqueire, deve-se notar porém, que este 
depreciamento do valor não vem somente da amplitude da colheita, vem 
também da necessidade de que os lavradores sentem de fazerem a venda por 
qualquer preço para empregarem o produto, e outrossim do bicho que vai 
aparecendo em grande escala.  O milho em geral promete muito, mas seria 
colheita depende ainda de evento futuro. Um lavrador deste município, o 
Senhor João Cus, conseguiu a força de trabalho e perseverança colher mais 
de cem alqueires de trigo em bom estado, a seu exemplo outros muitos prin-
cipiarão a dedicar-se nesse plantio caso [ilegível] lavrador obtenha o prêmio 
de 2:000$ a que tem direito, de esperar que se generalize aqui tão útil cul-
tura.  A tentativa da cultura de algodoeiro parece ter abortado devido isso 
as geadas do ano passado, contudo ainda há quem pretenda este ano fazer 
novas experiências, e a Câmara [fls. 133] Acredita que elas serão coroadas de 
êxito feliz. O tabaco dá bem nas terras deste município; muitos lavradores o 
plantam e fabricam em rolos, porém a exportação é sumariamente limitada. 
O comércio de bestas e erva-mate parece impossível ser mais decadente do 
que nesta atualidade. São estes os dados que a impetro da lavoura e comér-
cio do município esta Câmara pode agora fornecer. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 15 de abril de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
Digníssimo Presidente desta Província.

Souza Junior, Prestes, Moraes, Lopes, e Baptista Rozas

Ao fiscal do Campo do meio
Ilustríssimo Senhor
Em resposta ao ofício de Vossa Mercê, de 19 do corrente, junto se envia cópia 
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do art. 2º da lei que decretou em mil réis, para cargueiro ou barrica de cor-
nalina, ou qualquer outra pedra mais ou menos preciosa, que for exportada 
do Município.É de esperar que o Senhor Joze Antonio pague prontamente o 
direito que estiver devendo, e caso não queira será constrangido pelos meios 
judiciais, que o Procurador da Câmara e mesmo Vossa Mercê estão autoriza-
dos a promover contra qualquer infrator da lei. Deus Guarde a Vossa Mercê. 
Vila do Passo Fundo 25 de Abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Fiscal do Distrito do Campo do Meio.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário da Câmara, Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Juiz de Paz da Soledade
Ilustríssimo Senhor
Sua Excelência, o Senhor Vice Presidente da Província, por ato de doze do 
corrente mês e ano, resolveu anular a revisão da qualificação dessa Paróquia, 
o que se procedeu ultimamente, marcando o primeiro Domingo do mês de 
Junho futuro para ir proceder a nova. Cumpre, que Vossa Senhoria um mês 
antes do dia designado, isto é, 30 dias antes, convoque os Eleitores e suplen-
tes da atual legislatura, que já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados. 
Os motivos que S. Ex. teve para decretar a anulação mencionada, contam da 
cópia inclusa. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo 25 de Abril de 1864.
Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Cópia do Ato
A 12 de abril de 1864, anulando a revisão da qualificação da Paróquia de 
Nossa Senhora da Soledade, no Município do Passo Fundo reconhecendo-
-se pela ata da organização da junta revisora da qualificação da Paróquia de 
Nossa Senhora da Soledade, no Município do Passo Fundo, a que se proce-
deu no corrente ano, tendo comparecido [fls. 134] Somente os eleitores João 
de Freitas Noronha e Sezefredo d’Araujo Ortis, procedendo-se a eleição por 
parte da respectiva turma foram eles os eleitos e fizeram parte da Junta; que 
tendo também comparecido somente o suplente de Eleitor Joaquim Joze da 
Silva, tomou assento na Junta, e elegeu em seguida ao Padre Manoel Joze da 
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Conceição Braga para representar a respectiva turma, preterindo-se assim 
as disposições dos art. 5 e 9 do Decreto Nº 1812 de 23 de agosto de 1856: 
o Vice-Presidente da Província, em vista de tais irregularidades, tem resolvi-
do anular, como efetivamente anula, a mencionada revisão, e ordena que se 
proceda a nova, para o que marca o 1º Domingo (5) do mês de junho futu-
ro; convocando-se com a necessária antecedência os eleitores e suplentes da 
atual legislatura, já reconhecidos pelos poderes competentes. [ilegível] pela 
Secretaria do Governo as ordens necessárias. Palácio do Governo em Porto 
Alegre 12 de abril de 1864.
Patricio Correa da Câmara.

Ofício ao Juiz de Paz da Soledade
Ilustríssimo Senhor
Recebi o ofício de Vossa Senhoria em que propõe um indivíduo para o cargo 
de Arruadador dessa Freguesia, cujo ofício em tempo próprio submeti a con-
sideração da Câmara. O livro da qualificação reclamado no mesmo ofício 
lhe é agora remetido, e ainda que reclamação não houvesse sempre lhe seria 
enviado, para ter lugar a qualificação dos votantes dessa Paróquia no tempo 
designado pela Presidência. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo 
Fundo 10 de maio de 1864.
Ilustríssimo Senhor Anastacio Jose Bernardes.
Digníssimo Juiz de Paz do Distrito da Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Aos Fiscais do Distrito da Restinga, Soledade e Lagoão. Junto se lhe envia 
cópia do artigo 2º da Lei que decretou em mil réis, para cargueiro ou bar-
rica de cornalina, ou qualquer outra pedra mais ou menos preciosa, que for 
exportada do Município. Isto para lhe servir de governo, visto que consta 
haver quem nesse Distrito se tenha dedicado a extração, e por conseguinte a 
exportação de tais pedras. Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo 
18 de maio de 1864.
Ilustríssimo Senhor Elisiario Ferreira Prestes.
Fiscal do Distrito da Restinga.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Convocação dos eleitores
Ilustríssimo Senhor
De ordem do Senhor Vereador Presidente da Câmara convoco a Vossa Se-
nhoria para que compareça na próxima sessão ordinária da mesma, que tem 
de ser principiada no dia 18 de julho do corrente [fls. 135] ano, às nove 
horas da manhã. Deus Guarde a Vossa Senhoria Secretaria da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo 19 de maio de 1864.
Ilustríssimo Senhor Capitão Joze Gabriel d’Almeida Maia.
Digníssimo Vereador da Câmara do Passo Fundo.

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Edital

A Câmara Municipal desta Vila faz público que no dia 22 de julho próximo 
futuro, na sala de suas sessões, às 10 horas da manhã, se há de arrematar a fei-
tura de uma Ponte de madeira sobre pilares de pedra, no rio Jacuí, logo acima 
do Passo geral, na estrada que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade; 
cuja obra se acha orçada em 5:635$ réis e a respectiva planta aprovada: as 
pessoas que quiserem lançar deverão comparecer competentemente habili-
tadas no referido dia, horas, e lugar designado. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 22 de junho de 1864.

O Presidente da Câmara = Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães 

Observações:
Afixou-se na porta da Câmara, e remeteu-se outros para campo do meio, 
Nonoai e Soledade; para os subdelegados nos 2 primeiros Distritos e para o 
Juiz de Paz no último.

Nº 10
Homenagem ao novo administrador
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Leal e valorosa Cidade de Porto Alegre comunicou 
a esta, em ofício circular de 6 de Maio do corrente ano, que Vossa Excelência 
prestou juramento e tomou posse do cargo de Presidente desta Província no 
dia 2 do referido mês, perante a Assembleia Legislativa Provincial. O dia em 
que um novo administrador empreende o lema dos negócios públicos é sem-
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pre, e com razão, auspicioso para a Província e de júbilo para seus habitantes. 
Sabe de pronto, porém, em júbilo quando se trata de varão já experimentado 
nas lides governativas, como em Vossa Excelência aparece infrascriptos  re-
conhecer com justa e não pequena satisfação.  Espera, pois, a Câmara que a 
atual gerência dos negócios públicos será prolífica de bens ao Rio Grande, 
e por esse tão alto motivo faz sinceros votos para que seja duradoura.  No 
[ilegível] concurso desta corporação obscura tem Vossa Excelência um au-
xiliar espontâneo e consciencioso. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 20 de 
julho de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Benedito Pinto de Moraes

Cezario Antonio Lopes
Francisco Antonio Baptista Rozas

Jorge Schell

Resposta dos terrenos para logradouro
Nº 11
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara se acha de posse da circular Nº 5 que Vossa Excelência expediu 
[fls. 136] em 23 de março do corrente ano, ordenando que se informe com 
brevidade acerca da quantidade de terrenos, de que necessitem as povoações 
deste município, caso seja insuficiente, a que lhes tem sido concedido, ou em 
cuja posse estão; remetendo na mesma ocasião as respectivas plantas, com 
designação das ruas, praças. Não pode atualmente ser cumprida a ordem de 
Vossa Excelência pela falta absoluta de pessoa habilitada que levante as plan-
tas das povoações do município, isto é, Passo Fundo e Soledade, e bem assim 
a planta dos terrenos que devem ser adquiridos para logradouro; a saber que 
a Soledade não tem necessidade de nenhuma aquisição, visto existir porção 
considerável de terrenos destinados somente para esse fim, mas no mesmo 
caso não está esta Vila, a qual tem necessidade de mais terrenos em todas as 
direções, a que se pode conseguir por meio das desapropriações, e para estas 
terem lugar a Câmara pede a Vossa Excelência a devida autorização. (Tudo o 
mais como a procedente).
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Nº 12 
Reclamação dos aluguéis da casa para cadeia e quartel
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O Cofre desta municipalidade tem satisfeito os aluguéis das casas que têm 
servido de cadeia civil nesta Vila desde 5 de dezembro de 1861 até o pre-
sente, sendo a primeira do cidadão Diogo Joze d’Oliveira, alugada daquela 
data em diante até 15 de junho do ano próximo findo, a vinte e quatro mil 
réis por mês; essa casa foi ocupada também, como a presente, como aquar-
telamento da Polícia = e por essa razão, reclama o mencionado cidadão do 
cofre provincial, mais doze mil réis, por cada mês, vindo assim ao aluguel 
mensalmente a trinta e seis mil réis, o que degenera[ilegível] exorbitância, 
além de grande absurdo.  A Câmara alugou toda a casa, logo, se pelo fato 
de ter servido ao mesmo tempo de quartel à Polícia, alguém tem direito de 
haver dinheiro a título de aluguel, do cofre Provincial, esse aluguel sem dú-
vida nenhuma é a Câmara, e nesse caso deve ser indenizada de metade dos 
aluguéis satisfeitos a Diogo Joze d’Oliveira, e de metade dos aluguéis que 
está satisfazendo pela casa atual. Parece isto tão evidente, natural e justo, que 
a Câmara ao formular a presente reclamação fica possuída da convicção, que 
Vossa Excelência de toda de espírito reto e justiceiro será de acolhê-la benig-
namente. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 21 de julho de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Cezario Antonio Lopes

Francisco Antonio Baptista Rozas
Benedito Pinto de Moraes

Jorge Schell

[fls. 137]

Nº 13
Sobre fatos e irregularidades do correio
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
Se antes de entrar o ano de 1863 esta Câmara representava contra as faltas e 
irregularidades do = Correio = com mais razão depois o fez, e por reiteradas, 
pois existindo então o contrato de Luis Candido Gomes, que se obrigou a 
dar malas uma vez por semana para todas as cidades e Vilas da Província, 
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devia também do direito esta Vila auferir as vantagens desse contrato; mas 
Excelentíssimo Senhor, de representação em representação o tempo se há 
passado, gasto, e consumindo, e as vantagens prometidas e esperadas a mais 
de dezoito meses ainda não apareceram. É injustiça: a vizinha Vila da 
Cruz Alta, e consta mesmo que a própria Freguesia da Lagoa Vermelha re-
cebem correios 4 vezes por mês, há horas marcadas, e em dias determinados, 
com regularidade constante; o Passo Fundo não; para aqui a correspondên-
cia é morosa, gasta em viagem um mês e mais, chegando cada mês somente 
duas vezes, em dias variáveis, já não se fala em horas. No entretanto, é 
certo, e consta de publicações[ilegível] jornalísticas, que as malas para esta 
Vila e outras tantas são fechadas na capital todas as terças, ou quarta-feiras; 
prova de que partem quatro vezes, dando-se a estranha anomalia, ao menos 
no que toca a esta Vila, de terem só duas chegadas. Os habitantes deste Mu-
nicípio, e especialmente as desta Vila, cansados de aturar um = Correio = 
que de tal só tem o nome, pelo orgão que legitimamente lhes representa, a 
Câmara Municipal, vem pedir a Vossa Excelência algumas providências no 
intuito de melhorar aqui tão importante ramo do serviço público.  Esta Vila 
pode e deve ser equiparada, ao menos em matéria do correio, as outras da 
Província (Tudo o mais como o precedente).

Acusa recepção das leis e decisões do governo.
Ilustríssimo Senhor
Foi presente a Câmara Municipal desta Vila 2 exemplares, sendo um da 
Coleção das leis, e outras das Decisões do Governo do ano de 1863, cujos 
exemplares acompanharam seu ofício de 18 de abril deste ano. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria = Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo em 21 de 
julho de 1864.
Ilustríssimo Senhor Augusto Cesar de Padua Fleury.
Digníssimo Secretário do Governo Provincial.

O Vereador Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Acusa recebida a coleção de leis Provinciais
Ilustríssimo Senhor
Foi presente a Câmara Municipal desta Vila, um exemplar da coleção de 
leis promulgadas pela Assembleia Provincial no corrente ano; cujo exemplar 
acompanhou o seu ofício de 27 de junho próximo findo. Deus Guarde a 
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Vossa S. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 21 de julho 
de 1864.
Ilustríssimo Senhor João de Miranda e Castro.
Digníssimo oficial maior da Secretaria do Governo.

(Assinados os mesmos)
[fls. 138]

Nº 14
Pede esclarecimento a respeito de dimensões do madeiramento para a Ponte
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Foi hoje contratada a fatura da Ponte sobre o rio Jacuizinho, na Estrada geral 
que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade. No município, porém, 
não há pessoa habilitada, que humildemente explique os traços da planta, 
sua extensão, largura, altura, a extensão e grossura de todo o madeiramento; 
por isso, esta Câmara, que ardentemente deseja ver tal obra concluída, não 
hesitou em dirigir-se a Vossa Excelência pedindo para que mande fazer um 
memorial, ou escrito explicativo, em vista da planta, da qual deu existir cópia 
na Secretaria do Governo, e depois de assim feito remeteu-lhe com urgência, 
habilitando destarte a própria Câmara, que com semelhante auxílio pode 
fiscalizar a exatidão, perfeição, e solidez da construção. Espera que Vossa 
Excelência atendendo especialidade deste lugar, relativamente a falta de pes-
soal habilitado, ordenará seja satisfeito este tão justo pedido. Deus Guarde a 
Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
22 de julho de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João Marcellino de Souza Gon-
zaga.
Digníssimo Presidente desta Província.

Assinados
Joze Joaquim Marques e Souza Junior

Cezario, Baptista Rozas, Benedito

Aos juízes de paz provinciais
Ilustríssimo Senhor
No dia 7 de setembro futuro na forma da constituição e das leis se há de 
proceder as eleições de Vereadores de Juízes de Paz em todas as Paróquias 
do Império.  Convém, pois, que Vossa Senhoria cumpra com as obrigações 
do seu honroso cargo, para que tal Eleição se faça aí no dia designado com 
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toda a regularidade. Junto se lhe envia o livro das atas. Digne-se acusar sua 
recepção. Deus Guarde a Vossa S. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão de 22 de julho de 1864.
Ilustríssimo Senhor Anastacio Jose Bernardez.
Digníssimo  Juiz de Paz da Paróquia da Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Igual ofício ao Juiz de Paz desta Vila = Francisco de Paula Vieira.
Alterou-se a indicação do ofício supra. Era a mesma.

O Secretário Prestes

Nº 15 e Nº 16
Remetendo o relatório, receita e despesa, e orçamento
Ofício a Sua Excelência o Senhor Presidente com data de 26 de Julho de 
1864, inteiramente iguais aos ofícios Nº 22 e 23 das páginas 114 e 115 do 
presente livro.

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 17
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Candido Pacheco de Moraes Castro, 
antigamente Tabelião do Público Judicial e Notas da Cidade de Cachoeira, 
permutou por consentimento do Governo o seu ofício com o de Antonio 
Peixoto d’ Oliveira, que era secretário do mesmo [fls. 139] nesta Vila. Faz 
isso seguramente três anos. Durante este longo lapso de tempo, o menciona-
do Candido Pacheco de Moraes Castro exerceu pessoalmente o ofício como 
uns quinze ou vinte dias, isso há mais de um ano. Parece, pois, que tem fei-
to abandono da serventia vitalícia que lhe fora concedida, resultando d’ali 
uma imperinidade pouco simpática aos interesses do público e mesmo de 
nenhum futuro para pessoa que a exerce. A Câmara resolveu cientificar a 
Vossa Excelência o que tem ocorrido, para que, se for justo, Vossa Excelência 
compila o Tabelião proprietário à vir desempenhar as obrigações de seu ofí-
cio pessoalmente, como manda a lei. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão de 26 de julho de 
1864 = Ilustríssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga Dignís-
simo Presidente desta Província.

(Assinado os mesmos)
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Ilustríssimo Senhor
No relatório que Vossa Mercê apresentou à Câmara em primeiro de Janeiro 
deste ano, com o seguinte tópico: “na estância do Sarandi o Passo está fican-
do intransitável, principalmente para carretas; antigamente a estrada seguia 
pela coxilha, que presentemente foi cercada pelo proprietário; seria conve-
niente mudar-se o trânsito para ai”. Em sessão ordinária de 23 do corrente 
mês, resolveu a Câmara autorizar a mudança da Estrada, conforme consta do 
seu relatório, e como era antigamente; por isso, pelo presente se lhe comuni-
ca tal resolução, para Vossa Mercê cumpri-la desde Logo, podendo fazer se 
for necessário, alguma pouca despesa. Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do 
Passo Fundo em 24 de julho de 1864.
Ilustríssimo Senhor Benedito Antonio Barbosa.
Fiscal da Câmara em Nonoai.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

RELATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA VILA DO PASSO 
FUNDO

EM 26 DE JULHO DE 1864

Senhores da Assembleia Legislativa Provincial
É sempre com a mais viva emoção de prazer que a CÂMARA MUNICI-
PAL do P. F. cumpre o preceito estabelecido por lei de relatar o estado, e as 
necessidades, do município que representa. Pois conquanto pela deficiência 
de conhecimento se acanhe e vexe em expor a vós esse estado, e essas neces-
sidades, tem contudo de risonha esperança de que os Digníssimo s repre-
sentantes da província, com o cabedal de suas luzes, [ilegível] em bem deste 
torrão do solo Rio Grande.
As lacunas da presente tosca exposição.
Esta esperança se funda na consideração de que vos senhores constantemen-
te decretais leis sábias e justas, que retundam as mais palpitantes e necessi-
dades públicas, indo assim pouco a pouco avançando na Estrada do progres-
so material e moral todos os ângulos desta vasta, riquíssima, e interessante 
Província; uma das estradas mais preciosas do diadema Imperial do Brasil: 
Sendo esta a convicção íntima desta Câmara, esta vos pede a indulgência de 
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que [ilegível] [fls. 140] necessita para historiar as matérias que ache dignas 
de ocupar Vossa esclarecida atenção; nesse intuito começa pela

Tranquilidade pública
[ilegível] continua inalterável, resultado profícuo da índole ordeira, do há-
bito ao trabalho, e conseguidamente do amor a propriedade, característica 
que, de tempos remotos, distinguem os pacíficos e [ilegível] habitantes deste 
município; sendo certo que nesta delicada matéria aqueles predicados excla-
mem o presente, e garantem com seguridade o futuro.

Segurança individual
Felizmente os delitos contra a segurança individual e direito de propriedade 
tendem a diminuir, à medida que o Município progride, se bem que lenta-
mente, na [ilegível] civilização; para isso tem cooperado poderosamente a 
ação da autoridade distribuída pelo 7 Distrito do Termo, sendo assim a sua 
presença em toda a parte e respeito que lhe são inerentes influir no mesmo 
[ilegível], uma nova linha de proceder, por certo mais digna para ele e mais 
útil para a sociedade.

Agricultura
A deste Município é precária, ou para melhor dizer, ainda esta envolvida nas 
faixas infantis, ressentindo-se d’aquele afamado espírito de rotina radicado 
no coração dos brasileiros. O milho e o feijão constituem ainda a lavoura por 
excelência.  A queda do comércio de bestas, porém, não obstante ser 
um mal presente viu imprimir nos ânimos dos habitantes do município quer 
comerciantes, quer criadores, nova direção, precursora de prosperidade mais 
estável, dedicando-se hoje em sua [ilegível] nos trabalhos da lavoura, da la-
voura que é a mais poderosa alavanca de riqueza das nações em países, com o 
nosso, de uma [ilegível] Espantosa, [ilegível] é certo que o mal não existe na 
natureza se não como meio, [ilegível], instrumento [ilegível] do bem = fala 
a Câmara da cultura do trigo, arroz, cana de açúcar, café, tabaco e algodão 
que tudo [ilegível] do município. O lavrador João [ilegível], colheu no ano 
findo mais de 100 alqueires daquele primeiro grão.

Comércio
O Comércio de exportações, que se reduz unicamente a dois gêneros, besta 
e erva-mate, continua definhado. Essas mercadorias nos mercados consumi-
dores baixaram a preços ínfima, e assim se conservam. O estado do Muni-
cípio, comercialmente falando, não pode ser pois, nem mais desanimador, 
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nem mais crítico: contudo uma nova fonte de riqueza começa ser explorada; 
é a extração da pedra ágata, que se encontra em abundância a superfície do 
solo = dela acaba de ser exportada número considerável de arrobas.

Matriz
A execução de um Templo nesta Vila, para servir de matriz a freguesia, é 
necessidade reconhecida por todos quantos tenham conhecimento deste lu-
gar. Presentemente o culto divino é celebrado numa Igreja em ruínas; 
cuja construção remonta ao tempo anterior da revolução desta Província. 
Seria um estigma lançado a religião, e ao mesmo tempo uma injúria a Divin-
dade, se para mais tarde fosse adiada a ereção da matriz, quando é certo, que 
os fiéis da Freguesia estão prontos a concorrer para isso.
Já se fez tirar a planta para o novo Templo, a qual se acha submetida a apro-
vação [fls. 141] do Excelentíssimo Senhor Presidente da Província. Espera, 
pois, que esta Ilustre Assembleia fará passar algum projeto de lei estabelecen-
do o modo para que deva ser levada a efeito obra de tamanha necessidade, 
para o que conta a Câmara com auxílio do Cofre Provincial, visto que até o 
presente pouco ou nada há coadjuvado este canto da Província.

Casa da Câmara e Cadeia
No orçamento para o ano de 1865 a 1866 figura uma verba de 4:000$ desti-
nada para a construção de uma cadeia, e anexa a ela uma cada da Câmara; a 
falta de Edifício Público que se preste àqueles dois fins é muito terrível e pre-
judicial, visto os aluguéis acumulados que se são dispendendo, e a nenhuma 
segurança da casa [ilegível] prisão civil, e que dá causa a constante evasão de 
presos que são ali recolhidos; por estas duas razões principais, e para outras 
muitas que [ilegível], convém que se dê princípio desde logo a construção 
de semelhante Edifício, que bem se está vendo há de ser [ilegível], mas sem 
dúvida satisfará as necessidades locais por muitos anos.

Anexação territorial
Em representação assinada em 15 de janeiro do corrente ano, já esta Câmara 
fez sentir a necessidade e conveniência de se anexar ao Distrito do Lagoão, 
Sétimo do Termo, o Quarteirão do Jacuizinho = que atualmente ainda faz 
parte do Município da Cruz Alta; para as razões [ilegível] naquela represen-
tação pede a Câmara esclarecida atenção da Assembleia. Também reclama 
contra a divisão ultimamente estabelecida entre este município, e o municí-
pio do Rio Pardo, sendo absorvido uma fração do mencionado Distrito de 
Lagoão para [ilegível] do Rio Pardo e em prejuízo e mutilação da integrida-
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de territorial do Passo Fundo, que vai assim pouco a pouco reduzindo-se a 
proporções [ilegível] poucas, 

Receita Municipal
Como [ilegível] do balanço que a este acompanha subiu a quantia de réis 
7:750$804 a importância total das rendas arrecadadas durante o ano finan-
ceiro próximo findo, havendo por conseguinte aumento considerável, visto 
que a [ilegível] do ano atrasado fora [ilegível] de 6:886:

Despesas
Também vereis que a despesa municipal do supradito ano financeiro findo 
[ilegível] a réis 6:946$744, ao passo que a despesa do ano atrasado fora ape-
nas se réis ___ 5:142$884. É pois liquido quanto a receita como a despesa 
tiveram mal ascensão. Eis ai um breve relato o estado e as necessidades do 
município. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 26 de 
julho de 1864.

assinados
Souza Junior, Lopes, Moraes

Exonera o Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão Fiscal do hoje resolveu nomeá-lo Fiscal do 
Distrito do Campo do Meio, em substituição de Joze Caetano da Rocha, 
que foi exonerado; pôde, pois, [ilegível] a do mesmo Rocha, código de Pos-
turas, e [ilegível] Afonso d’Araujo e Silva, esclarecimentos e papéis que este-
jam [ilegível] seu poder, por via do cargo que ocupam = Fiscal. = [fls. 142] 
recomenda-se que venha, quanto antes prestar juramento, não obstante des-
de logo funcionará, principalmente para arrecadar as rendas; ou impostos 
municipais, como especialidade e imposto sobre pedras preciosas e cabeça 
de animal muar, e cavalar, que se exportar do município, segundo consta da 
lei que por cópia se lhe dá conhecimento. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal do Passo Fundo em 3 de agosto de 1864.
Ilustríssimo Senhor Afonso d’Araujo e Silva.
Fiscal nomeado para o Campo do Meio.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Demissão do Fiscal Joze Caetano da Rocha
Ilustríssimo Senhor
Em sessão de hoje resolveu a Câmara conceder-lhe exoneração do cargo de 
Fiscal desse Distrito, sabendo que esse era a sua vontade; foi nomeado para o 
substituir, o cidadão Afonso d’Araujo e Silva, a quem Vossa Mercê entregará 
o Código de Posturas, e mais objetos, esclarecimentos e papéis que estejam 
em seu poder. Deve Vossa Mercê liquidar suas contas – com o Procurador, 
pois de fato cessa o exercício do cargo que ocupa no dia que este receber. 
Deus Guarde a Vossa Mercê = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 3 de agosto de 1864.
Ilustríssimo Senhor Afonso d’ Fiscal Joze Caetano da Rocha.
Ex-fiscal do Campo do Meio.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ao coletor
Ilustríssimo Senhor
Está Vossa. Senhoria. como coletor do Rendas provinciais incumbido de 
cobrar o imposto que recai sobre cabeça de animal, que for exportado desta 
província para fora. Criou-se moderadamente mais um imposto Munici-
pal de 200 réis por animal muar e cavalar, que se exportar do município, a 
Câmara Municipal ainda não [ilegível] no modo prático de arrecadar esta 
contribuição, que tem seus inconvenientes para ficar a cargo dos Fiscais, 
lembrando-se, pois, de autorizar para em quanto a Vossa Senhoria utilizan-
do-se nesta parte de seu patriotismo, que por certo de bom grado se prestará 
a isso; neste intuito se lhe envia cópia fiel do artigo e § da lei, que criou a 
contribuição, em como [ilegível] talões para servir de guia ou quitações aos 
contribuintes. Espera-se que Vossa Senhoria aceitando a autorização que se 
lhe dá, em bem do interesse público municipal, há de acusar a recepção do 
presente. Deus Guarde a Vossa Senhoria = Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em 3 de agosto de 1864.
Ilustríssimo Senhor Cyrino Velozo de Linhares.
Digníssimo Coletor em Nonoai.

O Presidente, Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Consulta da gratificação aos arruadores
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A lei Nº 583 de 19 de maio deste ano, que orça a [ilegível] e fisca as despe-
sas das Câmaras municipais no exercício de 1864-1865, eliminou as verbas 
destinadas no pagamento dos Arruadores neste município, os quais são dois, 
um nesta Vila, outro na Freguesia da Soledade [fls. 143] segundo as leis ante-
riores eles [ilegível] uma gratificação [ilegível], em remuneração do serviço 
que prestavam, e ainda prestam. Reconhecendo, pois, a Câmara quanto é 
justo pagar as Empregadas que, como os Arruadores, tão bem serviço pres-
tam, vem pelo presente consultar a Vossa Excelência se deve ou não conti-
nuar a pagar as gratificações, apesar do [ilegível] da lei a semelhante respeito, 
como acima ficou dito. = Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 3 de agosto de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente desta Província. 

Assinados
Joze Joaquim Marques e Souza Junior

[ilegível] da lista dos votantes da Soledade
Ilustríssimo Senhor 
O processo da qualificação dos votantes dessa Paróquia que teve lugar ul-
timamente ainda não se acha terminado, pois vai ser submetido e tem de 
passar pelo exame do Conselho Municipal de Recurso, cuja sessão se esten-
de além de 7 de setembro entrante; assim é claro que a eleição de Juízes de 
Paz e Vereadores, que se há de proceder nesse dia, será feita pelos votantes 
qualificados em 1862 únicas provadas; por semelhante motivo junto se lhe 
envia uma cópia autentica dessa qualificação aprovada, para por ela se fazer 
a chamada dos votantes, assim como também vai o livro que pode ai ser ne-
cessário. Vila do Passo Fundo 23 de agosto de 1864.
Ilustríssimo Senhor Anastacio Jose Bernardo.
Digníssimo Juiz de Paz Mais voltado da Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

ter animais nas povoações do município; [ilegível] da receita e despesa da 
[ilegível] de agosto de 1857 ao último de junho deste ano [ilegível] de Vossa 
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Senhoria constantes da circular N. 437 de 7 de março [ilegível] ano = Deus 
Guarde a Vossa Senhoria= Paço da Câmara Municipal da Vila.
Senhor Joze dos Santos Pereira.
Digníssimo Encarregado da Estatística.

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães 

MAPA

Da receita e despesa da Câmara Municipal do [ilegível] em 7 de agosto de 
1857 até 30 de junho de 1864

RECEITA

Arrecadado de 7 de agosto de 1857 a 30 de junho de 1858 6:814$800
Idem do 1º de julho de 1858 ao último de junho de 1859 4:711$490
Idem do 1º de julho de 1859 ao último de junho de 1860 6:375$115
Idem do 1º de julho de 1860 ao último de junho de 1861 4:865#320
Idem do 1º de julho de 1861 ao último de junho de 1862 6:814$905
Idem do 1º de julho de 1862 ao último de junho de 1863 6:886$640

Idem do 1º de julho de 1863 ao último de junho de 1864
7:750$784

44:219$054

Secretaria da Câmara Municipal da Vila do Passo 

Secretário, Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 144]

Ilustríssimo Senhor
Junto remete-se a Vossa Senhoria o número [Ao Encarregado da Estatística]
do gado vacum contado e exposto a venda nesta Vila de 1861 a esta parte, o 
mapa não compreende o gado [ilegível], por não haver corte [ilegível] tam-
bém se lhe envia um mapa [ilegível] a contar de sua instalação em 7 [ilegí-
vel]. Assim ficam satisfeitos os dois pedidos [ilegível] Nº 430 de 8 de Feve-
reiro, ambos do corrente [ilegível] do Passo Fundo em 20 de agosto de 1864. 
Ilustríssimo [ilegível] Estatística.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
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Mapa

Passo Fundo, desde a época de sua instalação conforme consta do quadro 
abaixo: a [ilegível]: 

DESPESA

Dispendido de 4 de agosto de 1857 a 30 de junho de 1858 2:724$980
Idem de 1ª de julho de 1858 ao último de junho de 1859 3:001$624
Idem de 1ª de julho de 1859 ao último de junho de 1860 4:491$655
Idem de 1ª de julho de 1860 ao último de junho de 1861 4:310$413
Idem de 1ª de julho de 1861 ao último de junho de 1862 6:988$728
Idem de 1ª de julho de 1862 ao último de junho de 1863 5:142$884

Idem de 1ª de julho de 1863 ao último de junho de 1864
6:946$744

33:607$328

Passo Fundo em 20 de agosto de 1864.

O Secretário

Mapa do gado vacum cortado para o consumo nesta Vila do Passo Fundo a 
contar de 1º de julho de 1860 ao último de junho de 1864

Do 1º de julho de 1860 ao último de junho de 1861 
cortaram-se = 357 = cabeças 178$500

Do 1º de julho de 1861 ao último de junho de 1862 
cortaram-se = 524 = cabeças 262$000

Do 1º de julho de 1862 ao último de junho de 1863 
cortaram-se = 306 = cabeças 153$000

Do 1º de julho de 1863 ao último de junho de 1864 
cortaram-se = 277 = cabeças 138$500

São 1,464 cabeças que soma em réis 732$000

Observações
Não haver corte de gado ovelhum, cabrum e nem [ilegível]. Secretaria da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de agosto de 1864.

O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Para a Câmara de Rio Pardo
Ilustríssimo Senhor
Junto remete-se a Vossa Senhoria a relação nominal dos cidadãos qualifica-
dos votantes na Paróquia da Soledade, deste Termo, os quais pela nova divi-
são territorial deste município com o dessa cidade ficaram pertencendo ao 
último. Esta remessa é em satisfação do pedido que Vossas Senhorias formu-
laram em ofício de 8 do corrente mês. Deus Guarde a Vossas Senhorias Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 27 de agosto de 1864.
Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal da Ci-
dade do Rio Pardo. 

O Vereador Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 145]

Ao arrematante do Passo do Goioen 
Ilustríssimo Senhor
Vossa Senhoria como arrematante do Passo do rio Goioen é o legítimo res-
ponsável pelas faltas, excessos e abusos, que de longa  data o atual passageiro 
tem praticado, já não tendo pessoal suficiente para a regularidade leva ordem 
do serviço, já mesmo exorbitando no preço e cobrança das passagens; para 
evitar, pois, um estado de coisas tão deplorável, que tem dado lugar a cons-
tantes reclamações e queixas = convém que sem demora Vossa Senhoria faça 
postar no mencionado Passo um outro passageiro que melhor cumpra suas 
obrigações, dispensando o atual pelos motivos ponderados. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 29 
de agosto de 1864.
Ilustríssimo Senhor Frederico de Mascarenhas Camello.
Digníssimo Arrematante do Passo do Goioen.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Convocação aos Vereadores Santos, Prestes e Maia 
Ilustríssimo Senhor
Comunico a Vossa Senhoria que a Câmara Municipal desta Vila da qual é 
Vossa Senhoria Digníssimo Vereador, há de se instalar em sessão ordinária 
no dia 3 de outubro futuro; o que se lhe faz ciente para o seu comparecimen-
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to. Deus Guarde a Vossa Senhoria Secretaria da Câmara Municipal do Passo 
Fundo em 1º de setembro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Capitão Francisco Joze dos Santos.
Digníssimo Vereador da Câmara Municipal.

O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Igual ao Capitão Maia, e Vereador Prestes solicita os livros da eleição ao Juiz 
de Paz da Soledade.

Ilustríssimo Senhor
Té esta data ainda não chegaram os livros, uma das atas da eleição de Juízes 
de Paz e Vereadores, que ultimamente se procedeu nessa Paróquia, e dois 
da qualificação dos votantes remetidos para aqui pela Câmara municipal; 
convém, pois, que Vossa Senhorias os remeta com segurança de modo que 
sejam-me entregues, quando muito em té o dia 9[ilegível] de outubro en-
trante, se antes não for possível. Deus Guarde a Vossa SenhoriaVila do Passo 
Fundo em 27 de setembro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Anastacio Joze Bernardes.
Digníssimo  Juiz de Paz mais votado na Soledade.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Por faltarem alguns dos Vereadores [ilegível] não foi possível haver hoje ses-
são da Câmara, presume-se que a mesma falta continua amanhã, e talvez 
depois, por cuja razão sendo a Vossa Senhoria suplente daquela corporação, 
o convida para comparecer amanhã [ilegível] as 9 horas do dia, a fim de to-
mar assunto, e se dar começo com regularidade aos trabalhos. Nesta ocasião 
é dever que Vossa Senhoria se preste de bom grado, como é de muita neces-
sidade. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em 3 de outubro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Capitão Athanazio Baptista do Nascimento.
Digníssimo Vereador suplente da Câmara Municipal.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães



264 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

[fls. 146]

A Câmara do Rio Pardo
Ilustríssimo Senhor
Nesta data a Câmara Municipal desta Vila tem providencia para que cesse o 
abuso de escreverem em algarismo o [ilegível] de [ilegível] nos conhecimen-
tos do pagamento do imposto da Erva-mate, e bem assim a importância que 
elas pagam, como solicitou essa Câmara em ofício de 1º de agosto do corren-
te ano = Deus Guarde a Vossa Senhorias. = Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo em sessão de 4 de outubro de 1864.
Ilustríssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Pardo.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente
O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ao procurador Lino Pacheco de Quadros
Ilustríssimo Senhor
Previne-se Vossa Mercê que quando expedir conhecimento do pagamento 
do impostos municipais, e principalmente da Erva-mate, deixe de escrever 
em algarismo tanto o [ilegível], como a importância que elas pagam; a escri-
turação deve ser toda por extenso, para evitar qualquer fraude por parte dos 
contribuintes. Deus Guarde a Vossa Mercê = Paço da Câmara Municipal do 
Passo Fundo em sessão de 4 de outubro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Lino Pacheco de Quadros.
Digníssimo Procurador da Câmara municipal.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Iguais a todos os Fiscais dos diferentes distritos.

Ao Senhor Dr. Secretário do Governo
Ilustríssimo Excelentíssimo
A Câmara Municipal desta Vila se acha de posse do ofício circular de Vos-
sa Senhoria pedido em data de 30 de junho deste ano com ele recebeu um 
exemplar do Auxiliador da Industria Nacional, e outro da Monografia do 
algodoeiro; acusa a recepção para que Vossa Senhora fique inteligenciado 
de que não houve extravio. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
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Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão de 5 de outubro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Dr. Augusto Cesar de Padua Fleury.
Digníssimo Secretário do Governo.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 18
Pede autorização para [ilegível] a Estrada do Mato Castelhano
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Se em todos os países o melhora-
mento das vias de comunicação é um estímulo do progresso, no nosso prin-
cipalmente é não só um estímulo mas também uma necessidade, que deve ser 
satisfeita com presteza e diligência, sob pena de vermos nossa riqueza natu-
ral, o produto do nosso trabalho, o [ilegível] enfim condenados a normali-
dade por falta de meios de transporte, a [ilegível] pela ausência ou [ilegível] 
invencível dificuldade de locomoção. Este município, como todos os que 
estejam em estado [ilegível] ao seu, jamais poderá prosperar enquanto boas 
estradas não deem fácil saída aos produtos que constituem sua exportação; 
em péssimo estado essas estradas já existem, são elas da do mato castelhano 
e a da serra do Rio Pardo.
A Vossa Excelência como administrador zeloso esta Câmara vai presentar, 
o que se [fls. 147] representou a Assembleia Legislativa Provincial, em 13 
de janeiro do Corrente ano, para que Vossa Excelência dê as providências 
necessárias para melhor julgar o bem dos povos.

Concerto de Estradas
A estrada geral que desta Vila conduz a cidade do Rio Pardo tem suma pre-
cisão de urgente concerto na calçada de aquém do [ilegível], junto ao Rio 
Pardo, pois consta ter desabado em parte a mesma calçada, expondo os tro-
peiros que por ali passam em [ilegível] considerável a perigo eminente. Este 
mal não se remediando quanto antes há de trazer graves males ao comércio. 
(Hoje já não é a este o concerto indisponível, a estrada deve ser reaberta, 
roçando-se a mata que se acha crescida, a qual [ilegível] de estreitar em de-
masia a estrada, impede com a sombra que os raios solares enxuguem o solo). 
Também a estrada que atravessa o Mato Castelhano necessita [ilegível] de 
nova roçada para desbastar o mato que vegetou depois da última abertura 
dos seguintes concertos: ser aplanada a estrada logo abaixo na serra d’aquém 
e d’além da Estiva; fazer-se uma estiva de madeira de lei no dito lugar, para 
substituir a atual que se acha em deterioração; fazer-se um sangradouro no 
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lagoão do tijuco; um [ilegível] no lagoão denominado = Lagoa Vermelha; 
desviar a estrada ao Ocidente ao do Passo de Pedra, arredando do trilho no 
cavar uma pedra que ali existe servindo de obstáculo ao livre trânsito; fa-
zer um sangradouro na saída do mato, distinto do atualmente inexistente; 
cavar-se a serrinha do primeiro passo no campo, aterrando-se os caminhos 
fundos; fazer-se por último um aterro de madeira de lei no segundo passo já 
no campo: a Câmara orça em 500$ a despesa com os concertos desta última 
estrada, inclusive a nova abertura, [ilegível] roçada que, como disse, carece 
ser efetuada. Excelentíssimo Senhor Estes concertos ainda não foram feitos 
nem mesmo autorizados, é por isso que a Câmara vem pedir a Vossa Exce-
lência faculdade para fazer os reparos e consertos, que necessitar a estrada do 
mato castelhano, [ilegível] situada em seu município, pois por lei [ilegível] 
a estrada da serra do Rio Pardo ficou situada e pertencendo ao município 
da Cidade do mesmo nome, devendo portanto as despesas com o melho-
ramento dela serem por conta do respectivo Cofre, ou do Cofre Provincial, 
em vista da natureza da estrada. É certo, porém, que em todo o [ilegível] o 
melhoramento deve ser efetuado, e efetuado com urgência, para cessar as 
repetidas queixas que se levantam. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 6 de outubro de 1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Joze P. Guimarães

Cezario Antonio Lopes
Francisco Antonio Baptista Rozas

Benedito Pinto de Moraes

[fls. 148]

Nº 19
Reitera o pedido de esclarecimentos a respeito dos aluguéis da cadeia
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Vossa Excelência em solução ao ofício desta Câmara de 21 de julho último 
sob Nº 12, declarou que não se deve pagar pelo aluguel da casa, que serve de 
cadeia de justiça e quartel do destacamento policial nesta Vila mais do que 
o convencionado. Esta solução dada por Vossa Excelência em Portaria Nº 9 
de 12 de agosto deste ano não satisfaz a reclamação constante do mencio-
nado ofício desta Câmara, a qual talvez não fosse redigido com a necessária 
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clareza; pois a Câmara nunca entrou em dúvida se devia pagar pelo aluguel 
do prédio que serve de cadeia da justiça e quartel do destacamento policial 
mais do que o convencionado, ela reclama apenas do cofre Provincial meta-
de desses aluguéis que tem pago e continua a pagar, isto porque servindo o 
prédio para dois fins = quartel da polícia = e cadeia da justiça = como dito 
fica, parece que o cofre da municipalidade não deve ser somente o onerado 
com tal pagamento, na parte que serve de quartel da policia seria justo que 
fosse o aluguel pago pelo Cofre Provincial.  Assim a Câmara pede a Vossa 
Excelência que seja reconsiderado aquele seu ofício, para efeito de dividir-se 
com igualdade o pagamento dos aluguéis, sendo 12$000 réis por conta de 
um cofre e 12$000 réis por conta do outro, caso em que o cofre provincial 
se constitui devedor desta Câmara da parte que lhe pertence, e que se acha 
paga. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em 6 de outubro de 1864 = Ilustríssimo Excelentíssimo Se-
nhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga Digníssimo Presidente desta 
Província.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
Joze Prestes Guimarães
Cezario Antonio Lopes

Francisco Antonio Baptista Rozas
Benedito Pinto de Moraes

Edital

O Capitão Joze Joaquim Marques e Souza Junior Vereador Presidente da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo.
Faz saber que foram recebidos pela Câmara Municipal os livros das atas das 
eleições [ilegível] nas duas Paróquias deste município, para Vereadores da 
futura Câmara, cujas eleições tiveram lugar no dia 7 de setembro último, 
e que se vai proceder a apuração dos votos no dia 10 do corrente mês de 
outubro, no Paço da Câmara municipal, as 10 horas da manhã = tudo de 
conformidade = com o disposto no artigo 105 da lei Nº 387 de 19 de agosto 
de 1846. E para que chegue ao conhecimento dos interessados se lavrou o 
presente Edital que será afixado no lugar do costume. Paço da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo em sessão de 8 de outubro de 1864.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Nº 20
Participa o resultado das Eleições de 7 de setembro de 1864
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em sessão de [ilegível] a apuração geral dos votos para Vereadores da futura 
Câmara. Assim, em cumprimento do disposto do art. 106 da Lei Nº 387 
de 19 de agosto de 1846, a Câmara vem participar a Vossa Excelência o re-
sultado [fls. 149] da eleição não só de Vereadores, como de Juízes de Paz do 
município. Esse resultado consta minuciosamente da nota junta, cópias em 
duplicatas das notas das eleições procedidas nas duas Paróquias do Termo, 
com brevidade serão enviadas a Vossa Excelência, elas não são remetidas já 
por falta de tempo para extraí-las. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão de 11 de outubro de 
1864.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente da Província.

Souza Junior, Baptista Rozas, Athanazio, Moraes

Nota a que se refere o ofício

Supra

PARA VEREADORES

1. Tenente Coronel Francisco de Barros Miranda 792 votos
2. Capitão Athanazio Baptista do Nascimento 766 votos
3. Capitão João Floriano de Quadros 744 votos
4. Tenente Nicolau Falkenbach 663 votos
5. Capitão Fidencio Rodrigues da Silva 627 votos
6. Tenente Jorge Schell 577 votos
7. Clementino Xavier da Cruz 510 votos

PARA SUPLENTES

8. Francisco Xavier de Castro 293 votos
9. Capitão Francisco Gabriel de Albuquerque 284 votos
10. Jeronimo Savinhone Marques 277 votos
11. Joaquim da Silva Portella 200 votos
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12. Antonio Joze d’Almeida Teto 199 votos
13. Francisco de Paula Vieira 199 votos
14. Capitão Prudente da Fonseca Castro 198 votos
15. Candido dos Santos Prates 182 votos
16. Tenente Joaquim Joze da Silva 180 votos
17. Major Cezario Antonio Lopes 176 votos
18. João Carvalho de Barcellos 55 votos
19. Joze Maria Xavier d’Araujo 19 votos
20. Capitão João Luiz dos Santos 18 votos
21. Capitão Manoel Moniz Simões Pereira 17 votos
22. Amancio d’Oliveira Cardozo 17 votos
23. Tenente Salvador Alves Rezende 15 votos
24. Candido Joaquim de [ilegível] 15 votos
25. Tenente Benedito Pinto de Moraes 8 votos
26. Lino Pacheco de Quadros 7 votos
27. Tenente Coronel Manoel Francisco 6 votos
28. Amaro Ferreira de Camargo [ilegível] 5 votos
29. Coronel Mascarenhas 4 votos
30. Capitão Guilherme Schell 3 votos
31. [ilegível] Moreira[ilegível] Villela 3 votos
32. Gustavo Adolpho Virmond 2 votos
33. Capitão Joaquim Joze de Andrade Pereira 2 votos
34. Joaquim Gonçalves Gomide 2 votos
35. Capitão Francisco Antonio Baptista Rozas 2 votos
36. Dr. Candido Lopes d’Oliveira 2 votos
37. Joaquim Antonio Pinto Martins 2 votos

JUIZES DE PAZ 1º DISTRITO

 1 Major Cezario Antonio Lopes 205 votos
1 2 Gustavo Adolpho Virmond 203 votos

3 Joaquim Manoel d’Oliveira Miranda 183 votos
2 4 Benedito Pinto de Moraes 158 votos
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5 Amaro Ferreira de Camargo Bueno 36 votos
3 6 Antonio Joze d’Almeida Teto 20 votos
4 Francisco de Paula Vieira 19 votos

Francisco Xavier de Castro 9 votos

E diversos outros cidadãos com menos votos.

2º DISTRITO

1. Manoel Machado d’ Albuquerque 52 votos
2. Manoel Antero[ilegível] d’ Oliveira 50 votos
3. Manoel Theodoro da Rocha 49 votos
4. Antonio de Paula Mattos 48 votos
5. Joze Joaquim d’Oliveira 9 votos
6. Antonio Joze Duarte 4 votos

[fls. 150]
Continuação

7. Felicio Gabriel [ilegível] de Lima 3 votos
8. João Fagundes de Souza 1 votos 

3 º DISTRITO

1. João Antonio Vieira 25 votos
2. Manoel de Moura [ilegível] 23 votos
3. Antonio de Mascarenhas Camello Netto 22 votos
4. Joze Manoel Coelho 21 votos
5. Antonio Alvarez Rodrigues 4 votos
6. Joaquim Marcellino [ilegível] 3 votos
7. Laurindo dos Santos Cardozo de Menezes 1 votos
8. Antonio Ribeiro Portella 1 votos
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4º DISTRITO

1. Antonio Ferreira de Mello Pinheiro 60 votos
2.  Francisco Xavier Martins 58 votos
3. Generozo Ferreira d’Albuquerque 57 votos
4. Francisco de Paula Teixeira 56 votos
5. Floriano Jose Rodrigues [Rodrigues] 5 votos
6. Joze Fidelez Martins 4 votos
7. João Floriano de Quadros 4 votos
8. Ferniano Pereira de Quadros 3 votos

E outros cidadãos com menos votos cada um. 

5º DISTRITO

1. Elisiario Ferreira Prestes 99 votos
2. Salvador Ferreira d’Albuquerque 98 votos
3. Candido Rodrigues Portella 93 votos
4. Eduardo Joaquim Borges 90 votos
5. Joaquim da Silva Portella 56 votos
6. [ilegível] Alves Machado 55 votos
7. Antonio Camillo Ruas 55 votos
8. Manoel [ilegível] de Camargo 53 votos

E outros cidadãos com menos votos cada um.

6º DISTRITO

1. Joze de Freitas Noronha 263 votos
2. Fabiano Rodrigues da Silva 262 votos
3. Antonio [ilegível] dos Santos 259 votos
4. João Baptista Rodrigues 254 votos
5. Antonio [ilegível] de Camargo 70 votos
6. João Borges da Silva 67 votos
7. Miguel Rodrigues da Silva 66 votos
8. Fortunato Joaquim de Oliveira 65 votos

E outros cidadãos com menos votos cada um.
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7º DISTRITO

1 Jose Alexandre de Brito 110 votos
2 Francisco Joze dos Santos 109 votos
3 [ilegível] d’ [ilegível] Ortiz 106 votos
4 Manoel Marcellino da Cruz 105 votos
5 Antonio Xavier Cardozo 57 votos
6 Manoel Elias de Mello 56 votos
7 [ilegível] Joaquim Borges 55 votos
8 Cypriaño Rodrigues da Silva 54 votos

E outros cidadãos com menos votos cada um.

Convoca os novos Vereadores para o juramento em 7 de janeiro de 1864.

Ilustríssimo Senhor
Foi Vossa Senhoria[ilegível] Vereador da Câmara Municipal desta Vila para 
o quatriênio de 1865 a 1868, como consta da ata da apuração geral dos vo-
tos, que junto se lhe envia por cópia para servir a Vossa Senhoria de título; 
de conformidade, para [ilegível] o que se acha determinado no art. 105 da 
Lei Nº 387 de 19 de agosto de 1846 a Câmara atual o convida para prestar 
juramento e tomar posse no dia 7 de janeiro futuro as 10 horas da manhã, 
no Paço de suas sessões. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 11 de outubro de 1864 = Ilustríssimo 
Senhor Capitão Athanazio Baptista do Nascimento.
Digníssimo Vereador Eleito para a Câmara Municipal desta Vila.

O Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 151]

Convida aos Juízes de Paz para prestarem juramento em 7 de janeiro
Ilustríssimo Senhor
Nas Eleições [ilegível] ultimamente foi Vossa Senhoria [ilegível] Juiz de Paz 
deste Distrito, do que já deve estar ciente com a posse do Diploma que lhe 
fora enviado pela Assembleia Paroquial desta Freguesia, em conformidade, 
pois, do que se acha determinado no Art. 105 da Lei Nº 387 de 11 de agosto 
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de 1846 a Câmara Municipal o convida para prestar juramento do seu hon-
roso cargo no dia 7 de janeiro futuro, as 10 horas da manhã, no Paço de suas 
sessões. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em sessão de 11 de outubro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Major Cezario Antonio Lopes.
Digníssimo Vereador Eleito, digo Juiz de Paz eleito para o Distrito da Vila.

(assinado o Presidente e o Secretário)

Ao Secretário do Governo com as autênticas das eleições
Ilustríssimo Senhor
Junto vão duas cópias autênticas [ilegível] o processo eleitoral a que [ile-
gível] ultimamente neste tempo, tanto na Freguesia desta Vila, como na 
Freguesia da Soledade, para Vereadores da Câmara e Juízes de Paz. Ambas 
são remetidas a Vossa Senhoria, para por seu intermédio chegarem ao co-
nhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, que tem de 
conhecer da validade das eleições. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 2 de novembro de 1864 = 
Ilustríssimo Senhor Dr. Secretário do Governo desta Província.

Vereador Presidente Joze Joaquim Marques e Souza Junior
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor 
Junto encontrará Vossa Senhoria a planta da ponte do rio Jacuizinho, que re-
clamou por ordem da Presidência em ofício de 28 de outubro, a fim de serem 
prestados os esclarecimentos pedidos para esta Câmara em ofício Nº 14 de 
22 de julho deste ano. Achando-se contratada a fatura da Mencionada pon-
te, espera-se que a planta dela seja devolvida com brevidade, assim como os 
esclarecimentos prestados sem demora. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 24 de dezembro de 1864.
Ilustríssimo Senhor Dr. Augusto Cesar de Padua Fleury.
Digníssimo Secretário do Governo.

Joze Joaquim Marques e Souza Junior Presidente da Câmara
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Nº 1
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Na forma proscrita por lei foram os Vereadores novamente eleitos convoca-
dos a fim de prestarem juramento, e tomar posse a nova Câmara, hoje 7 de ja-
neiro; assim também foram convocados para o mesmo fim os diversos Juízes 
de Paz dos diferentes Distritos do Município. Dos Vereadores convocados 
nenhum compareceu, dois motivaram suas faltas = são eles o Tenente Coro-
nel Francisco de Barros Miranda e Capitão João [ilegível] de Quadros, que 
mais tarde prestarão juramento; o Vereador Clementino Xavier da Cruz por 
ausente do Termo não compareceu os mais vereadores deixaram de partici-
par motivos de não comparecimento.  Resolveu esta Câmara em 
face do ocorrido convocar suplentes em Nº suficiente para juramentá-los no 
dia 20 do corrente, e então ser empossada a nova Câmara espaçando em ata 
o dia 20 em razão dos suplentes convocados em sua máxima parte morarem 
a grande distancia, não obstante resolveu científicar de novo aos Vereadores 
o número que deixaram de comparecer, o dia o dia ultimamente designado, 
para a posse da Câmara que acaba de ser feita. Havendo também faltado 
alguns dos Juízes de Paz convocados [fls. 152] esta Câmara [ilegível] dar 
ciência que podem comparecer no dia 20 prefixado, para que possam então 
prestar o necessário juramento. O que tudo leva ao conhecimento de Vossa 
Excelência como é de seu dever. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 7 de ja-
neiro de 1865. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino 
de Souza Gonzaga Digníssimo Presidente desta Província.

Joze Prestes Guimarães
Joze Gabriel[ilegível] d’ Almeida Maia

Cezario Antonio Lopes
Benedito Pinto de Moraes

Francisco Antonio Baptista Rozas

Convocação de suplente
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje, não havendo comparecido nenhum 
dos Vereadores em [ilegível] ultimamente eleitos, resolveu convocar suplen-
tes em Nº suficiente a fim de juramentá-los e dar posse a nova Câmara no dia 
20 do corrente mês de janeiro, as 9 horas da manhã; cuja resolução lhe co-
munica, a fim de que possa Vossa Senhoria comparecer, [ilegível], na sessão 
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do mencionado dia 20, ou apresentar então justos motivos pelos quais mos-
tre não ser obrigado a desempenhar o cargo de Vereador; tudo para que esta 
Câmara cumpra com justiça e dever o que por lei é obrigada. Deus Guarde 
a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 7 
de janeiro de 1865.
Aos Senhores Jorge Schell, Athanazio Baptista do Nascimento, Nicolau 
Falkenbach, e Fidencio Rodrigues da Silva.

O Vereador Presidente Joze Prestes Guimarães
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Chamada dos suplentes
Ilustríssimo Senhor 
Não tendo comparecido em sessão de hoje nenhum dos vereadores de nú-
mero para prestarem juramento, e tomar posse a nova Câmara que já de fun-
cionar no presente quadriênio; resolveu a Câmara transferir o ato de posse, 
para o dia 20 do corrente mês de janeiro, às 9 horas da manhã, e nesse intuito 
convoca a Vossa Senhoriaa fim de comparecer no referido dia e horas no 
Paço da Câmara Municipal desta vila, que como vereador suplente receber 
juramento e tomar parte nos trabalhos da mesma, [ilegível] que os efetivos 
se consideram impedidos. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 7 de janeiro de 1865.
Ilustríssimo Senhor Francisco Xavier de Castro, Capitão Francisco Gabriel 
d’Albuquerque = Joaquim da Silva Portella, Francisco de Paula Vieira, Ca-
pitão Prudente da Fonseca Castro, Candido dos Santos Prestes e Tenente 
Joaquim Joze da Silva.
Digníssimos Vereadores Suplentes.

O Vereador Presidente Joze Prestes Guimarães
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Idem
Ilustríssimo Senhor
Não foi possível no dia 7 do corrente mês tomar posse a nova Câmara que 
deve funcionar no presente quadriênio, em razão de não comparecer ne-
nhum dos Vereadores de número, adiada a sessão para hoje, e sendo con-
vocados os suplentes, também não compareceram em número suficiente. 
Convoco, pois, Vossa Senhoria como Vereador suplente novamente eleito 
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a fim de se apresentar amanhã às 10 horas do dia no Paço e Sala da Câmara 
municipal, para ali ser deferido juramento, e instalar-se assim a Câmara em 
sessão ordinária. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 20 de janeiro de 1865.
Ilustríssimos Senhores Antonio Joze d’ Almeida, Amancio d’Oliveira Car-
doso, Joze Maria Xavier de Araujo e Joaquim Gonçalves Gomide. Digníssi-
mos Vereadores suplentes da Câmara de Passo Fundo

O Vereador Presidente Cezario Antonio Lopes
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 153]

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal ficou ciente do conteúdo de seu ofício com data de 16 
de janeiro corrente. Enganou-se Vossa Senhoria duplamente: 1º por enten-
der que competia ao Juiz de Paz mais votado dos novamente eleitos a Presi-
dência da Junta de Qualificação; 2º por entender que o percurso da qualifi-
cação não deveria ter lugar este ano. A revisão da qualificação dos votantes 
de cada uma das Paróquias do Império tem lugar invariavelmente todos os 
anos, principiando sempre os trabalhos no 3º Domingo do mês de janeiro. 
A convocação dos Eleitores suplentes para a instalação da Junta, bem como 
a Presidência desta, não compete ao Juiz de Paz mais votado do quatriênio 
findo, segundo a letra e espírito do art. 2º da lei regulamentar das eleições, 
e Aviso do Ministério do Império, Nº 19 de 10 de janeiro de 1861. No en-
tretanto aguarde Vossa Senhoria as ordens de sua Excelência o Senhor Pre-
sidente a quem a Câmara deu ciência do ocorrido, visto que, não tendo sido 
feita em tempo a convocação dos Eleitores e suplentes, e entrando já agora 
em exercício os novos Juízes de Paz, os mais votados destes e compete não só 
a convocação dos mesmos, como vinda a presidência da junta (art. Nº 236 
de 31 de maio de 1861). Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo Sessão de 21 de janeiro de 1865.

O Vereador Presidente Nicolau Falkenbach
O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 2
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O Juiz de Paz mais votado da Paróquia da Soledade do quatriênio findo dei-
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xou de convocar em tempo competente os Eleitores e suplentes para a Junta 
da Revisão e Qualificação dos votantes, que se devia instalar no 3º Domingo 
do corrente mês de janeiro. Participando essa ocorrência a esta Câmara Mu-
nicipal fez sentir que estava persuadido pertencer a Presidência da Junta ao 
Juiz de Paz mais votado dos novamente eleitos, assim como também julgou 
não haver o processo da qualificação este ano, em razão de ter saído número 
considerável de homens para a guerra. Já se lhe fez ciente o amplo 
engano em que [ilegível], e hoje o referido juiz de Paz se acha perfeitamen-
te esclarecido, porém como não compete a Câmara marcar o novo dia em 
que deve começar os trabalhos da revisão, por isso há tudo conhecimento de 
Vossa Excelência, para que se digne providenciar como entender de direito, 
aguardando esta Câmara e aquele Juiz de Paz as ordens de Vossa Excelência 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em sessão de 21 de janeiro de 1865.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente da Província

Nicolau Falkenbach
Jorge Schell

Antonio Joze d’Almeida Teto
Candido das [ilegível] Prestes
Amancio d’ Oliveira Cardozo

Nº 3
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Hoje vinte e um de janeiro tomou posse esta Câmara, não podendo este [fls. 
154] ato ser praticado no dia 7 em razão de estarem ausentes vários verea-
dores dos novamente eleitos, sendo preciso para isso que fossem convocados 
suplentes [ilegível]. Entretanto agora no exercício de suas funções a nova 
Câmara [ilegível] seus esforços com o fim de promover pelos meios legais o 
bem-estar do município, espera[ilegível], porém, que Vossa Excelência lhe 
guia com suas [ilegível] para assim alcançar o desejado [ilegível]. (Tudo o 
mais como o outro).

Ao Engenheiro para tirar a planta da Vila]
Ilustríssimo Senhor
Deseja a Câmara Municipal uma planta regular da Vila com declaração das 
ruas, nomes das quadras e dos terrenos não [ilegível] edificados, como de-
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volutos, assim também todas as mais declarações, notas, e trabalhos precisos 
para um serviço completo; dirige-se a Vossa Mercê como pessoa habilitada 
comunicando-o levantar a projetada planta, para o que deve apresentar a sua 
proposta com declaração do preço e outras condições para que lhe faça con-
ta fazê-la, até sábado ao meio dia na Sala e Paço da Câmara, e então se fixará 
ou não o contrato. Deus Guarde a Vossa Mercê em 15 de fevereiro de 1865. 
Ilustríssimo Senhor Manoel Joze d’Azevedo.
Digníssimo Engenheiro Agrimensor.

O Vereador Presidente Miranda
O Secretário Prestes

A comissão de orçamento da Estrada do mato castelhano
Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu nomear / comissão de 2 
homens práticos para orçar as despesas com a reabertura da estrada do mato 
castelhano, quanto da mata que vegetou depois da última abertura, a qual 
necessita ser roçada, como com os concertos da rota junta; recaiu a nomea-
ção em Vossa Mercê e na pessoa do Senhor Antonio d’Oliveira Cardozo, 
pois a Câmara confia que ambos de comum acordo aceitando em benefício 
público, principalmente do município, a incumbência que lhes é feita, irão 
examinar aquela estrada e antes de findar o mês de março entrante apresen-
tarão um orçamento consciencioso, que passa em fim servir de base a um 
melhoramento real e positivo. Digne-se Vossa Mercê acusar o recebimento 
do presente. Deus Guarde em 15 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo Senhor Francisco Xavier Castro.

O Vereador Presidente Miranda
O Secretário Prestes

Igual ofício ao Senhor Amancio d’Oliveira Cardozo.

A nota junta
Está marcada a margem na folha 147 deste livro.

Nº 4
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Pela portaria Nº 16 de 26 de novembro do ano próximo findo mandou Vossa 
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Excelência que esta Câmara Municipal apresentasse a conta do quanto pelos 
cofres da municipalidade se tiver dispendido com o aluguel da casa que serve 
de quartel do destacamento policial nesta Vila, a contar de 15 de julho de 
1863 em diante, para ser ordenada por Vossa Excelência a competente inde-
nização, visto que o aluguel do tempo anterior a mencionada data já se acha 
satisfeito. A Câmara dispondo por conta do cofre provincial de 15 de julho 
de 1863 ao último de dezembro de 1864, com o aluguel do aquartelamento 
policial, a importante de duzentos e dez mil réis (210$000), como consta da 
conta ao [ilegível] junta, cuja importância pede a Vossa Excelência se digne 
mandar satisfazer pela Coletoria desta Vila por maior facilidade [fls. 155] no 
recebimento. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 15 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente da Província.

(assinados)
Miranda, João Floriano, Schell, Prates, Fidencio, e Jose Maria

Conta que acompanha o ofício supra

A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo tem dispendido com aluguéis 
de casa que está servindo de cadeia e aquartelamento da Polícia, a contar de 
15 de janeiro de 1863 ao último de dezembro de 1864, dezessete meses e 
meio, a razão de 24$000 réis por mês: quatrocentos e vinte mil réis 420$000 
metade dessa despesa que tem de ser satisfeita pelo cofre provincial, importa 
em = duzentos e dez mil réis = que sabe 210$000. Esta conta se acha con-
forme com as quitações do proprietário da casa, ou de quem o representa, 
apresentados todos os trimestres nas contas do Procurador da Câmara. Se-
cretaria da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 15 de Fevereiro 
de 1865.

O Secretário da Câmara = Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 5
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Convindo muito abreviar a fatura da ponte sobre o rio Jacuizinho, na estra-
da que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade, esta Câmara solicita a 
Vossa Excelência a devolução da respectiva planta logo que for possível, visto 
como sem ela não pode o empreiteiro dar começo aos trabalhos. A planta 
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da ponte dita fora enviada ao Senhor Secretário do Governo, Dr. Augusto 
Cesar de Padua Fleury, com ofício de 24 de dezembro passado. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária de 16 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonza-
ga.
Digníssimo Presidente da Província.

Angelo Moniz da Silva Ferraz, para felicitar o Imperador pelo consórcio da 
Princesa Digníssimo Leopoldina
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu nomear uma comissão 
composta de três membros para felicitar Sua Majestade Imperial o Senhor 
Dom Pedro Segundo, nosso Augusto Monarca, pelo feliz consórcio que aca-
ba de contrair a Sereníssima Princesa Digníssimo Leopoldina com Sua Alte-
za o Senhor Duque de Saxe. Recaiu a nomeação em Vossa Excelência, e nos 
Excelentíssimos. Cavalheiros Joaquim Antão Ferreira[ilegível] Leão e Jero-
nimo [ilegível] de Sá, aos quais também nesta dará se dirige, e a todos pede 
se dignem representa-la nesse ato.  Contando que Vossa Excelência aceitará 
esta incumbência, desempenhando-a conforme o desejo da Câmara, ela se 
antecipa em receber a Vossa Excelência os mesmos cordiais agradecimentos 
por estão valioso como relevante serviço. Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 
18 de fevereiro de 1865. = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselhei-
ro Angelo Muniz da Silva Ferraz = Digníssimo . Senador do Império.

assinados
Francisco de Barros Miranda

João Flaviaño de Quadros
Fidencio Rodrigues da Silva

Jorge Schell
Joze Maria Xavier d’Araujo
Candido dos Santos Prates

Iguais ofícios se dirigiu aos outros 2 membros da comissão.

[fls.156]
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Fideles Alves Ferraz
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção do ofício de Vossa Mercê 
com data de 6 de dezembro do ano próximo findo, em que comunica que 
por intermédio do Major Cezario Antonio Lopes remeteu a máquina de 
descaroçar algodão, a qual contou réis 168$000.  Assim como que espera 
receber brevemente a de moer trigo e então a enviará. Resolveu a Câmara em 
sessão de hoje agradecer a Vossa Mercê ao serviço que a ela tem prestado tão 
[ilegível], os quais do mesmo modo ainda continua a prestar. Deus Guarde 
a Vossa Mercê = Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 
de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Fideles Alves Ferraz.

(assinados)
O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Em cumprimento da ordem de Sua Excelência o Senhor Presidente da Pro-
víncia contendo ofício circular de 19 de novembro do ano próximo findo, 
que Vossa Senhoria dirigiu à Câmara Municipal desta Vila, junto se lhe envia 
o quadro da receita municipal pertencente ao último triênio com os esclare-
cimentos exigidos no Aviso do Ministério da Fazenda de 2 de novembro do 
ano já referido. Deus Guarde supra (assinados): os mesmos.
(o quadro a que se refere o [ilegível] supra se acha [ilegível]

Ao Senhor Anastacio Aquino [ilegível]
Ilustríssimo Senhor
Em sessão de ontem a Câmara Municipal resolveu nomear a Vossa Mercê 
Arruador da Freguesia da Soledade, pelo que se lhe convida a vir prestar do 
cargo o respectivo juramento, sem o qual não pode entrar no exercício do 
mesmo.  Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em 18 de fevereiro de 1865,
Ilustríssimo Senhor Anastacio Aquino [ilegível].
Digníssimo Arruador da Soledade. (assinados os mesmos).

Ao Senhor Agrimensor
Ilustríssimo Senhor
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A Câmara Municipal em sessão de hoje tomando em consideração a propos-
ta de Vossa Mercê para o levantamento da planta desta Vila, resolveu aceita-
-la com as seguintes modificações: 1º que a rua do comércio na demarcação 
que for procedida, deve conservar a largura atual; [ilegível] que as mesmas 
devem ser alinhadas conforme as disposições do código de Posturas muni-
cipais vigente; 2º [ilegível], que Vossa Mercê em vez de colocar estacas em 
todas as esquinas, segundo o alinhamento que devem ter as suas, colocará 
propriamente as marcas de [ilegível] quadrado para servirem de [ilegível] 
ao arruamento. Considerando-se o contrato do levantamento da planta per-
feito e acabado logo que Vossa Mercê acuse o recebimento do presente, con-
formando-se com as alterações indicadas. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo Senhor Manoel Gabriel[ilegível] d’Azevedo Engenheiro Agri-
mensor.

(assinados)
Francisco de Barros Miranda Vereador Presidente
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ao Fiscal do Campo do meio
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila recebeu o ofício que em quatro do corren-
te Vossa Mercê endereçou a mesma acompanhado do relatório [fls.157] em 
que formula e pede solução as dúvidas suscitadas pelos exportadores de pe-
dras preciosas. Tomando na devida consideração a exposição aprontada por 
Vossa Mercê, depois de ouvir o parecer da comissão de economia municipal, 
polícia, legislação e matéria contenciosa, a Câmara Municipal declara para 
sua instrução e governo que, de conformidade com os Avisos de 16 de no-
vembro e 15 de dezembro de 1830 os Fiscais promovam a execução das res-
pectivas posturas, cumulativamente com os [ilegível], cumprindo requerer 
a imposição das penas marcadas nas posturas aos infratores dela; podendo 
por conseguinte ser parte acusadora perante a autoridade policial, e contra 
aqueles que se tornarem réus, bem como tornou-se Jose Ferreira Terres.  De-
clara-lhe, outrossim, que o art. 2 da Lei Nº 583 de 19 de maio do ano findo, 
em seu § 22 Nº 4 é [ilegível] claro para depender sua inteligência de qualquer 
interpretação, considerando-se absurdas e [ilegível] as dúvidas dos exporta-
dores de pedras cornalinas, que [ilegível] pagar o imposto por barrica quan-
do é certo fazerem a exportação em cargueiros. Continua, pois, Vossa Mercê 
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a cobrar o imposto conforme a disposição da lei, que a Câmara aprova o seu 
procedimento por ser legal. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo Senhor Afonso [ilegível] Souza.
Fiscal do Distrito do Campo do Meio.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 6
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Por diversas vezes a Câmara Municipal desta Vila tem representado ao Exce-
lentíssimo Governo da Província a necessidade sempre indeclinável, sempre 
palpitante, de melhorar, ou antes de regular-se o Serviço do Correio em rela-
ção a este município, principalmente depois do estabelecimento da empresa 
de mala postas de Luiz Candido Gomes; nada, porém, até hoje tem sido fei-
to, e continua esta Vila a suportar os azares de um correio moroso, incerto, 
sem sistema, e sem crédito. Para o que nos serve, Excelentíssimo Senhor, o 
correio da Cruz Alta, que aqui chega a cinco e quinze de todos os meses, se 
ele não conduz nem um jornal, nem uma carta, e nenhum ofício; somente 
de quando em quando lá transporta um ou outro papel forense: igualmente 
é uma completa inutilidade a linha que acaba de ser estabelecida para Santo 
Antonio da Patrulha, melhoramento algum confere este lugar com mais esse 
correio, que não tem título algum pelo qual se possa recomendar, somente 
grava a Fazenda Pública com maior de dispêndio. Serve e muito para esta 
Vila o único correio que nos vem pela cidade do Rio Pardo e Freguesia da 
Soledade, é este o que conduz por caminho mais perto jornais, cartas, e ofí-
cios, mas infelizmente é dos três o que menos pontual se mostra; chega às 
vezes dias, vezes por mês, nos dias 8 e 24, quase sempre variando para mais 
tarde, outras vezes chega uma vez, como parece vai suceder no corrente, por 
estarmos na espera do último dia, e o correio ainda não [fls. 158] chegou. 
Esta Câmara em definitiva implora de Vossa Excelência se digne mandar su-
primir o correio que de Santo Antonio, ou Lagoa Vermelha, tem partido 
para esta Vila nestes últimos tempos, e mandar que o correio por Rio Pardo 
e Soledade venha três vezes por mês, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, com 
toda a regularidade, e não como até o presente tem acontecido, falhando na 
Agência da Soledade um, dois, e mais dias, embora que para se obter este me-
lhoramento também seja necessário suprimir a linha estabelecida entre esta 
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Vila e a Vila da Cruz Alta.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 27 de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonza-
ga.
Digníssimo Presidente desta Província.

Francisco de Barros Miranda
Antonio Joze d’Almeida Teto
Joaquim Gonçalves Gomide

Amancio d’Oliveira Cardozo
Joze Maria Xavier d’Araujo

Ao Fiscal do Campo do Meio, [ilegível] fiança
Ilustríssimo Senhor
Estando ausente para fora do Império e Capitão Salvador Alves Resende fia-
dor de Vossa Mercê quanto ao emprego de Fiscal da Câmara, resolveu a mes-
ma que Vossa Mercê preste nova fiança, idônea, e com brevidade; sob pena 
de ser exonerado se o não fizer.  Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço Fundo 27 
de fevereiro de 1865.
Ilustríssimo Senhor Afonso d’ Barros e Silva.
Fiscal do Distrito do Campo do Meio.

Francisco de Barros Miranda
Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Passando a presidência da Câmara Municipal ao Capitão João Floriano de 
Quadros
Ilustríssimo Senhor
Com o presente passo a Vossa Senhoria a Presidência da Câmara Munici-
pal desta Vila, que assumirá como vereador mais votados dos juramenta-
dos depois de mim, visto achar-me com ordem de marcha para destacar na 
fronteira na qualidade de comandante do 5º Corpo de Cavalaria de Guarda 
Nacional[ilegível]. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Paço Fundo 7 de 
março de 1865.
Ilustríssimo Senhor Capitão João Floriano de Quadros.
Digníssimo Vereador Presidente interino da Câmara municipal.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães
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Ao agrimensor Manoel Joze d’Azevedo
Ilustríssimo e Senhor
Estando Vossa Mercê incumbido de confeccionar a planta desta Vila, trans-
mito-lhe os nomes das ruas tanto principais como travessas, a fim de seres 
tomadas as notas competentes. Não passa por enquanto as designações cons-
tantes da relação inclusa de um trabalho provisório, mas pode Vossa Mercê 
inscreve-las no desenho da respectiva planta, que a Câmara Municipal de 
que sou Presidente sem dúvida confirmará o meu ato em sua primeira sessão 
= Deus guarde a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo 6 de março de 1865.
Ilustríssimo Senhor Agrimensor Manoel Joze d’Azevedo.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

A rua principal e central Rua do Commercio
A 1ª rua que lhe fica paralela ao norte Rua de Payssandu 
A 2ª rua que lhe fica paralela ao norte Rua do Uruguay 
A 1ª paralela ao Leste Rua Morom
A 2ª paralela ao Leste Rua do Jacuhy
A 1ª rua travessa ao ocidente Travessa Ocidental
A 2ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa da Boa Vista
A 3ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa do Brasil

[fls. 159]

 A 4ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa de Bellas 
 A 5ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa do Chafariz
 A 6ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa do Estreito
 A 7ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa de Nonohay
 A 8ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa de Hymaitá
 A 9ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa da Ladeira
 A 10ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa da Matriz
 A 11ª paralela a esta, e ao Nascente Travessa Oriental
A praça em que está a Igreja= Praça da Matriz
A que lhe fica mais próxima = Praça do Tamandaré
A 3ª praça = Praça da Boa-vista
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Vila do Passo Fundo 6 de março de 1865.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
 O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Convocação a Vereador

Em 17 de abril de 1865. Não havendo comparecido número suficiente de 
jurados, digo de Vereadores para a sessão ordinária da Câmara, o Presiden-
te interino convocou para o dia seguinte aos seguintes suplentes Francisco 
Xavier de Castro, Amancio d’ Oliveira Cardozo, Antonio Joze d’Almeida 
Teto, Cezario Antonio Lopez, Joaquim Joze d’Andrade Pereira, e Joaquim 
Gonçalves Gomide. 
Não tendo ainda no dia 18 comparecido Nº suficiente para haver sessão, 
convocou-se para o dia seguinte (19) os suplentes Joaquim Nicolau d’Almei-
da e Manoel Joze d’Araujo.

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal tendo tomado na devida consideração o ofício que 
Vossa Senhoria lhe dirigiu em data de ontem, científicando de haver o Fis-
cal do Campo do Meio, Afonso d’Araujo e Silva, expedido várias [ilegível] 
para o fabrico da erva-mate sem o pagamento do respectivo Selo, e pedindo 
providências a respeito = deliberou cassar a faculdade que os Fiscais dos di-
ferentes Distritos até hoje hão tido de conceder tais licenças, as quais de hora 
em diante unicamente serão dadas pelo Fiscal da Vila, visto ser aonde se acha 
a repartição arrecadadora do imposto, julga a Câmara que esta providencia é 
apropriada para fazer cessar qualquer prejuízo a Fazenda Municipal, muito 
principalmente advertindo-se aos Fiscais que não consintam de maneira ne-
nhuma a extração da erva-mate sem a prévia licença, assinada pelo Fiscal da 
Vila, e competentemente selada. Fica assim respondido o supramencionado 
ofício de Vossa Senhoria Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de abril de 1865.
Ilustríssimo Senhor Telles[ilegível] [ilegível] da Silva.
Digníssimo  Coletor desta Vila.

O Vereador Presidente interino João Floriano de Quadros
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[[ilegível] aos fiscais]
Ilustríssimo Senhor
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A Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu derrogar o art. 39 do có-
digo de Posturas municipais hora vigente, na parte que manda aos Fiscais 
dos Distritos conceder licença aos fabricantes da erva-mate, para que no 
bem dos interesses da Fazenda Nacional [ilegível] é permitido desta data em 
diante ao Fiscal da Vila conceder tais licenças, sendo a todos os outros proi-
bido. No entretanto se lhe recomenda que empregue todo o zelo e cuidado 
para que não suceda fabricarem erva no seu distrito, sem a licença assinada 
pelo Fiscal da Vila, e competentemente selada; do modo Vossa Mercê não só 
para esse fim, como para os outros [ilegível] das posturas, percorrer os ervais 
sujeitos a sua inspeção.  Acuse Vossa Mercê a data em que recebeu o presente 
ofício. Deus Guarde a Vossa Mercê [fls. 160] Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em 20 de abril de 1865= Ilustríssimo Senhor ... Fiscal... 

João Floriano de Quadros, Presidente
Antonio Ferreira Prestes Guimarães, Secretário

Nº4
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila em cumprimento da Portaria Nº 15 de 12 
de novembro do ano próximo findo, expedida por Vossa Excelência, acaba 
de mandar tirar pelo Agrimensor Manoel Joze de Azevedo a planta desta 
Vila, gastando para isso = 250$ afora algumas despesas miúdas. Junto é en-
viada a Vossa Excelência uma cópia dessa planta. Esta Câmara pede a Vossa 
Excelência se digne aprovar as despesas feitas com semelhante objeto, visto 
que a satisfação de tal necessidade não podia ser por mais tempo adiada. 
Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em sessão ordinária de 21 de abril de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga.
Digníssimo Presidente da Província.

João Floriano de Quadros
Joaquim Gonçalves Gomide

Antonio Joze d’Almeida Tetto
Clementino Xavier da Cruz
Fidêncio Rodrigues da Silva

Nº 8
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje aprovou a indicação que inclusa 
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transmite por cópia a Vossa Excelência, bem como outra para levar ao co-
nhecimento de Vossa Excelência a moralidade inexplicável do correio, cuja 
correspondência chegou por [ilegível] na Freguesia da Soledade, e ali se tem 
conservada retida há muitos dias com [ilegível] prejuízo do público. Como, 
porém, não compete a Câmara fazer de seus [ilegível] estafetas do correio, 
leva esta [ilegível] ao alto conhecimento de Vossa Excelência para providen-
ciar como for justo, a fim também de ver se é possível prevenir que para o 
futuro não haja repetição de fatos iguais. A linha de correios mais útil para 
esta Vila é aquela que passa pela Agência da Soledade, mas infelizmente a 
negligência tem tocado a sua meta nesta linha, tanto assim que como Vossa 
Excelência fica científicado para chegar a correspondência teve a Câmara de 
mandar busca-la. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Munici-
pal da Vila do Passo Fundo em 22 de abril de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonza-
ga.
Digníssimo Presidente da Província.

João Floriano de Quadros
Joaquim [ilegível] d’Almeida
Joaquim Gonçalves Gomide
Antonio Joze d’Almeida Teto
Clementino Xavier da Cruz
Fidêncio Rodrigues da Silva

Nº 9
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal do quatriênio findo contratou com o Tenente Coronel 
Francisco de Barros Miranda a fatura de uma ponte sobre o rio Jacuizinho, 
na estrada geral que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade, segundo 
as estipulações do Termo ao diante junto por cópia.

Doc. Nº 1. Havendo Vossa Excelência reclamado a [ilegível] da planta da 
mesma ponte para em vista dela ser dada solução a uma consulta da Câmara 
desta Vila, o contratante Tenente Coronel Francisco de Barros Miranda em 
sessão ordinária da Câmara no dia 16 de Fevereiro do corrente ano, fez o re-
querimento consultante da cópia ao diante, que foi aprovado.  [ilegível] ul-
timamente dirigiu a esta corporação o ofício que ela tem a honra transmitir 
por cópia a Vossa Excelência, doc. de Nº 3, pedindo uma verdadeira [ilegí-
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vel] declaratória do contrato quanto ao modo de contar o tempo, modo que 
a Câmara tem decidido haja de momento a momento, como nas prescrições 
ordinárias [fls. 161] de direito civil, ao passo que o Tenente Coronel contra-
tante deseja e parece entender que esse ano ( a que se obrigou por contrato) 
é útil, descontando-se o tempo a que por ordem superior é chamado a servi-
ço de guerra e destacamento. Leva a Câmara este incidente ao alto 
conhecimento de Vossa Excelência para decidir com a justiça de costume. 
Ao terminar porém a Câmara pede licença a Vossa Excelência para lembrar a 
conveniência do público admitir delações protelatórias. Deus Guarde a Vos-
sa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 24 de abril de 1865 (Tudo o mesmo como o retro). 

Nº10
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a circular Nº12, expedida por Vossa Ex. aos 6 de outubro 
do ano próximo findo, esta Câmara junto envia as informações que pode 
obter acerca dos lavradores completados na distribuição de sementes, reme-
tidas em diversas datas pela Secretaria do Governo, bem como sobre suas 
plantações, colheitas, e outros esclarecimentos ligados estreitamente com a 
mesma matéria. Deus Guarde, tudo como o supra mas em data de 24 de 
abril. (Vide o resumo do mapa a folha 163).

Nº11
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em execução a circular Nº 11 expedida por Vossa Excelência aos 29 de se-
tembro do ano próximo findo, esta Câmara Municipal junto remete a Vossa 
Ex. as informações que foi possível colher, a respeito das matérias constantes 
da supramencionada circular. A Câmara pede desculpa a Vossa Excelência 
por não representar em trabalho que satisfaça, antes pelo contrário [ilegível] 
de graves lacunas, e se acha cheio de imperfeições; são efeitos, falando gene-
ricamente, do pessoal pouco apto encarregado de ministrar os dados neces-
sários; além de que no município não existem ainda essas grandes fábricas e 
indústrias das quais aproveita saber os indivíduos que empregam, e os lucros 
que auferem. (Tudo o mesmo como o retro). 
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Ao Administrador Geral dos Correios 
Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila aprovou em sessão de hoje a inclusiva indi-
cação que por cópia transmite a Vossa Mercê. Resolveu levar o fato ao seu 
conhecimento para providenciar como for justo, a fim de que para o futuro 
se não repitam fatos iguais, em detrimento do serviço público. Vossa Senho-
ria pode, querendo, por um paradeiro aos males que afligem aos habitantes 
desta Vila e município[ilegível] em matéria de correio, pois as faltas que se 
dão não podem ser mais graves, nem mais culposas.  Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão 
ordinária de 24 de abril de 1865.
Ilustríssimo Senhor Hilario Gonçalves Lopes Ferrugem Digníssimo Admi-
nistrador Geral dos Correios.

O Vereador Presidente interino João Floriano de Quadros
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 12 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal cumprindo com a recomendação de Vossa Excelência 
constante da Portaria Nº 14 de 28 de outubro do ano próximo findo, junto 
remeto o orçamento das despesas que tem a fazer-se na Estrada do Mato 
Castelhano com a nova abertura a roçada do mato que vegetou depois dos 
últimos trabalhos, e de outros concertos de que também [ilegível] a mesma 
Estrada; ao fazer a remessa do orçamento mencionado, feito por uma co-
missão de 2 homens práticos e de probidade, a Câmara reitera[ilegível] a 
Vossa Excelência o pedido que fez no ofício de 6 de outubro [fls. 162] do ano 
passado, solicitando a faculdade de mandar proceder aos melhoramentos 
da referida Estrada de Mato Castelhano em bem não só de seus munícipes, 
como do público em geral.  

Nº 13
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
A verba da lei de orçamento municipal [ilegível] para aluguéis da casa da 
Câmara, e casas servindo de cadeia nesta Vila e Freguesia da Soledade, é de 
541$200.  Os aluguéis com a casa da Câmara a 22$500 por mês, monta em 
um ano a 240$000. Os aluguéis com [ilegível] cadeia da Vila a 12$ por mês. 
/ Porque os outros 12$ por mês embora pagos pela Câmara corre por conta 
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do Cofre Provincial, visto servir o prédio também de aquartelamento poli-
cial/, monta em 1 ano 144$. Somadas essas duas parcelas, [ilegível], faz um 
total de 414$, faltando por conseguinte para o preenchimento da verba ape-
nas a insignificante quantia de 127$200 insuficiente para o aluguel de uma 
casa que sirva de cadeia na Freguesia da Soledade. Por isso esta Câmara Mu-
nicipal vem [ilegível] representar a Vossa Excelência a necessidade urgente 
de se mandar proceder a prontos reparos na cadeia em ruínas da Freguesia 
da Soledade, cujos reparos uma comissão especial orçou em mais de 200 e 
menos de 400$ réis = Feita por uma vez esta pequena despesa a paróquia da 
Soledade fica servida de cadeia por 3 ou 4 anos. Espera, pois, a comissão que 
Vossa Excelência conceda autorização a fim de serem praticados os reparos 
mencionados vista a dupla vantagem que oferece de economia dos dinheiros 
públicos e utilidade social. (Tudo o mais como o retro).

Nº 14
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila comunica a Vossa Excelência que em sessão 
extraordinária de hoje compareceram os cidadãos Jorge Schell, e Antonio 
Ferreira Prestes Guimarães, os quais exibindo o título de suas nomeações 
aquele por primeiro suplente do Delegado de Polícia desta Vila, e este para 
4º, se lhe[ilegível] deferiu o respectivo juramento do cargo na forma da lei.  
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em Sessão Extraordinária de 20 de maio 1865 = Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga Digníssimo 
. Presidente da Província. 

Cruz, Amancio, Gomide, Rezende, J. Schell

A Câmara Municipal do Rio Grande
Ilustríssimo Senhor
Foi presente a este Câmara Municipal a consulta que essa Ilustre Câmara lhe 
dirigiu por ofício de 7 de Abril deste ano, por motivo de se haver proposto 
nela que se abrisse uma subscrição para formar-se um Corpo de [ilegível], 
composto de cavaleiros adestrados [ilegível] da mesma subscrição, para 
oferecer-se ao Governo em nome da municipalidade da Província. 
Esta Câmara [ilegível] declara que de bom grado se associa a ideia patrióti-
ca, útil, humanitária, e civilizadora da proposta submetida na consulta; no 
entretanto observa que na atualidade da Província lhe parece sumamente 
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difícil pô-la em prática, não abertamente, se a maioria das Câmaras consul-
tadas opinarem também afirmativamente, com nova comunicação de Vossas 
Senhorias tratará desde logo esta corporação de angariar donativos, por ou-
tra, fará [ilegível] a necessária subscrição.Deus Guarde a Vossas Senhorias. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de maio 1865. 
Ilustríssimos Senhores Presidente e mais Membros da Câmara Municipal do 
Rio Grande.

[fls. 163]

A Comissão de [ilegível] da Pátria
Ilustríssimo Senhor
Por convite da [ilegível] da Praça do Comércio do Rio de Janeiro [ilegível] 
em ofício de 27 de março deste ano, a que a Câmara Municipal desta Vila 
anuncia com grande satisfação, resolveu unanimemente a mesma em sessão 
Extraordinária de 18 do corrente mês = nomear comissões Paroquiais, a fim 
de que elas por si, e por seus [ilegível] nos diferentes Distritos do município, 
empregando a valiosa influência de que puderem dispor tratem com afin-
co de angariar donativos por meios de uma subscrição popular, para com 
o produto dela  também concorrer os habitantes deste município: a fim de 
traduzir-se em realidade a ideia da inauguração do = Asilo de Inválidos da 
Pátria = cuja proposta foi apresentada pelos Senhores Drs. Caetano [ilegí-
vel] d’Almeida, e Thomas Alves Junior, merecendo como era natural geral 
aprovação. Para a comunidade[ilegível] Paroquial desta Vila a Câmara no-
meou três membros, que são [ilegível] de Vossa Senhoriaos Senhores Dr. J. S. 
M. da Cunha, e Tenente J. Schell, a espera que todos aceitando tão patriótico 
como humanitário encargo, coletiva e individualmente se esforçarão para 
que o produto da subscrição atinja a altura do luminoso projeto, em relação 
ao povo e riqueza local, podendo a comissão enviar a esta Câmara qualquer 
resultado que porventura possa obter. A proposta do projeto do = Asilo de 
Inválidos da Pátria, e nesta data remetida ao membro da comunidade, Dr. J. 
S. M. da Cunha. = Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Munici-
pal da Vila do Passo Fundo em 20 de maio 1865 = Ilustríssimo Senhor [ile-
gível] Antonio de Mascarenhas Camello Junior. Digníssimo  ministro[ilegí-
vel] da Comunidade Paroquial. 

O Presidente interno Cruz
O Secretário Prestes
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Igual aos mesmos membros da comissão desta Paróquia, e da paróquia da 
Soledade aos Senhores Tenente Coronel Falkenbach, Capitão Fidencio, e 
João Baptista Rodrigues.

Lavradores

Coronel Antonio de Mascarenhas Camello Junior, várias qualidades de al-
godão: Produziu o de longa seda de superior qualidade, e está com grande 
plantação deste, e é a melhor qualidade para o clima de Nonoai. 
Frederico de Mascarenhas Camello, sementes de trigo sarraceno e linho câ-
nhamo: Não produziram por velhas sementes.
João Rodrigues, sementes de trigo da Grécia: produziu [ilegível] e está com 
sementes para aumentar a plantação; do trigo comum costuma plantar bas-
tante.
Joze Alves da Silva [ilegível], sementes de feno [ilegível]: Só nasceu um pé 
de toda a semente, do qual a segunda planta produziu doze pés, destes há 
sementes para distribuir a vários.
As mais qualidades, diversas de sementes que [ilegível] distribuídas, mas por 
velhas não germinaram – por isso que é desnecessário enumerar os lavrado-
res a quem foram entregues. 
Secretaria da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 25 de Abril de 
1865. 

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Em 1º de junho de 1865 oficiou-se ao Discal do Distrito de Nonoai ao Sub-
delegado do mesmo Distrito, transmitindo-se a ambos para serem afixados 
em lugar conveniente, o seguinte Edital: 

Clementino Xavier da Cruz, Cidadão Brasileiro, e Vereador Presidente inte-
rino da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo.
Faça saber aos que o presente Edital [ilegível], que no dia 1º de julho do cor-
rente ano, depois de 3 dias pregões e praças, tem de ser arrematado a quem 
mais der o maior lance [ilegível], as 10 horas [fls. 164] da manhã, no Paço 
e Sala da Câmara Municipal = passagem do Rio Goioen, no Passo Geral 
do Distrito de Nonoai, por um triênio, a contar daquela data em diante, 
estando já avaliado cada ano, pelo preço menos de 100$666 réis os que pre-
tenderem lançar, compareçam habilitados no referido dia, lugar e hora, a fim 
de se efetuar a arrematação se convirem as propostas; declarando-se que o 
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arrematante prestará fiança, e se há de sujeitar às cláusulas do atual Contrato. 
E para constar se [ilegível] em triplicata a fim de serem afixados nos lugares 
públicos. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 1º de junho 
de 1865. [ilegível] 

Antonio Ferreira Prestes Guimarães = Secretário da Câmara 
O escrivão = Clementino Xavier da Cruz

Ao Juiz de Paz do Distrito do Lagoão
Ilustríssimo Senhor = Em resposta ao ofício de Vossa Senhoria com dará de 
30 de maio próximo findo, se lhe declara para sua ciência e devida execução, 
que não é legal, e nem mesmo existe necessidade de juramentar = se a suplen-
tes dos Juízes de Paz desse Distrito. A Vossa Senhoria compete como Juiz 
de Paz mais votado desempenhar no corrente ano as funções desse cargo, 
deixando durante o seu efetivo exercício, de servir a GUARDA NACIO-
NAL, quer como simples guarda, quer como oficial, mas continuará a fazê-
-lo quando cessar legitimamente a razão do impedimento.  Art. 16 da lei Nº 
602 de 18 de setembro de 1850. Fica assim respondido o supramencionado 
ofício de Vossa Senhoria., e [ilegível] a dúvida em que se achava seu ânimo. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 10 de junho de 1865 = Ilustríssimo Senhor Alferes Joze Alexan-
dre de Brito Digníssimo  Juiz de Paz do Distrito de Lagoão.

O Vereador Presidente interino = Clementino Xavier da Cruz

Nº 15
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal acusa o recebimento da Portaria de Vossa Excelência, 
de 31 de janeiro deste ano, em que recomenda [ilegível] todos os esforços 
além obter as assinaturas para o Diário Oficial. Em sessão de hoje a Câma-
ra resolveu assinar o referido periódico, e em virtude da recomendação de 
Vossa Excelência nomeou uma comissão de seus membros, para angariarem 
muitas assinaturas, tanto na Vila como no município. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em sessão ordinária de 24 de julho de 1865. Ilustríssimo e Exce-
lentíssimo Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga Digníssimo Pre-
sidente da Província.

Clementino Xavier da Cruz
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J. [ilegível] d’ Almeida
J. Souza Marques, 

J. G. Gomide
J. Schell

Nº 16
Planta da Ponte sobre o Jacuí
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
[ilegível] ofício dirigido pelo Senhor Dr. [ilegível] Governo a Câmara Mu-
nicipal desta Vila, consta que a planta da ponte sobre o rio Jacuizinho, envia-
da àquela Secretaria em 24 de Dezembro do ano próximo findo, não foi ali 
recebida, sendo provável que fosse extraviada.
Na Secretaria desta Câmara não ficou, como já antes não havia ficado na 
Secretaria do Governo, uma cópia da referida planta, tendo-se pois extra-
viado a original, urge mandar tirar, outra, a fim de que se possa dar começo 
a ponte do Jacuizinho, obra de Vital interesse para este município. Nesta 
Vila e seu termo não há pessoa habilitada capaz de levantar em termos essa 
nova planta; esta deficiência de engenheiro coloca a Câmara na posição de 
solicitar de Vossa Excelência a indispensável providência de manda-la tirar 
nessa Capital, para o que aproveitará a planta desaprovada [ilegível] por 
Vossa Excelência, e que primitivamente fora enviada para esta Corporação. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo Fundo 
em sessão ordinária de 25 de julho de 1865 = Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga Digníssimo Presidente da 
Província (os mesmos). 

[fls. 163]

Dia 25 de Julho
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal se acha [ilegível] de remeter 2ª via da planta da pon-
te sobre o rio Jacuizinho, conforme Vossa Senhoria[ilegível] por ordem de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Província em ofício e 13 de maio do 
corrente ano, visto que, como antes sua [ilegível] na Secretaria do Gover-
no, também na Secretaria desta Câmara não ficará cópia alguma da referida 
planta.
Sendo provável, porque extraviaram a mesma planta com ofício de 16 de 
fevereiro deste ano, como bem pondera Vossa Senhoria., informar disso ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Província, a fim de poder mandar tirar 
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outra planta. Por falta de engenheiro esta Câmara [ilegível] manda [ilegível] 
desde já essa planta, sem a qual é impossível dar começo a ponte [ilegível], 
te tanta necessidade para o mesmo = Deus Guarde a Vossa Paço da Câma-
ra Municipal da Vila do Passo Fundo em 25 de julho de 1865. Ilustríssimo 
Senhor Dr. Augusto Cezar de Padua Fleury, Digníssimo . Secretário do Go-
verno. 

O Vereador Presidente interino Clementino Xavier da Cruz
O Secretário = Antonio Ferreira Prestes Guimarães 

Idem ao mesmo.
A Câmara Municipal desta Vila recebeu carta circular de 20 de março do 
corrente ano os 2 volumes com semente de algodão herbáceo de Nova [ile-
gível] e do Kentucky para serem distribuídos pelos lavradores deste municí-
pio; assim como recebeu também alguns exemplares impressos de uma carta 
do Coronel Manoel Lopes d’Oliveira sobre a cultura daquela planta, a fim 
de que toda ela seja chamada a atenção dos referidos lavradores. Em tempo 
oportuno a [ilegível] a Vossa Senhoria as informações a que ficam obrigados 
os lavradores contemplados na distribuição das sementes conforme é reco-
mendado. 

Idem ao mesmo = Foi recebido o exemplar

25 de Julho
Impresso do Repertório Geral das leis provinciais, regulamentos e atos ex-
pedidos pela Presidência, que Vossa Senhoria remeteu a Câmara Municipal 
desta Vila por ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Província 
com ofício circular de 29 de Abril último. 

Idem do mesmo = Com ofício circular de 29 de abril do corrente ano, foi 
presente a Câmara Municipal desta Vila, um exemplar do Auxiliador da In-
dústria Nacional, que Vossa Senhoria remeteu por ordem do Presidente, a 
fim de que facilite a leitura dele aos lavradores do município. 

Idem ao mesmo = Satisfazendo ao que Vossa Senhoria solicita em ofício cir-
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cular de 31 de Março deste ano, a Câmara Municipal desta Vila junto remete 
o mapa circular [ilegível] da receita arrecadada nos três últimos anos, com 
informações sobre as causas [ilegível] aumento ou diminuição.

Mapa a que se refere:

Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo.

[fls. 166]

Títulos de receita Legislação
Receita arrecadada

1861 a 
1862

1862 a 
1863

1863 a 
1864

Passagem de rios Receita 
de 1861 a 

1862

Lei Nº 467 
de 4 de abril 

de 1861

100$680 100$664 100$664
Imposto da erva-
-mate 4:217$640 4:466$080 5:386$620

Imposto de líquidos 
espirituosos 1:045$000 1:125$000 750$000

Imposto de [ilegível] Receita 
de 1862 a 

1863

Lei Nº 496 
de 15 de 

janeiro de 
1862

242$000 113$000 68$000
Imposto de carros e 
carretas 156$000 69$000 262$000

Imposto de aferições 106$600 128$000 159$900
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Imposto de licenças 

Receita 
de 1863 a 

1864

Lei Nº 553 
de 22 de 
maio de 

1863

46$000 76$000 36$000
Idem de [ilegível] 
para o consumo 262$000 153$000 138$500

Multa por infração 
de posturas e leis 211$125 60$000

Imposto sobre loja 
de Ferraria

40$000 20$000 35$000

Idem sobre Correios 110$000 240$000 170$000
Imposto de terrenos 
concedidos pela 
Câmara 

98$800 114$000 75$00

Idem sobre bilhar 
[ilegível] 

100$000 50$000

Idem sobre Olaria 25$000 62$500
Imposto de pedras 
preciosas

450$000

Imposto de 
espetáculos [ilegível] 
públicos

6$000

Imposto sobre [ile-
gível] 

6$000

Dinheiro recebido 
do governo de 
adiantamento a 
presos pobres

5$000 90$896

[ilegível] $640
[ilegível] da moeda 32$000
Sobras vendidas 
do material do 
cemitério 

110$820

Soma réis 6:814$905 6:886$640 7:750$784

OBSERVAÇÕES
Pouca diferença oferece a arrecadação do ano de 1861 a 1862, com a arre-
cadação do seguinte; a sensível diferença na receita do último ano, provém 
da exportação das pedras preciosas, produto que anteriormente ainda não 
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tinha sido explorado. Provém mais de se ter explorado maior quantidade de 
alqueires de erva-mate, isto porque tendo ela baixado de preço,

25 de Julho
Fabricante tiveram necessidade de aumentar o seu fabrico, a fim de querem 
com o que [ilegível] face as despesas indispensáveis. 

Acusa a recepção da tabela do sistema métrico
Idem ao mesmo = A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção de um 
exemplar das tabelas para a conversão das medidas métricas nas que lhes cor-
respondem no sistema usual de pesos e medidas do país, que Vossa Senhoria 
remeteu por ordem da Presidência com ofício de 13 de maio do corrente 
ano. 

26 de Julho
Acusa a recepção de quatro exemplares do Manuel do agricultor
Idem ao mesmo = Foi presente a Câmara Municipal desta Vila quatro exem-
plares do manual do agricultor de gêneros alimentícios, do Padre Antonio 
Caetano da Fonseca, que Vossa Senhoria remeteu com ofício circular de 5 de 
junho último; a fim de serem distribuídos pelos fazendeiros do município, 
por ordem da Presidência. 

27 de Julho
Convocação de vereadores
Por falta de número adiou-se o resto da sessão para 3 do mês de Agosto en-
trante; e convocou-se aos Vereadores João Floriano de Quadros, e Nicolau 
Falkenbach para comparecerem nesse dia, bem como o Vereador suplente 
Francisco Gabriel d’ Albuquerque.

Felicitação a sua Majestade

Imperial o Senhor Digníssimo Pedro Segundo

[Felicitação ao Monarca] Senhor! A Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo, cônscia dos sentimentos de alegria [fls. 167] de seus munícipes, pela 
vinda de Vossa Majestade Imperial a esta província na presente quadra em 
que se acha ela invadida por forças da República do Paraguai; vem junto as 
plantas de Vossa Majestade Imperial render [ilegível] de agradecimento e 
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de júbilo, por esse nobre e heroico procedimento. Quando a Nação se via 
de braços com uma guerra externa, e seu [ilegível] monarca é o primeiro a 
acudir a Pátria indo pôr-se em Campo no Teatro da guerra: não podem seus 
súditos deixar de louvar lhe o proceder e de beijar-lhe a destra reconhecido 
Senhor!  A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, como legítima repre-
sentante do povo do município, por parte do mesmo, fica rogando a Deus 
pela conservação dos preciosos dias de Vossa M. I. para felicidade e glória 
da Nação Brasileira. Sala da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária de 9 de agosto de 1865.

Clementino Xavier da Cruz
 Jeronimo Savinhone Marques 

Joaquim Gonçalves Gomide
João Carvalho de Barcellos

Guilherme Schell

Ao Excelentíssimo Senhor [ilegível] Ferraz
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila, abaixo firmada, resolveu felicitar sua Ma-
jestade Imperial o Senhor Digníssimo Pedro Segundo, pela sua vinda a pro-
víncia.
Digne-se Vossa Excelência apresentar ao nosso magnânimo Monarca a sua 
felicitação, que é inclusiva; e apresenta-la neste ato, além de Vossa Excelên-
cia, também [ilegível] aos Excelentíssimos. Senhores Barão de S. Gabriel, e 
Barão de Cambay. Desde já agradece a Vossa Excelência o honroso obséquio 
que sem dúvida lhe há de prestar – conjuntamente com os mesmos cavalhei-
ros referidos.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 9 de agosto de 1865 = Ilus-
tríssimo e Excelentíssimo Senhor Angelo Muniz da Silva Ferraz. Digníssimo  
M. de Guerra.  [Ao Excelentíssimo Senhor Barão de S. Gabriel] Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor = A Câmara Municipal desta Vila, abaixo firma-
da, resolveu felicitar Sua Majestade Imperial o Senhor Digníssimo Pedro 2º, 
pela sua vinda à província. Para representa-la neste ato, [ilegível] de Vossa 
Excelência, nomeou os Excelentíssimos. Senhores Barão de Cambay e Con-
selheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz = a quem diretamente enviou a feli-
citação. Digne-se Vossa Excelência  [ilegível] a Câmara o obséquio que ela 
aspira, pelo qual desde já se confessa grata quanto a Vossa Excelência,  como 
aos mesmos cavalheiros mencionados. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
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da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em sessão ordinária de 8 de 
agosto de 1865. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Barão de S. Gabriel. 
(assinados os mesmos)

Igual ofício ao Excelentíssimo Senhor Barão de Cambay.

Relatório

[Relatório da Câmara Municipal] 
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, possuída de mais vivo prazer, 
pelo presente relatório vem expor o estado e as necessidades do seu municí-
pio, para que esta Ilustre Assembleia com a Sabedoria e patriotismo de que 
sempre tem dado [ilegível] provas, possa decretar as providências uteis, de 
quanto carece esta pequena fração do solo Rio-Grandense, a fim de pouco 
a pouco irem também seus habitantes [ilegível] a meta do progresso quer 
moral, quer material, constante aspiração dos seus [ilegível]; [ilegível] polar 
da humanidade. Pede a Vossa indulgência e as [ilegível], a nossa indulgência 
para os erros, para o tosco, e para a rudeza de expressão; as [ilegível], para 
suprir-[ilegível] com elas as deficiências deste trabalho clareando o que for 
obsceno, ampliando o que por [ilegível], não em relato em si mesmo resu-
mido, e no qual se não pretende ostentar primores de dicção, mas somente 
representar as primeiras [fls. 168] e mesmo palpitantes necessidades do mu-
nicípio: com este pressuposto trata-se da,

Tranquilidade Pública 

Que, felizmente, apesar das recentes necessidades por que tem passado o Im-
pério, e está passando a província, observa-se inalterável; e, Mercê de Deus, 
não há razão plausível para supor-se que as dobras incógnitas do futuro ocul-
tam [ilegível], que possam turbar enfim tão melíflua serenidade. 

Segurança Individual 
Como a tranquilidade pública a segurança individual é a mesma do ano pas-
sado. Não tem multiplicado os delitos contra a propriedade.

Agricultura
Neste momento é essencial a planta do milho e do feijão; contudo a futura 
colheita não promete ser abundante para qualquer desses grãos, visto que, 
a maior parte dos homens ocupados nas lidas da guerra, não tem como fa-
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çam grandes roçadas.  Na zona deste número produzi o trigo, cuja cultura 
nos últimos anos tem tido algum incremento, tanto assim que os dois la-
vradores João Cruz e Joaquim Manoel Simões hão fabricado [ilegível]: dá 
o arroz, assim com o algodão, principalmente nas margens do Rio Goioen; 
não obstante por enquanto ainda não foi utilizada a máquina de descascar 
que a Câmara mandou vir. Também o tabaco produz admiravelmente, e de 
qualidade excelente com o feno crioulo, apesar do sistema empírico de sua 
fabricação é pouco inferior ao melhor vindo de minas, a cana de açúcar dá 
bem no Distrito de Nonoai:

Comércio
O comércio está decaindo, os gêneros de exportação, mulas e erva-mate, não 
são procurados nem vendidos nem exportados este marasmo comercial é 
provável que se prolongue até o fim da luta com o Paraguai. A exportação de 
pedras preciosas tem diminuído.

Matriz
A criação de um Templo nesta vila para servir de Matriz a Freguesia, é neces-
sidade de longo tempo conhecida; o culto Divino é celebrado numa Igreja 
em ruínas, cuja construção remonta ao tempo anterior da revolução da pro-
víncia: seria um estigma lançado a Religião, e ao mesmo tempo uma injúria 
a Divindade, se para mais tarde fosse adiada a ereção da matriz, quando é 
certo que os fiéis da Freguesia estão prontos a concorrer para isso. Já se fez 
tirar a planta para o novo Templo, a qual se acha submetida a aprovação do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Província. 
Espera, pois, que esta Ilustre Assembleia fará passar algum projeto de lei es-
tabelecendo o modo por que deva ser levado a efeito obra de tanta necessi-
dade, para o que conta a Câmara com auxílio do Cofre Provincial, visto que 
até o presente [ilegível] há coadjuvado este canto da Província.

Anexação Territorial
Em representação assinada em 15 de janeiro do próximo findo a Câmara fez 
sentir a necessidade e conveniência de se anexar ao Distrito do Lagoão, Sé-
timo do Termo, o Quarteirão do Jacuizinho, que atualmente ainda faz parte 
do município da Cruz Alta; para as razões aduzidas naquela representação 
pede a Câmara esclarecida atenção da Assembleia: também não pode deixar 
de reclamar contra a divisão ultimamente estabelecida entre este município, 
e o município do Rio Pardo, sendo absorvida uma considerável fração do 
mencionado Distrito de Lagoão, para engrandecimento do Rio Pardo, e em 
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prejuízo e mutilação da integridade territorial do Passo Fundo, que vai redu-
zindo-se a proporções microscópicas,  em justificada comodidade dos povos 
tanto no civil como no eclesiástico. É de toda a [fls. 169] consciência para 
os moradores da Freguesia da Lagoa Vermelha fazerem parte deste número, 
pois aquela povoação dita desta Vila apenas quatorze léguas; quando lhe fica 
cabeça do atual termo, Santo Antonio, umas cinquenta léguas, e essas de pés-
simos caminhos, e com longos e escabrosos matos de [ilegível]. A Câmara 
entende que feita essa junção, e criada uma nova Câmara, ambas as lagoas, 
administrativamente falando terão real prosperidade.  

Receita Municipal
Como vereis do balanço que a este acompanha subiu a quantia de réis = 
5:976$084 a importância total das rendas arrecadadas durante o ano finan-
ceiro próximo findo, havendo por conseguinte aumento considerável, visto 
que a [ilegível] do ano atrasado fora de 7:750$804 réis. 

Despesas
Também vereis que a despesa Municipal do supradito ano financeiro findo, 
montou a réis 7:458$806, ao passo que a despesa do ano atrasado fora ape-
nas de réis 6:846$744. Este é o estado e as necessidades do município, que a 
Câmara abaixo assinada tem a honra de apresentar. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 
12 de agosto de 1865.

Clementino Xavier da Cruz
Jeronimo Savinhone Marques

Joaquim Gonçalves Gomide
Antonio Joze d’Almeida Teto

 João Carvalho Barcellos
Guilherme Schell

Ao Secretário do Governo
Ilustríssimo Senhor
Incluso transmite-se a Vossa Senhoria para ser presente ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Província e Assembleia Legislativa Provincial, o Or-
çamento municipal para o futuro exercício, o Balanço demonstrativo da 
Receita e Despesa do exercício findo, acompanhado dos documentos com-
probatórios, e, finalmente o Relatório da Câmara = tudo em duplicata, a 
fim de serem convenientemente distribuídas como em princípio ficou dito. 
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Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 12 de agosto de 1865 = Ilustríssimo Senhor Dr. Augusto Cesar 
de Padua Fleury. Digníssimo  Secretário do Governo. 

O Vereador Presidente Clementino Xavier da Cruz
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor Tendo optado na quadra atual pelo serviço de guerra, 
nas circunstâncias em que se acha o Império, e principalmente a Província; 
pelo presente transmito a Vossa Senhoria a presidência interina da Câmara 
Municipal desta Vila, [ilegível] ser na ordem dos vereadores juramentos em-
bora suplentes o meu imediato, e estarem os vereadores de número mais vo-
tados todos impedidos. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Vila do Passo Fundo 
em 6 de setembro de 1865.

8 de novembro
Ofícios aos Vereadores João Floriano de Quadros, Fidencio Rodrigues da 
Silva, e suplentes Francisco Xavier de Castro, Francisco Gabriel d’ Albu-
querque, Joaquim da Silva Portella, Amancio d’Oliveira Cardozo e Antonio 
Joze d’ Almeida Teto para comparecerem a sessão ordinária transferida para 
o dia 20 do corrente mês de novembro. 

Não tendo comparecido número suficiente de Vereadores no dia 20 de no-
vembro, adiou-se a sessão para 11 de dezembro entrante, e neste sentido 
convocou-se os Vereadores João Floriano, e Capitão Fidencio, e suplentes 
Francisco Xavier de Castro, Amancio, Teto, Gomide, Dr. Candido, e Fran-
cisco de [ilegível] Vieira. 

[fls. 170]

Edital

O Capitão Fidencio Rodrigues da Silva, Presidente Interino da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo, seu Termo. 

Fez público para que chegue ao conhecimento de todos e de quem interessar 
possa, que se acha em plena execução no Império o Dec. Nº 3.471 de 3 de 
Junho deste ano, o qual reformou a legislação hipotecária, que anteriormen-
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te vigorou. Idem, que no dia 20 de Julho pretérito a Câmara Municipal da 
Capital deu posse do cargo de Presidente desta Província ao Excelentíssi-
mo Senhor Visconde de Boa Vista, nomeado para isso por Carta Imperial, 
a qual se acha em exercício. Idem, que Sua Excelência o Senhor Presidente 
da Província atendendo às circunstâncias extraordinárias resolveu adiar a 
instalação da Segunda Sessão da 11ª legislatura provincial, para o dia 1º de 
Novembro do corrente ano. E para que chegue ao conhecimento do publico 
se lavrou presente Edital, que será afixado em lugar conveniente. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em [ilegível] de dezembro de 1865. 

Nº 17 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila recebeu com prazer a comunicação feita 
pela Ilma. Câmara da Capital da Província, de ter dado posse do cargo de 
Presidente desta Província a Vossa Excelência em dia 20 de julho pretérito, 
do corrente ano. 
Deliberou, pois, esta corporação cumprimentar a Vossa Excelência por tão 
[ilegível] motivo, que promete deSenhorolar uma nova e melhor era para 
os destinos do Rio Grande do Sul.  A Câmara [ilegível], tem outrossim, a 
significar a Vossa Excelência, que, com muito gosto e boa vontade desempe-
nhará[ilegível] as ordens do Governo em tudo quanto for concernente ao 
serviço público, [ilegível] assim os [ilegível] patrióticos da atual administra-
ção. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal do Passo 
Fundo em 11 de dezembro de 1865 = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Visconde da Boa Vista, Digníssimo  Presidente desta Província. 

Assinados
Fidencio Rodrigues da Silva

Francisco Xavier de Castro
Jeronimo Savinhone Marques

Joaquim Gonçalves Gomide
Amaro Ferreira de Camargo [ilegível] 

Nº 18 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila recebeu a Circular Nº 7 que Vossa Excelên-
cia expediu em 10 de agosto do corrente ano, transmitindo para ter a devida 
publicidade neste município, cópia do ato da mesma data pela qual Vossa 
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Excelência resolveu adiar a instalação da 2ª sessão da 11ª legislatura provin-
cial para o dia 1º de novembro, também deste ano. Pondera que tem cum-
prido as ordens de Vossa Excelência no tocante a este objeto. Deus Guarde a 
Vossa Excelência (tudo o mesmo como o supra). 

A Câmara Municipal de Porto Alegre
Ilustríssimos Senhores 
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção da circular de 20 de julho 
deste ano, em cuja Vossa as comunicam terem dado posse naquele mesmo dia 
do cargo de Presidente desta Província ao Excelentíssimo Senhor Viscon-
de da Boa Vista, nomeado por Carta Imperial. Deus Guarde a VVossa SS. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 11 de dezembro de 
1865. Ilustríssimos Senhores Vereadores e Presidente da Câmara Municipal 
de Porto Alegre. (assinado os mesmos).

Ao Secretário do Governo
Ilustríssimo Senhor Foi presente a Câmara Municipal desta vila com a circu-
lar de 17 de julho deste ano um exemplar do decreto Nº 347 de 3 de junho, 
também deste ano, reformando a legislação hipotecária, cujo decreto passa 
a ser [fls. 171] devidamente publicado. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 11 de dezembro de 1865.
Ilustríssimo Senhor João da Cunha [ilegível] Barreto. Oficial maior da Se-
cretaria do Governo. 

O Vereador Presidente Fidencio Rodrigues da Silva 
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães  

[Ao Secretário do Governo] Ilustríssimo Senhor A Câmara Municipal desta 
Vila, com a circular de 25 de julho deste ano, recebeu alguns exemplares da 
proclamação que S. M. I. dirigiu aos Rio-Grandenses, a fim de dar a mes-
ma a maior publicidade conforme a recomendação de S. Excelência Senhor 
Presidente da Província. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 11 de dezembro de 1865.
O Ilustríssimo Senhor João da Cunha [ilegível] Barreto. Digníssimo Oficial 
maior da Secretaria. Tudo [ilegível] com tudo supra. 
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Nº 19
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara acusa a recepção da circular Nº 1 de 12 de agosto do corrente 
ano, em que Vossa Excelência recomenda a publicidade neste município de 
achar-se em sua execução e observância em todo o território da província, 
a lei Nº 631 de 18 de setembro de 1851. A Câmara tem cumprido a or-
dem de Vossa Excelência, no que diz respeito a publicidade mencionada. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 12 de dezembro de 1865 = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Visconde da Boa Vista Digníssimo  Presidente da Província.

Nº 20
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção da portaria de Vossa Ex-
celência sob Nº 9 de 5 de setembro deste ano, em que autoriza o aluguel de 
uma casa na freguesia da Soledade para servir ali de cadeia civil; visto como 
os reparos de que carece a velha cadeia são demais exorbitantes; logo pois 
que o aluguel foi contrato esta Câmara dará dele conta a Vossa Excelência, na 
forma recomendada no final da supracitada portaria. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 12 de 
dezembro de 1865.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista Digníssimo 
Presidente da Província.

Nº 21
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila vem pelo presente respeitosamente repre-
sentar a Vossa Excelência três necessidades de não pequena monta. É a pri-
meira, serem advertidos os Agentes do Correio e respectivos estafetas da 
linha da Cachoeira a esta Vila,  [ilegível] se haverem com mais celeridade 
na expedição e condução de cada uma das malas, pois é desanimadora a ha-
bitual e prolongada demora com que aqui chegam os jornais, as cartas, e os 
ofícios vindos por esta via: bastava para haver regularidade e harmonia em 
tão importante ramo do Serviço Público que as saídas e chegas dos estafetas 
fosse em dia determinado, sendo punido severamente todo aquele que fal-
tasse sem causa justa e provada. É a segunda, extingue-se a linha de correio da 
Freguesia da Lagoa Vermelha a esta Vila, visto ser um para perda a dinheiro 
público que o respectivo estafeta percebe com as duas viagens que faz ordi-
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nariamente todos os meses. E finalmente a terceira, além da conveniente ce-
leridade em primeiro lugar solicitada aumentar com mais uma via [ilegível] 
por mês, a linha estabelecida entre a cidade da cachoeira e esta Vila, vindo 
assim a ser três vezes por mês, e não duas, como [ilegível] [fls. 172] tem suce-
dido suprimindo-se a linha da Lagoa Vermelha, o melhoramento reclamado 
poderá ser feito com a economia resultante da [ilegível], e deste modo sem 
gravame dos cofres públicos  os povos deste município alcançarão um bene-
fício pelo qual a tanto tempo em vão suspiram. Digne-se a Vossa Excelência 
atender benigno, esta tosca, é verdade, mas justa representação; só motivada 
no desejo do bem público. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 12 de dezembro de 1865. Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo Presidente da 
Província. 

O Capitão Fidencio Rodrigues da Silva Vereador Presidente Interino da 
Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo, atualmente em exercício.

Edital

Faz público para que chegue ao conhecimento de todos, que Sua Excelência 
o Senhor Ministro do Governo comunicou ao Presidente desta Província, 
por [ilegível] de 20 de julho último, que S. M. o Imperador atendendo as 
circunstâncias extraordinárias em que se acha esta província, houve por bem 
ordenar que no seu território se executem e observem as disposições da lei 
número 631 de 18 de setembro de 1851, a qual por [ilegível] se acha em 
pleno vigor.  Espera que ninguém possa alegar ignorância 

Nº 22
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa recebida a circular Nº 10 de 13 de 
setembro deste ano, com a qual Vossa Excelência remeteu um exemplar im-
presso das instruções porque se devem regular os Engenheiros na execução 
dos trabalhos de que forem incumbidos; cujas instruções ficam arquivadas 
para os fins convenientes.  Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 13 de dezembro de 1865. Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo Presidente da 
Província.
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Ao Juiz de Paz da Restinga
Ilustríssimo Senhor Constou a Câmara Municipal desta Vila, que no Dis-
trito de sua jurisdição se há fabricado, e continuam a fabricar, grande Nº de 
a[ilegível] de erva-caúna; do assim for ou não, digne-se Vossa Senhoria in-
formar a esta Câmara, que consta no caso afirmativo com o auxílio oficial de 
Vossa Senhoria para extirpar tão grandes mal. Deus Guarde a Vossa Senho-
ria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 13 de dezembro 
de 1865. Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz do Distrito da Restinga.

Fiscal do 5º Distrito
Ilustríssimo Senhor
Consta a Câmara Municipal desta Vila que [ilegível] Distrito hão fabricado, 
e continuam a fabricar, grande Nº de a[ilegível] de herva-caúna; cumpre que 
Vossa Mercê [ilegível] só insulte o [ilegível], ou [ilegível], do artigo 45 do 
Código de Posturas, como lavrado o auto de infração, embora o delinquente 
pague a multa desde logo, o processo perante a autoridade policial a fim de 
sofrer 8 dias de cadeia, deve de perder toda a erva ilegítima que será imedia-
tamente queimada. E isto muito se lhe recomenda. Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 13 de dezembro 
de 1865. Ilustríssimo Senhor João Borges de Sampaio. [ilegível] Câmara no 
5º Distrito.

[fls. 173]

Subdelegado da Restinga
Ilustríssimo Senhor
Constou a Câmara Municipal desta Vila, que no Distrito de sua jurisdição se 
há fabricado grande número de a[ilegível] de erva-caúna, e continuará a fa-
bricar; se assim for ou não, digne-se Vossa Senhoria informar a esta Câmara, 
que espera em Vossa Senhoria procurar e punir severamente = mesmo [ile-
gível], nos termos da lei, a todos quantos infringirem o código de Posturas 
municipais atualmente em vigor, quanto a respeito da infração mencionada, 
como de qualquer outra praticada em Distrito. Deus Guarde a Vossa Senho-
ria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 13 de dezembro de 
1865. Ilustríssimo Senhor Subdelegado de Polícia do Distrito da Restinga.
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Fiscal do Distrito
Ilustríssimo Senhor
Em resposta as consultas que Vossa Mercê formulou em ofício de 8 de ou-
tubro do ano corrente, a Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu que 
fossem simplesmente queimadas a 20 a[ilegível] de erva-caúna apreendidas 
em seu engenho, fabricadas por Abel dos [ilegível] Prestes, visto a impos-
sibilidade de ser multado e processado este infrator por estar ausente em 
serviço de guerra. Quando aos fabricantes de erva-mate que se apresentarem 
trabalhando nesse Distrito, sem licença desta Câmara ou de seus Fiscais na 
forma por que dispõe o art. 39 do Código de Posturas em vigor, devem ser 
multados em 30$ e punidos com 8 dias de cadeia, e a mesma pena supra 
[ilegível] a se colherem a erva nos meios proibidos, de nada lhes valendo 
as licenças concedidas pelas autoridades do Rio Pardo, [ilegível] como tem 
autorizado não tem jurisdição para tanto. Recomenda-se que cumpra com 
energia o seu dever, executando a risca o código de Postura, e processando 
os infratores perante a subdelegacia. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 14 de dezembro de 1865. = 
Ilustríssimo Senhor Antonio Xavier Cardozo = Fiscal do 4º Distrito. 

Nº 23
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila dirige-se a Vossa Excelência no intuito de 
saber, se no corrente exercício está em vigor a lei Nº 583 de 19 de maio de 
1864, que orçou a receita e fixou as despesas das Câmaras Municipais para o 
ano findo de 1864 a 1865; visto como sem essa ciência, principalmente no 
tocante a despesas, sobre [ilegível]. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 15 de dezembro de 1865. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo 
Presidente da Província.

Nº 24
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A matriz desta Vila urge ser convenientemente reparada, pois suas paredes 
estão por desabar, e alguns [ilegível] cortados na superfície da terra; deman-
da serem feitos os necessários concertos com a máxima possível brevidade, 
isto para evitar que as [ilegível] venham a ser esmagadas pelas ruínas: or-
çam-se as despesas com esses reparos em 2:000$000 de réis; cuja quantia a 
Câmara [ilegível] pede autorização a Vossa Excelência para dispender, no 
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instituto de prevenir alguma [ilegível], e um fato que será vergonhoso para 
este lugar e seus habitantes. (tudo o mais como o supra).

Nº 25
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A planta da ponte que tem de ser levantada sobre o rio Jacuizinho, na estrada 
geral que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade, fora remetida ao 
Senhor Secretário do Governo, Dr. Augusto Cesar de Padua Fleury – com 
ofício de 24 de [fls. 174] Dezembro de 1864. Até hoje deixou de ser devol-
vida a esta Câmara, e podendo suceder que o arrematante da ponte a queira 
principiar desde logo, convém que a mesma planta seja desenvolvida quanto 
antes. Esta corporação, pois, solicita de Vossa Excelência a expedição de or-
dens a respeito. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 16 de dezembro de 1865. Ilustríssimo e Excelen-
tíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo Presidente da Província. 

Ao Juiz de Paz da Paróquia da Soledade
Ilustríssimo Senhor 
Cumpre que Vossa Mercê em tempo competente convoque os Eleitores e 
suplentes (dos mesmos) dessa Paróquia, para que no 3º Domingo do mês 
de janeiro entrante, tenha lugar a reunião da qualificação dos votantes de 
conformidade com as disposições da lei; dando Vossa Senhoria também as 
mesmas providências que forem misteres. Deus Guarde a Vossa Senhoria = 
Vila do Passo Fundo em 16 de dezembro de 1865. = Ilustríssimo Senhor Juiz 
de Paz mais votado do Distrito da Soledade.

Jeronimo Savinhone Marques
O Secretário A. F. P. Guimarães

Em 6 de junho de 1866 convocou-se por [ilegível] aos Suplicantes do Juiz 
Municipal desta Vila para prestarem juramento do cargo, até o dia 21 do 
corrente mês, que expira e o prazo de 40 dias – marcados por Sua Excelência

Nº [ilegível] 
Esta Câmara acusa recebido o ofício de Vossa Excelência, sob Nº 11 de 12 de 
dezembro do ano p. findo, e com ele a relação nominal dos cidadãos que na 
mesma data foram nomeados para os cargos de suplentes do Juízo Municipal 
e de Órfãos desta Vila, no quadriênio que decorre até 1º de dezembro de 
1869. São passados os 40 dias marcados para os referidos suplentes presta-
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rem o devido juramento, e dentro desse prazo só foi juramentado o cidadão 
Jeronimo Savinhone Marques; nenhum dos outros compareceu: dois dos 
nomeados estavam, e ainda estão, ausentes, no serviço de guerra = São eles, 
o Tenente Coronel Francisco de Barros Miranda, e o Alferes Joaquim [ile-
gível] d’ Almeida. Deus Guarde a Vossa Excelência. Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo em 20 de fevereiro de 1866. Ilustríssimo e Ex-
celentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo Senhor Presidente 
da Província. 

Assinados 
Francisco Xavier de Castro

Savinhone Marques
J. Gonçalves Gomide

J. da Silva Portella,
Amancio d’Oliveira Cardozo 

Ao Dr. Juiz de Direito
Ilustríssimo Senhor
Esta Câmara Municipal teve o prazer de receber a comunicação de Vossa 
Senhoria., com data de 23 de junho próximo findo, participando ter entrado 
naquela data em exercício de Juiz de Direito da Comarca; cargo para qual 
fora nomeado por Decreto de 30 de junho pretérito. De conformidade com 
o que preceitua [ilegível] Aviso do Ministério da Justiça de 14 de junho de 
1843, citado por Vossa Senhoria, vai ser anunciado para conhecimento dos 
habitantes do município o exercício e passe do cargo em que entrou. Agra-
decendo o seu valioso oferecimento, e préstimo, quer como simples cidadão, 
quer como Funcionário Público = a Câmara folga de retribuir a Vossa Se-
nhoria os mesmos sentimentos e desejos, [ilegível] para felicidade dos povos 
de sua jurisdição e seja Vossa Senhoria sempre inspirado pelo [ilegível] da 
Soberania não [ilegível] da Justiça. Deus Guarde [fls. 175] Vossa Senhoria. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 20 de fevereiro de 
1866. = Ilustríssimo Senhor Dr. Americo Vespucio Pinheiro e Prado Dig-
níssimo Juiz de Direito da Comarca.

Xavier
Savinhone Marques

Portella
Gomide

Amancio
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Edital

O Cidadão Francisco Xavier de Castro, Vereador, Presidente Interino da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo, atualmente em exercício.

Faz público para conhecimento de todos a quem interessar possa, que por 
Decreto de 30 de junho do ano pretérito, fora nomeado o Dr. Americo Ves-
pucio Pinheiro Guimarães Juiz de Direito da Comarca o qual participou ter 
entrado no exercício e passe do mesmo cargo no dia 23 de janeiro último. E 
para constar e ser público mandou passar o presente Edital, que será afixado 
no lugar do costume Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
20 de fevereiro de 1866. 

Francisco Xavier de Castro
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 27
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Foi presente a esta Câmara a circular de 23 de janeiro próximo findo, sob 
Nº 1, expedida por Vossa Excelência, e com ela um exemplar das instruções 
aprovadas por portaria de 14 de setembro do ano passado, para a exposição 
de produtos agrícolas e industriais e de obras de arte nas províncias do im-
pério. Na forma recomendada por Vossa Excelência esta Câmara se esforçará 
em fazer chegar ao conhecimento dos seus munícipes, as referidas instru-
ções, a fim de que possam contribuir para a exposição, que nesta província 
vai ter lugar ainda no corrente ano. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 21 de fevereiro de 1866. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista, Digníssimo 
Presidente da Província.

Xavier de Castro
Portella

Savinhone Marques
Amancio
Gomide

Nº 28
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Dando cumprimento ao que se constou na circular de Vossa Excelência, sob 
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Nº 2, de 24 de Janeiro último, a Câmara Municipal informa que não tem 
feito publicar no princípio de cada ano, um mapa circunstanciado dos Es-
trangeiros naturalizados, e suas qualificações, em vista de não haver neste 
município Estrangeiro algum que se naturalizou-se até a presente data. Deus 
Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 21 de fevereiro de 1866. = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Visconde da Boa Vista, Digníssimo Presidente da Província = (os mesmos). 

Ervas do Paraná
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu, que as ervas fabricadas na 
Província do Paraná, que forem exportadas por via desse Distrito, não de-
vem receber guia do Secretário, se nos atestados firmados pelas autoridades 
da mesma Província, ou donos de engenhos que são beneficiados, não estiver 
posto o seu = visto; e este Vossa Mercê deve negar, quando as ervas expor-
tadas forem fabricadas no Distrito de Sua jurisdição, porque tais ervas estão 
sujeitas ao pagamento de 60 réis por a[ilegível], ao inverno dos primeiros, 
que estão isentos de imposto. Cumpra, pois, com o que lhe fica ordenado = 
acusando também o recebimento do presente. Deus Guarde a Vossa Mercê 
em 21 de fevereiro de 1866. Senhor Fiscal do Distrito de Nonoai.

[fls. 176]

Edital

Francisco Xavier de Castro, Vereador Presidente Interino da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo, atualmente em exercício. Faz público para que 
chegue ao conhecimento de todos, que no corrente ano de 1866, haverá na 
Capital da província, em dia designado por Sua Excelência o Senhor Presi-
dente = uma exposição de produtos agrícolas, industriais, e de obras de arte 
a fim de que por este meio se ateste de modo irrefragável a natural riqueza, e 
progressivo desenvolvimento da indústria desta Província. Pelo presente são 
convidados os habitantes do município, para que concorram a mencionada 
exposição, devendo previamente consultarem as instruções aprovadas por 
portaria de 14 de outubro do ano passado, que será patente a todos na Secre-
taria da Câmara. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 21 
de fevereiro de 1866. 

Remetido o Edital supra aos Fiscais dos diferentes Distritos, a fim de serem 
publicados. 
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Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo, que interinamente tenho a 
honra de presidir, em sessão de hoje tomou conhecimento da apresentação 
firmada por Vossa Senhoria em data de 19 de janeiro próximo findo acer-
ca dos remontes que necessitam várias pontes da Estrada geral desse Dis-
trito, e concerto na Serrinha, aonde já hão virado algumas carretas; resol-
veu, agradecendo em 1º lugar a louvável solicitude de Vossa Senhoria pelo 
bem comum, consulta-lo, se pode e quer incumbir-se de mandar fazer ditos 
remontes e concertos, para no caso afirmativo já tem deliberado que o seu 
procurador entregue a Vossa Senhoria, ou a Sua ordem, a quantia de duzen-
tos mil réis, destinada para tal fim. A Câmara fica aguardando a resposta de 
Vossa Senhoria quem Deus Guarde. Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em 22 de fevereiro de 1866. = Ilustríssimo Senhor Comenda-
dor Joze Joaquim d’ Oliveira Digníssimo Diretor dos Índios. 

Xavier, Presidente
Prestes, Secretário

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo, que interinamente tenho a 
honra de presidir, em sessão de hoje, tomou conhecimento da representação 
firmada por Vossa Senhoria em data de 13 do corrente mês e ano, em cuja 
representação Vossa Senhoria se empenha por vários utensílios para a cadeia 
civil desta Vila, as quais constam de duas relações uma firmada pelo carce-
rário, outra pelo sargento comandante da guarda. Resolveu ordenar ao seu 
procurador que trate quanto antes da adquirição dos objetos reclamados, 
a fim de terem o destino conveniente conforme a exposição mencionada. 
Quanto, porém, a criação por parte da Câmara de mais um emprego, isto é, 
de um servente de carcereiro, para todo o serviço da cadeia, sentiu a mesma 
não poder anuir aos desejos de Vossa Senhoria visto não estar para tanto 
autorizada, e mesmo porque o Regulamento de 27 de fevereiro de 1857 or-
ganizado pelo Dr. Bernardo Avelino Gavião Peixoto, então chefe de Polícia 
da Presidência, e que foi no dia seguinte aprovado pelo poder competente, 
já tem provido a respeito em seus artigos 1º e 3º: o regulamento mencionado 
embora especial para o regime da cadeia de Porto Alegre, ficam extensivo as 
demais prisões civis da Província, em tudo quanto possa ser aplicável.

[fls. 177]
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Pode Vossa Senhoria contar com a mesma franca [ilegível] desta Câmara 
em tudo o que for mister para o bom desempenho das graves [ilegível] do 
importantíssimo cargo. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 22 de fevereiro de 1866. = Ilustríssi-
mo Senhor Dr. João Severiano [ilegível] da Cunha Digníssimo Delegado de 
Polícia do Termo. 

O Presidente Xavier
O Secretário Prestes

Ilustríssimo Senhor 
O Tenente Manoel Theodoro da Rocha Ribeiro representou a Câmara Mu-
nicipal desta Vila ter feito vários desvios e concertos na Estrada do Mato 
Castelhano, deixando livre assim o trânsito de carretas, para a exportação de 
grande número de a[ilegível] de erva-mate fabricados no Distrito do Cam-
po do Meio; na consequência do que reclamam a justa indenização de seu 
trabalho em benefício comum. Pareceu a Câmara ser razoável essa exigência, 
e por isso resolveu dirigir-se por meu intermédio a Vossa Senhoria., a fim 
de que se preste a examinar tais concertos e desvios, dando um parecer [ile-
gível] acerca do quanto podem valer. Espera que Vossa Senhoria aceitando 
semelhante comissão e desempenho com lisura e lealdade, atributos do seu 
caráter, de modo que [ilegível] o cofre da municipalidade sem lesão algu-
ma, e nem o reclamante prejuízo. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 23 de fevereiro de 1866. = 
Ilustríssimo Senhor Capitão Salvador [ilegível] [ilegível]. 

O Vereador Presidente Interino F. Xavier Castro 
O Secretário A. F. P. Guimarães. 

Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em 24 de fevereiro de 1866. = Ilustríssimo e Excelentíssimo Se-
nhor Visconde da Boa Vista Digníssimo Presidente da Província. 

F. Xavier de Castro
J. da Silva Portella

J. Savinhone Marques
J. Gonçalves Gomide

A. d’Oliveira Cardozo
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Nº 29
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A erva-mate que constitui uma das principais fontes de riqueza deste mu-
nicípio, e que sem dúvida é o mais importante objeto da Receita municipal, 
está sendo adulterada em seu fabrico. Comum tomar medidas excepcionais, 
que tenham força, e sejam capaz, de reagir eficazmente contra a gravidade 
de tamanho mal. É para dar [ilegível] a esse abuso intolerável, para [ilegível] 
por uma [ilegível] fraude tão perigosa, que a Câmara Municipal [ilegível] 
submete ao alto conhecimento de Vossa Excelência o projeto incluso, de 
Posturas adicionais, em quatro artigos; a fim de que seja provisoriamente 
aprovado para Vossa Excelência (se for Digníssimo  disso), e posto em execu-
ção desde logo, até que a Assembleia Provincial haja de deliberar a respeito. 

Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo aceitou com prazer o convite 
dessa Ilustríssima Câmara, a fim de promover uma subscrição popular cujo 
produto será empregado na adquirição de uma medalha, que em nome das 
municipalidades da província se vai ofertar ao nosso Magnânimo Monarca, 
comemorando a rendição da coluna paraguaia na Uruguaiana. Causas dife-
rentes, algumas das quais poderosas, influíram para que este município não 
pudesse concorrer com maior quantia, do que aquela que nesta ocasião re-
mete; isto é, com mil réis. É bem [ilegível] semelhante donativo; mas quem 
dá o que tem, e o que pode, certamente tem cumprido o seu dever [fls. 179] 
e anúncio: deram parte de doentes e de não poderem comparecer os seguin-
tes Vereadores: Capitão Fidencio, Almeida Teto, Candido Prates, Xavier da 
Cruz, e Jorge Schell.

Transferiu-se a sessão para o dia 25 do corrente e convocou-se aos Vereado-
res suplentes Tenente Coronel Manoel Francisco, Dr. Candido e Andrade 
Pereira.

No dia 25 deixou de haver sessão por falta de número compareceram somen-
te os senhores Miranda, Portella, Savinhone Marques e Dr. Candido: par-
ticiparam não [ilegível] comparecer por dantes o Tenente Coronel Manoel 
Francisco, Andrade Pereira e Amancio. 

Transferiu-se sessão para o dia 16 de julho entrante e convocou-se por ofício 
aos senhores Fidencio, Xavier de Castro, Albuquerque, Teto, Francisco de 
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Paula Vieira, Candido Prestes, Tenente Joaquim Joze da Silva, Castro João 
Luiz, e Capitão Salvador Alves: ficaram cientes do dia da sessão os senhores 
Miranda, Portella, Savinhone Marques, Dr. Candido, e Jorge Schell.

Nº 31
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila tem dado publicidade ao ato de 3 de feve-
reiro do corrente ano, pelo qual foi marcado o dia 7 de setembro vindouro, 
para a instalação da 1ª sessão da 12ª legislatura provincial. É assim que na 
forma recomendada cumpriu a Circular Nº 5 de 5 de fevereiro deste ano 
expedida pelo [ilegível] Vossa Excelência = Deus Guarde a Vossa Excelência 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em S. de 18 de julho de 
1866. = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Augusto Pereira 
da Cunha Digníssimo Presidente da Província. 

Miranda
Xavier de Castro

Albuquerque
Savinhone Marques

Resende
Candido Lopez

Ilustríssimo Senhor
Tendo a Câmara Municipal desta Vila de mandar levantar nova planta para 
a ponte do rio Jacuizinho, na estrada geral que desta Vila segue para a Fre-
guesia da Soledade isto por ordem de Sua Excelência  o Senhor Presidente 
da Província em consequência do extravio da primeira = deliberou em ses-
são de hoje que fosse convidado Vossa Mercê para  vir contratar a fatura da 
supramencionada planta com a brevidade possível, visto como semelhante 
trabalho demanda urgência: [ilegível] que aceite e convite, além da junta 
indenização do seu trabalho, pode ficar certo que a Câmara Municipal ainda 
lhe será [ilegível]. O procurador da municipalidade, Alferes Joaquim Gon-
çalves Gomide, está autorizado a fixar com Vossa Mercê o respectivo contra-
to [ilegível] tiver lugar no intervalo das sessões. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em S. de 19 de julho de 1866. = Ilustríssimo Senhor 
Alexandre [ilegível].

O Vereador Presidente Miranda
O Secretário Prestes
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Nº 32
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O cidadão Jorge Schell Vereador da Câmara Municipal desta Vila requereu 
em sessão de hoje sua escusa do cargo = fundou-se para isso no artigo 15 
da carta de lei de [ilegível] outubro de 1828, visto achar-se privado de uma 
vista e afetado da outra, dando-se por conseguinte impedimento [ilegível]. 
Sendo de pública notoriedade e [ilegível] daquele [ilegível], a Câmara resol-
veu deferir favoravelmente o mencionado requerimento [ilegível] [fls. 178]. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria = Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em 26 de Fevereiro de 1866 = Ilustríssimo Senhor Presidente e 
Vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre. 

Xavier de C.
J. da Silva Portella

J. S. Marques
A. d’ Oliveira Cardozo

J. Gonçalves Gomide

Subscrição
= Paróquia da Soledade =

João Baptista Rodrigues 32$000
Tenente Coronel Francisco Nicolau Falkenbach 10$000
Tenente Carlos [ilegível] 10$000

Paróquia do Passo Fundo

Quota dos Vereadores e Secretário

Francisco Xavier de Castro 8$000
Joaquim da Silva Portella 8$000
Joaquim Gonçalves Gomide 8$000
Jeronimo Savinhone Marques 8$000
Amancio d’Oliveira Cardozo 8$000
Antonio Ferreira Prestes Guimarães 8$000

Soma = 100$000

A quantia supra foi entregue ao Senhor Vereador Jeronimo Savinhone Mar-
ques, para levar, ou remeter, ao seu destino.
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Nº 30 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Atendendo a que a capela de Nonoai, manda por Lei Nº 436 de 3 de dezem-
bro de 1859, distante desta Vila mais de 20 léguas, atendendo ao [ilegível] 
progressivo dos povos daquele Distrito; atendendo que existem ali famílias 
sumariamente pobres, ou que não tem meios de transportar-se a esta Vila 
em busca de pão espiritual: a Câmara municipal, abaixo assinada, resolveu 
representar a Vossa Excelência acerca da muita necessidade de ser a mencio-
nada capela do Nonoai, provida do respectivo pároco, e espera que Vossa 
Excelência convicto [ilegível] necessidade = obterá do Excelentíssimo Se-
nhor Bispo Diocesano o provimento lembrado, satisfazendo-se assim uma 
das primeiras urgências que atualmente está reclamando a comodidade dos 
habitantes do Distrito de Nonoai. Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço 
da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 26 de Fevereiro de 1866. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde da Boa Vista Digníssimo 
Presidente da Província.

Francisco X. de Castro
Joaquim da Silva Portella

J. S. Marques
A. d’ Oliveira Cardozo
L. Pacheco de Quadros

Ilustríssimo Senhor três vezes se tem adiado a última sessão ordinária da Câ-
mara Municipal desta vila, sempre por falta de número dos senhores verea-
dores. Convoco, pois, a Vossa Senhoria para comparecer no dia novamente 
designado, que é 22 de junho entrante, e espero não faltará, cumprindo as-
sim um dever político em bem de seus munícipes, se por falta de número 
não começar os trabalhos da sessão no dia acima mencionado, levarei ao 
conhecimento de Sua Excelência o Senhor Presidente da Província as faltas 
havidas, a gim do mesmo Senhor resolver como for justo. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 14 
de maio de 1866. 
Ass. Senhores Vereadores. 
Fidencio Rodrigues da Silva
João Floriano de Quadros
e Candido dos Santos Prates
Joaquim da Silva Portella
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Capitão Francisco Gabriel d’Albuquerque
Francisco Xavier de Castro

Foram convocados verbalmente por terem comparecido a Sessão, que devia 
ter lugar hoje os Senhores = Antonio Joze d’Almeida Teto e Amancio d’ 
Oliveira Cardoso. 

Não houve sessão no dia 22 de junho por falta de Vereadores = comparece-
ram somente os Vereadores Miranda, Portella, Savinhone Marques.

[fls. 180]

alto conhecimento de Vossa Excelência por entender que assim era necessá-
rio. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo em Sessão Ordinária de 20 de Julho de [ilegível] = Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Augusto Pereira da Cunha. Digníssi-
mo Vice Presidente da Província. 

Miranda
Candido Lopez

Albuquerque
Savinhone Marques

Resende

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila tomando em consideração o ofício de Vossa 
Reverendíssima. com data de 22 de junho próximo findo, e entendendo que 
o cofre da municipalidade não deve arcar com a despesa de aluguel de prédio 
e que sirva por enquanto para a celebração do Culto Divino e visto o estado 
ruinoso da matriz atual, deliberou, dirigir-se a sua Excelência  o Senhor Bis-
po Diocesano e quem vai consertar, se, é de razão e justiça [ilegível] as Santas 
Imagens para um edifício com forma extensiva do templo, construindo a 
expensas particular nesta Vila, sem embargo da apelação de sua proprietário, 
caso haja.  No entanto esta corporação não se nega, antes pelo contrário está 
pronta de interferir e [ilegível] a Vossa Reverendíssima na obtenção do men-
cionado edifício particular, visto como é de presumir que a sua proprietária 
facilmente o ceda tendo na atenção o fim tão justo e pio a que se destina. 
Deus Guarde a Vossa Reverendíssima. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em 20 de julho de 1866 = Ilustríssimo e Reverendíssimo 
Senhor Padre Antonio da Rocha Pinto Digníssimo Vigário desta Vila. 
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O Vereador Miranda
O Secretário Prestes

Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor = A Câmara Municipal da Vila do 
Passo Fundo, abaixo assinada, vem a alta presença de Vossa Exma. Reveren-
díssima. representar o estado ruinoso em que atualmente se acha a matriz 
da mesma Vila. Esta [ilegível] não tem por fim solicitar fundos ou [ilegível] 
para edificar um novo templo, do qual adianta se necessita, mas somente é 
seu objeto suplicar respeitosamente a Vossa Excelência Reverendíssima, se 
digne esclarecer-se um edifício construído a expensas particular nesta vila, 
com forma externa e interna de templo, sem embargo da oposição de sua 
proprietária, pode ser utilizado na celebração do culto Divino, e para ele 
transladar-se as Santas Imagens. No caso afirmativo, esta Câmara roga a Vos-
sa Excelência Reverendíssima. interpor sua autoridade para que o Reveren-
díssimo Vigário desta Vila desde logo passe a ocupar o edifício mencionado 
não só com as Imagens, como com os mais objetos sagrados, os quais correm 
perigo no lugar aonde se acham. Deus Guarde a Vossa Excelência Reveren-
díssima muitos anos. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 
em Sessão Ordinária de 20 de Julho de 1866. Ilustríssimo Excelentíssimo e 
Reverendíssimo Senhor Digníssimo Sebastião Dias Laranjeira. Muito Dig-
níssimo Bispo Diocesano. 

Miranda
Candido Lopes

Albuquerque
Savinhone Marques

Resende
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão de hoje resolveu que os pesos e balanços 
empregados nos engenhos de moer erva-mate, neste município, sejam ofere-
cidos; pelo que se comunica a Vossa Mercê para dar a mencionada resolução 
o devido cumprimento, devendo prevenir aos Fiscais dos diferentes Distri-
tos = a fim dos mesmos executarem também nesta parte o art. 53 código de 
Posturas. Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço da Câmara Municipal da Vila 
do Passo Fundo em Sessão Ordinária [fls. 181] de 21 de julho de 1866 = 
Ilustríssimo Senhor Alferes Joaquim Gonçalves Gomide Digníssimo Pro-
curador da Câmara. 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães 
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Nº 33
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Pela circular Nº 14 de 16 de abril pretérito esta Câmara ficou inteirada de ter 
naquela data Vossa Excelência tomado conta da administração da Província, 
em consequência de haver seguido para a corte o Excelentíssimo Senhor Vis-
conde de Boa Vista, a tomar assento no senado. Esta corporação ao acusar o 
recebimento da mencionada circular, julga oportuno manifestar a Vossa Ex-
celência, que sempre encontrará nela a melhor boa vontade e dedicação em 
tudo que diz respeito ao público serviço. Deus Guarde a Vossa Excelência 
= Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária 
de 21 de julho de 1866. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio 
Augusto Pereira da Cunha. Digníssimo Vice-Presidente da Província.

Miranda
Albuquerque

Savinhone Marques
Resende

Candido Lopes

Nº 34
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Acusando o recebimento do ofício Nº 18 de 4 de junho findo em que Vossa 
Excelência previne a esta Câmara de haver nomeado daquela data para os 
cargos de 2º, 3º, 4º, 5º e 6º suplentes do Juízo Municipal e de Órfãos do 
Termo desta Vila aos cidadãos Dr. Candido Lopes d’Oliveira, Tenente Jorge 
Schell, Major Cezario Antonio Lopes, Capitão Manoel Joze d’Araujo, Te-
nente Benedito Pinto de Moraes – ela tem de levar ao alto conhecimento 
de Vossa Excelência, como de fato o esta fazendo, que no prazo marcado 
de  40 dias só em dos nomeados prestar o respectivo juramento, foi ele o 2º 
suplente Dr. Candido Lopes d’Oliveira, nenhum dos outros se apresentou 
e portanto renunciaram ao lugar. Deus Guarde a Vossa Excelência. Paço da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 22 de 
julho de 1866 = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Augusto 
Pereira da Cunha Digníssimo Vice Presidente da Província. 

Miranda
Xavier de Castro

Albuquerque
Dr. Candido
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Savinhone Marques
 Resende

Nº 35
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal abaixo assinada acusando a recepção da circular Nº 16, 
expedida por Vossa Excelência aos 21 de abril do corrente ano, com prazer 
declara ter publicado neste município o nascimento do Príncipe que S. Al-
teza Sereníssima a Senhor Princesa Digníssimo Leopoldina deu a luz no dia 
19 de março pretérito, assim como fez proceder as demonstrações de júbilo, 
que são de estilo, por tão fausto acontecimento, o qual sobre modo interessa 
aos verdadeiros amigos das excelentes instituições do país. Deus Guarde a 
Vossa Excelência. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
Sessão Ordinária de 23 de julho de 1866 = Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Dr. Antonio Augusto Pereira da Cunha Digníssimo Vice Presidente 
da Província.

Miranda
Xavier de Castro

Albuquerque
Candido Lopes

Savinhone Marques
Alves Bernardez

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em Sessão de hoje, tendo tomado na devida conside-
ração tudo quanto Vossa Senhoria expôs em ofício de [ilegível] do corrente 
mês, resolveu mandar [ilegível] laminar de ferro a porta da cadeia civil des-
ta Vila, [ilegível], acusado pelos homens, [ilegível] mandar prontificar suas 
[ilegível], as quais terão [fls. 182] O destino que Vossa Senhoria der con-
forme o ofício supracitado. É incumbido o procurador da Câmara, Alferes 
Joaquim Gonçalves Gomide, de dar cumprimento ao que foi resolvido com 
a máxima possível brevidade. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão de 24 de julho de 1866 
= Ilustríssimo Senhor Dr. João Severiano[ilegível] [ilegível] da Cunha. Dig-
níssimo Delegado de Polícia desta Vila. 

O Vereador Presidente Miranda
O Secretário Prestes 
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Ilustríssimo Senhor
Em substituição do Inspetor da Paróquia da Soledade, Major Nicolau 
Falkenbach, que se acha em serviço de guerra, a Câmara Municipal desta 
Vila nomeou a Vossa Senhoria para membro de uma comissão que tem de 
examinar e dar parecer, a respeito dos melhoramentos de que necessita, a 
entrada denominada do campo comprido, [ilegível] no 7º Distrito, servindo 
de base para o exame[ilegível] a indicação junta por cópia. O outro membro 
da comissão é o Senhor Capitão Fidencio Rodrigues da Silva, com quem 
Vossa Senhoria se entenderá para proceder-se de acordo. A Câmara Munici-
pal espera que Vossa Senhoria em benefício comum se preste nesta ocasião, 
pelo que desde já lhe [ilegível] os mais sinceros agradecimentos. Deus Guar-
de a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 24 
de julho de 1866 = Ilustríssimo Senhor Capitão[ilegível] Francisco Joze dos 
Santos = 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila fica ciente do conteúdo do ofício que Vossa 
Senhoria lhe dirigiu em data de 6 de fevereiro, do corrente ano, cujo recebi-
mento acusa, solicitando novos esclarecimentos tendentes a estabelecer com 
[ilegível] o serviço do correio, em relação a este município, visto como ia 
chamar-se concorrentes para a rematação da condução das malas em todos 
os pontos da província. A Câmara porém achando em tudo satisfatória a 
novíssima tabela das partidas e chegadas do mesmo correio, exatidão nas 
distâncias e [ilegível] julga prejudicados os esclarecimentos pedidos por não 
serem mais necessários, e por isso apenas significa a Vossa Senhoria em bem 
da economia dos cofres públicos, que a linha de correio da Lagoa Vermelha 
para esta Vila pode ser de uma vez por mês, e não por semana como consta 
da tabela para a correspondência de ali quando exista é por demais insigni-
ficante mala. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo em 24 de julho de 1866 = Ilustríssimo Senhor Hilario 
Lopes [ilegível]. Digníssimo Administrador do Correio.

Ilustríssimo Senhor 
A ordem da Câmara Municipal lhe previne, que além da segurança da cadeia 
civil desta Vila, a mesma corporação deliberou mandar chapear com lâminas 
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de ferro a porta, ou xadrez, que serve de prisão, para os homens assim tam-
bém deliberou mandar fazer duas tarimbas, que serão utilizadas na mesma 
cadeia, segundo requisição feita pelo Dr. Delegado de Polícia. E Vossa Se-
nhoria autorizado a fazer as necessárias despesas com tais melhoramentos, 
contratando como for mais conveniente, e administrando os trabalhos com 
zelo e vigilância. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 24 de julho de 1866. Ilustríssimo Senhor Alferes 
Joaquim Gonçalves Gomide Digníssimo Procurador da Câmara.  

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 183]

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal de que é Vossa Senhoria Digníssimo procurador, de-
liberou em sessão ordinária incumbir-lhe, de contratar com o Agrimensor 
[ilegível] a fatura de uma planta para a ponte do rio Jacuizinho, na Estrada 
que desta Vila segue para a Freguesia da Soledade, tendo Vossa Senhoria ten-
do em vista as seguintes bases 1ª, 2ª, 3ª (Vide ata da Sessão Ordinária de hoje, 
indicação do Vereador Dr. Candido). Para cumprimento, pois, do que foi 
deliberado por ordem da Câmara científica a Vossa Senhoria. Secretaria da 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo 24 de julho de 1866 = Ilustrís-
simo Senhor Alferes Joaquim Gonçalves Gomide Procurador da Câmara.

O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila resolveu em sessão de hoje que fosse Vossa 
Senhoria convocado a fim de prestar juramento como Juiz de Paz do 1º Dis-
trito, amanhãs as 10 horas do dia, visto ter sido eleito em 4º lugar pela ordem 
da votação. Outrossim, também é Vossa Senhoria convocado para prestar 
juramento, e servir na qualidade de Vereador suplente, até findar o presente 
quatriênio. = Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em 20 de agosto de 1866. Ilustríssimo Senhor Ten,. 
Benedito Pinto de Moraes. Digníssimo Juiz de Paz e Vereador suplente.

Ilustríssimo Senhor
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A Câmara Municipal tomando em consideração a apresentação que Vossa 
Senhoria dirigiu a mesma em ofício de 20 do corrente mês e ano, delibe-
rou incumbir ao seu procurador da adquirição de dois de dois cabides para 
o Quartel da Polícia ou guarda da cadeia, de um [ilegível] mais com três 
velas diárias para clarear o sabão respectivo, além de mandar compor uma 
das paredes laterais do edifício da cadeia, reparos na cozinha e varanda da 
prisão e [ilegível] de Quartel.  Deixou por enquanto de por em ação os meios 
necessários para a compra de uma sineta, que tenha de dia metro palmo e 
meio, conforme a reclamação de Vossa Senhoria., visto não estar autorizada 
para despesas avultadas que não sendo aliás de extrema precisão podem ser 
adiadas para mais tarde. Deus Guarde a Vossa Senhoria= Paço da CÂ-
MARA MUNICIPAL da Vila do Passo Fundo em 25 de Agosto de 1866. 
Ilustríssimo Senhor Dr. João Severiano Martins da Cunha Digníssimo De-
legado de Polícia desta Vila. 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 36 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo envia por esta ocasião a 
Vossa Excelência, para ser presente a Assembleia Legislativa Provincial em 
sua próxima reunião, o balanço demonstrativo da Receita e Despesa da Câ-
mara no ano  próximo findo, acompanhado dos respectivos documentos; o 
orçamento da Receita e Despesa Municipal para o exercício de 1867 a 1868; 
e bem assim o relatório das necessidades municipais, conforme recomenda 
a lei que se faça [ilegível]: o balanço da Receita e Despesa, e orçamento e 
relatório vai em duplicata. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 1º de setembro 
de 1866. [fls. 184] Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Au-
gusto Pereira da Cunha Digníssimo Vice Presidente da Província.

Miranda, Dr. Candido, Savinhone Marques, Pinto de Moraes, Almeida Teto. 

Ilustríssimo Senhor
Passo a Presidência da Câmara Municipal desta Vila a Vossa Senhoria, vis-
to ser o suplente mais votado, no impedimento de todos os mais Senhores 
Vereadores; e isto em razão do estado de minha saudade não comportar pre-
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sentemente o exercício, ou desempenho de cargos públicos. Deus Guarde a 
Vossa Senhoria. Vila do Passo Fundo em 3 de setembro de 1866 = Ilustrís-
simo Senhor Francisco Xavier de Castro Digníssimo Vereador Suplente da 
Câmara. 

Francisco de Barros Miranda

Foram convocados para comparecerem a sessão ordinária do dia 15 de outu-
bro entrante, além dos Vereadores da última sessão; mais os Senhores Fiden-
cio Rodrigues da Silva, Francisco Xavier de Castro, Albuquerque, Joaquim 
da Silva Portella e Francisco de Paula Vieira.

Relatório

Digníssimos Membros da Assembleia Legislativa Provincial. A Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo, em observância da lei e como verdadeiro 
órgão das necessidades de seus munícipes, vem ante os Digníssimos Repre-
sentantes da Província fazer a resenha do estilo com relação ao estado atual 
do seu Município, e ao mesmo tempo enumerar quais as medidas e melhora-
mentos materiais, de que carecem os seus Munícipes.  E porquê apoiada no 
acrisolado patriotismo dos Digníssimo s Membros da Assembleia Provin-
cial, espera nele encontrar os meios conducentes ao bem-estar e prosperida-
de entre os seus Munícipes. Isto posto, passa fazer a sua exposição seguinte: 

Tranquilidade Pública
Sem o embargo do estado anormal, a que se acha o país, em razão da guerra 
atual, todavia, a tranquilidade pública tem se conservado inalterável, expri-
mindo por certa forma o espírito ordeiro dos habitantes deste município, 
índole pacífica, e pendor para o trabalho.

Segurança individual

Os delitos contra a segurança individual, e ao Direito de propriedade, tende 
casa vez mais a diminuir consideravelmente.

Agricultura
Agricultura neste município, ainda está em embrião, apenas ela se traduz nas 
culturas dos gêneros de primeira necessidades e cereais, sendo estes em tão 
pequenas proporções, que não satisfazem o consumo local. A origem do seu 
entorpecimento tem a raiz em diversas causas, entre estas as mais salientes 
são a escassez de braços e o deplorável estado da viação pública. Lugares re-
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motos, por isso que atraindo [ilegível] as vistas da administração e quando a 
sua mão chega a tocar com seu interesse local vem fria e sem força. No entre-
tanto este torrão está predestinado com o movimento dos anos a tornar-se 
um grande centro de produção agrícola: atentas a fertilidade do seu solo, 
e a sua condição climatológica, que fazem nele medrar todas as produções 
próprias das Zonas temperadas e intertropicais. 
É factível que em toda extensão territorial da [fls. 185] Província, não haja 
outra localidade aonde a natureza haja acumulado tantos elementos de ri-
quezas, é verdade que, fazendo [ilegível] carecem da intervenção humana 
para imprimir-lhes o movimento e vida.
Junto as margens do rio Goioen (Uruguai) a experiência tem demonstrado, 
que o seu solo é propríssimo para as culturas do café, como algodão, raízes 
tuberosas de toda espécie, inclusive a batata Paraguaia, que existe em estado 
silvestre. A mandioca, cujas féculas atingem a sua maturação a termos de 
serem reduzidas a farinha no [ilegível] de seis meses, ao passo que em outras 
localidades, só ficam nessas condições dentro do espaço de 18 meses.  Cum-
pre ponderar que, em todo o território deste Município produz sob aspecto 
muito lisonjeiro a vinha, trigo, cevada, centeio, fumo em rama, ou mani-
pulado em fumo, anil (quase silvestre), ameixeiras, (em estado silvestre) e o 
arroz. A experiência tem demonstrado, que a cultura desta gramínea aceita 
perfeitamente o terreno deste Município, exigindo unicamente a condição 
de ser úmido. É notoriamente conhecido que a Província importa para seu 
consumo considerável quantidade deste produto, sendo que só este municí-
pio poderá suprir todos os mercados da Província, se porventura as vias de 
comunicação fossem mais fáceis, e os gastos dos transportes menos onerosos. 
A despeito de todos estes elementos favoráveis, a agricultura neste Municí-
pio é nula, cujas causas já enumeramos, sendo a mais capital a falta de vias de 
comunicação, enfrentada [ilegível] toda iniciativa individual. 

Comércio
O comércio neste município, se não está extinto se estremece em seus [ile-
gível]. As únicas fontes de comércio deste município, como a de toda cima 
da serra, consistem na preparação da Erva-mate, e o tráfego de animais mua-
res. Estes dois ramos do comércio se acham na atualidade em absoluta deca-
dência, a qual já se pronunciava antes da guerra atual. Apenas esta agravou 
o seu mal. Apontemos aqui as causas que determinaram a sua decadência; 
quanto ao negócio de animais murares há cerda de 8 a 10 anos subiu as suas 
transações neste município à algarismos fabulosos, e na atualidade exprime 
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em verdadeiro contraste. Os Criadores da Campanha e os de Cima da Serra 
fascinados pelos enormes interesses que realizaram com a criação de animais 
muares, excederam sua produção coincidindo esta circunstância com os me-
lhoramentos havidos nestes últimos anos sobre as vias de comunicação nas 
províncias importadoras deste gênero, mormente com relação as estradas de 
rodagens, que dispensam o transporte por meio de bestas. E se o consumo 
deste gênero não se acha totalmente suprimido, ao menos é certo que este 
fica reduzido a limitadíssima proporção.  O Comércio da Erva-mate acha-
va-se igualmente abatido, devido ao parco cuidado exercido pelos fabrican-
tes nas suas preparações, de sorte que há proporcionado o descrédito deste 
produto nos mercados consumidores. Além disso, não sendo este gênero de 
consumo geral, como o café, algodão, mais sim de consumo parcial, sofre as 
alternativas, a que estão sujeitos todos os produtos de consumo limitado. 
Nesta situação, os Digníssimos Representantes da Província, aquilatarão em 
sua subida ilustração a necessidade indeclinável de se introduzir a animais, 
não só neste município, como em toda a extensão de cima da serra, outros 
agentes de riqueza, que venham substituir estes ramos de comércio, de que 
tratamos, cujas [fls. 186] fontes se acham literalmente estragadas.

Vias de comunicação
A deficiência das vias de comunicação fáceis prontas, tem sido um óbice ao 
desenvolvimento da agricultura neste município: sendo que a iniciativa in-
dividual por mais esforçada que seja esmaece diante desse obstáculo, se uma 
[ilegível] o [ilegível] do Estado não venha ampará-la. Felizmente, ao que 
parece, a navegação do rio Uruguai tende a tocar a sua realidade; por isso 
que por último tem prendido seriamente a atenção do governo geral, não só 
em virtude de um projeto nesta seção iniciado no Corpo Legislativo sobre 
a navegação deste rio, como também acerca de diversas informações soli-
citadas neste sentido pelo ministério da agricultura. Esta Corporação está 
habilitada a assegurar, que se tornam indescritíveis as imensas vantagens que 
resultarão não só aos habitantes deste município, como aos de S. Borja, Ita-
qui, e Uruguaiana da navegação do rio Uruguai: e para cuja demonstração é 
suficiente numerar, que apenas o período de 7 a 8 dias é bastante para por em 
contato por meio da navegação fluvial os povos de Nonoai com os habitantes 
daqueles municípios: cumprindo observar-se que estabelecida a navegação 
muitos estabelecimentos de agricultura se erguerão junto às margens do rio 
em questão; acrescendo que, a extração de madeiras de construção, e tabua-
dos de pinho, só por si constituirá comércio importantíssimo, tornando-se 
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o seu centro S. Borja, Itaqui, e Uruguaiana, justamente os povos [ilegível] 
da invasão dos Paraguaios. Outra ideia de igual alcance, é a navegação do rio 
Taquari, neste propósito cumpre a esta municipalidade reproduzir a que já 
tem representado em seus Relatórios precedentes. O Cidadão Diogo Joze de 
Oliveira, Residente no Campo do Meio, dirigir-se a esta Câmara, expondo 
que, tendo aberto um pique através da Serra Geral que separa este município 
com o do Taquari, faz sentir a vantagem em que resultará da abertura de uma 
estrada, que torne acessível a comunicação deste município com o do Para-
guai; por via da construção de um posto distante oito léguas acima da Vila 
do Taquari. Anteriormente a esta informação consta a esta Corporação, que 
diversos indivíduos hão empreendido a navegação deste rio sem encontrar 
obstáculo algum até as imediações daquela vila. Outra medida, que ocorre 
a esta Câmara levar ao conhecimento da Assembleia Provincial, é a abertu-
ra de uma estrada de rodagem através da Serra denominada do Rio Pardo, 
comunicando este município com a cidade da [ilegível], e com a qual tem 
este um nutrido comércio de erva-mate, sendo o transporte deste produto 
feito até aqui por meio de animais muares, pelo que se tornam os gastos de 
transportes muito onerosos. 

Matriz
A ereção de um Templo decentemente apropriado a celebração dos ofí-
cios divinos, é uma medida altamente reclamada, também mesmo porque 
a única igreja desta vila, achando-se em ruínas o Reverendo Vigário desta 
Paróquia levou ao conhecimento de Sua Excelência o Senhor Bispo desta 
Diocese, pedindo permissão para transladar as Santas imagens até que seja 
construído um novo Templo. Esta Câmara, firmada no espírito religioso de 
seus munícipes conta que mediante os seus donativos se verifique a cons-
trução de um novo Templo; porém atendendo a sua pobreza, desde já julga 
que o quantitativo abatido, certamente não será suficiente para fazer face às 
despesas desta ordem. E porque impetra da Assembleia Provincial [fls. 187], 
a consignação de uma quota em a Lei de orçamento; como um auxílio a essas 
despesas. 

Correio
Este ramo do serviço público depois de haver passado por muitas irregula-
ridades, felizmente acha-se [ilegível] presente muito bem dirigido, de sorte 
que satisfaz plenamente as necessidades públicas. 
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Receita do ano findo.
Rendas arrematadas 153$332. sendo cinquenta e três mil trezentos e trinta 
e dois. 
Idem administradas 5:739$341: 5:892$673.

Despesas
Montaram as despesas na quantia de réis 4:989$190.

Observações
Esta Câmara antes de encerrar o presente Relatório, incumbe-lhe apresen-
tar a consideração da Assembleia Provincial várias medidas que julga de ex-
trema necessidade com relação a boa fiscalização de seus interesses: sendo 
estas as seguintes: A criação do imposto de 10$000 por cada Engenho de 
moagem de Erva-mate. A criação de arruadores, sendo um para esta Vila, e 
outro para a Soledade com o ordenado constante do orçamento. A criação 
de um Advogado especial da Câmara com o ordenado de 400 horas anuais. 
O aumento de mais 100$000 ao ordenado do Secretário desta Câmara, e a 
[ilegível] a 10 [ilegível] de porcentagem ao Procurador sobre a Receita.

Edital
O Tenente Coronal Francisco de Barros Miranda Vereador Presidente da 
Câmara Municipal desta Vila do Passo Fundo.
Faz público para que chegue ao conhecimento de quem interessas possa, que 
sua Excelência   o [ilegível] Vice-Presidente da Província por ato de 1º de Se-
tembro do corrente ano adiou a 1ª sessão da 12ª Legislatura Provincial para 
o dia 1º de Novembro entrante. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo 
Fundo em 15 de Outubro de 1866. 

Eu Antonio Ferreira Prestes Guimarães Secretário e escrivão
Francisco de Barros Miranda Vereador Presidente

Nº 34 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal desta Vila acusa a recepção da circular Nº 21 de 1º de 
setembro último expedida por Vossa Excelência, e na qual recomenda que te-
nha a devida publicidade o ato da mesma data, transmitido por cópia, adian-
do a 1ª sessão da 12ª Legislatura Provincial para o dia 1º de novembro entran-
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te. A publicidade recomendada foi feita na forma competente. Deus Guarde 
a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
15 de outubro de 1866 = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio 
Augusto Pereira da Cunha. Digníssimo Vice-Presidente da Província. 

F. de B. Miranda, Savinhone Marques, Xavier de Castro, Pinto de Moraes, 
Almeida Teto.

Nº 36 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Dando cumprimento ao que foi ordenado em circular Nº 17 de 25 de Maio 
do corrente ano, firmada por Vossa Excelência, esta Câmara transmite in-
clusas duas relações nominais das pessoas deste Município que prestaram 
serviços, e concorreram [fls. 188] com donativos, ou outros meios, para au-
xílio da guerra contra o Paraguai. Na impossibilidade de prestar informações 
completas a Câmara limita-se em apresentar as relações mencionadas. Para 
a guerra atual tem sido quase geral o concurso dos habitantes sem distinções 
de ricos e pobres, moços ou velhos, pois todos mais ou menos prestaram 
ou prestam ainda, se não donativos ao menos seus serviços pessoais; estes 
serviços não podem ser somente aqueles que se prestam em campanha com 
as armas nas mãos; muitos do que não foram expor seus peitos as balas, e 
suas vidas pela pátria = também os prestam, embora não sejam tão salientes, 
nem perigosos.  As famílias que ficam necessitam de socorros nas diárias 
precisões; foi assim que alguns comandantes com nobre desinteresse cede-
ram seus rendimentos à favor dos de seus soldados nas condições de o me-
recerem: deste louvável procedimento [ilegível]: Tenente Coronel [ilegível] 
e Major Cezario Antonio Lopes. Quanto aos particulares, protetores das 
famílias desvalidas, nas relações nominais se nota em observação especial a 
generosidade que dispensam, pois jamais podem ser esquecidos homens que 
se tem revelados instrumentos da Providência Divina em bem da humanida-
de sofredora. A Câmara sente não poder com mais exatidão completar sua 
informação, visto como por falta de dados minuciosos involuntariamente 
terá omitido = nomes que [ilegível] deverão ser lembrados. Deus Guarde 
a Vossa Excelência. Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 
18 de Outubro de 1866. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio 
Augusto Pereira da Cunha Digníssimo Vice Presidente da Província. 

Francisco de Barros Miranda
Francisco Xavier de Castro
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Joaquim da Silva Portella
Benedito Pinto de Moraes

Jeronimo Savinhone Marques

1º

Relação de pessoas do Município do Passo Fundo que prestaram Serviços 
pessoais na guerra contra o Paraguai.

1. Coronel Antonio de Mascarenhas Camello Junior, serviu e foi 
marchar toda a Guarda Nacional do município, e em pessoa seguiu 
para a campanha aonde se conserva prestando bons serviços. 

2. Tenente Coronel Francisco de Barros Miranda, fez campanha co-
mandando o 5º corpo, esteve no combate do [ilegível] e rendição 
da Uruguaiana; regressou há pouco tempo do 1º Corpo do Exérci-
to dispensado por doente.

3. Major Nicolau Falkenbach; auxiliou a reunião da Guarda Nacional 
a marchar para a campanha aonde se conserva.

4. Major Cezario Antonio Lopes; seguiu para a campanha coman-
dando um corpo da Guarda Nacional; voltou por doente.

5. Tenente Coronel [ilegível] Joze [ilegível]; auxiliou a reunião da 
Guarda Nacional, e fez uma campanha por ocasião da invasão pa-
raguaia, digo [ilegível] para a campanha a frente de um campo aon-
de ainda se conserva.

6. Tenente Benedito Pinto de Moraes; auxiliou a reunião da Guarda 
Nacional; fez uma campanha por [fls. 189] ocasião da invasão pa-
raguaia; auxílio ao combate do Batui[ilegível] onde se portou com 
[ilegível], foi afinal dispensado do serviço militar. 

7. Capitão Joaquim Xavier Teixeira, auxiliou a reunião e fez campa-
nha assistindo ao combate do [ilegível] = recebeu no braço esquer-
do um ferimento de bala, que o deixou aleijado, até hoje não sarou.

8. Capitão João Luiz dos Santos; auxiliou na reunião, e fez a campa-
nha por ocasião da missão paraguaia.

9. Tenente Francisco Joze dos Santos; auxiliou a reunião da Guarda 
Nacional, e seguiu para a campanha; assistiu ao combate do [ile-
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gível] e rendição da Uruguaina, voltou do 1º Corpo do Exército 
dispensado por doente. 

10. Major João Cypriano da Rocha Loures idem, idem, como o supra. 

11. Tenente Floriano Joze Rodrigues, auxiliou a reunião da Guarda 
Nacional 

12. Capitão Lucio da Silva Portella; auxiliou na reunião e seguiu para a 
campanha aonde se conserva. 

Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 de Setembro de 1866.

F. de B. Miranda, 
Francisco Xavier de Castro

J. da Silva Portella
B. Pinto de Moraes

J. Savinhone Marques

2ª

Relação das pessoas do Município do Passo Fundo, que concorreram com 
donativos ou outros [ilegível] para auxílio da guerra contra o Paraguai; na 
forma abaixo: 

1. Dr. Candido Lopes d’Oliveira; Delegado de Polícia, concorreu 
com uma quota em dinheiro para adquirição de armamento; além 
disso tem vestido, administrado e curado grátis várias famílias 
desvalidas. 

2. Tenente Coronel Francisco Nicolau Falkenbach, concorreu para 
a compra de armamento e pessoalmente auxiliou a reunião da 
Guarda Nacional.

3. Tenente Coronel Francisco de Barros Miranda, prestou gratui-
tamente seu campo de invernas a cavalhada [ilegível], a qual por 
vezes deu sal, além disso socorre famílias pobres, já com alimen-
tos, já com vestuário. 
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4. Major Francisco Joze de [ilegível] com quota para a compra de 
armamento. 

5. Major Domingos Ferreira Pinto [idem] 

6. Major Cezario Antonio Lopes; concorreu para a compra do ar-
mamento, cedeu seus vencimentos em favor das famílias pobres, e 
pessoalmente ajudou a reunião da Guarda Nacional 

7. Tenente Coronel Irmo[ilegível] Joze [ilegível]; cedeu seus ven-
cimentos em favor das famílias pobres, e concorreu eficazmente 
para a reunião da Guarda Nacional 

8. Capitão Francisco Antonio Baptista Rozas; Concorrerão com 
quota em dinheiro para compra de armamento.

9. Capitão Guilherme Schell; Idem.  

10. Capitão Antonio Ferreira Prestes Guimarães; Idem.

11. Capitão Joze Joaquim Marques Souza; Idem.

12. Capitão Manoel Joze d’Araujo; Idem.

13. João Schell; Idem.

14. Tenente Manoel Theodoro da Rocha; Idem.

15. Tenente Jorge Schell; Idem.

16. Tenente Benedito Pinto de Moraes; concorreu para a compra de 
armamento, além disso tendo marchado para a campanha [ilegí-
vel] ao combate do [ilegível]; cedeu seus vencimentos em favor 
das famílias pobres do 5º corpo.

17. Jeronimo Savinhone Marques; Juiz Municipal [ilegível] concor-
reu com a quantia em dinheiro para a compra de armamento.
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Alferes Joaquim Nicolau d’Almeida Idem 18
Alferes Joaquim Gonçalves Gomide Idem 19
Padre Antonio da Rocha Pinto Idem 20
João Baptista Rodrigues Idem 21
Antonio [ilegível] d’Oliveira Idem 22
João Carvalho de Barcellos Idem 23
Pedro Florentino de Souza Idem 24
João da Silva Rocha Idem 25
Fermiano [ilegível] da Silveira Idem 26
Lino Pacheco de Quadros Idem 27
Diogo Joze d’Oliveira Idem 28
Antonio Joze d’Almeida Teto Idem 29
Amancio d’Oliveira Cardozo Idem 30
Matheus Gomes Nogueira Idem 31
Manoel [ilegível] Idem 32
Joze Resende dos Santos Idem 33
Manoel Ferreira [ilegível] Idem 34
Bernardo Castanho da Rocha Idem 35
Athanagildo Rodrigues da Silva Idem 36
Manoel Antunes de Camargo Idem 37

Joaquim da Silva Portella
Tem socorrido com 

vestuário e alimentos a 
muitas famílias pobres

38

Francisco Xavier de Castro idem, idem. 39

Capitão Joaquim Joze d’ Andrade Pereira
[ilegível] pessoalmente 

a reunião da Guarda 
Nacional 

40

Estrangeiros

1. João Jacob Miller; alemão, [ilegível] com maior quota em dinheiro para 
compra de armamento que qualquer outro. 

2. Augusto [ilegível]; idem, com quota em dinheiro para a compra de arma-
mento. 
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3. Francisco [ilegível]; idem.

4. Pedro Aguirre; idem, idem.

5. João Miller; idem, idem. Cidadão austríaco.

6. Luiz Morsch [ilegível], alemão; idem, idem;

7. Jorge Sturm, alemão; idem, idem. 

8. Manoel Joze Gonçalves Ferreira Pedra; português, idem. 

Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 18 de outubro de 
1866. 

F. de B. Miranda
Francisco Xavier de Castro

J. Savinhone Marques
Joaquim da Silva Portella
Benedito Pinto de Moraes

[fls. 190]

Fiscal 6º Distrito
Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal em sessão ordinária de hoje tomou em consideração 
o ofício de Vossa Mercê com data de 18 do corrente mês. Ficou ciente dos 
motivos porque não houve correição nos ervais desse Distrito, durante o tri-
mestre final; que expirou no último de Setembro.
Quanto a arrecadação do imposto da erva-mate por cada a[ilegível] exporta-
da, que muitos contribuintes deixaram de pagar, se lhe recomenda que con-
tinue a cobrar como até aqui o tem feito, [ilegível] porém a possível energia 
e atividade sem o que mal cumpriria as suas importantes e gravíssimas [ile-
gível]. De mês em mês remeterá ao Procurador da Câmara, Alferes Joaquim 
Gonçalves Gomide, uma relação nominal de todos os recalcitrantes, isto é, 
das pessoas que hajam exportado ervas sem o prévio pagamento da taxa res-
pectiva; com declaração do Nº de a[ilegível] que [ilegível] cada um tenha 
exportado: a fim de que o mesmo procurador, tendo por base a relação, que 
deve vir datada e assinada, trate [ilegível] pelos canais judiciários. É esta a 
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providência única que de [ilegível] foi tomada para extirpar o abuso = cons-
tante [fls. 191] do supramencionado ofício de Vossa Mercê., que fica deste 
modo respondido. Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo em 20 
de Outubro de 1866. Ilustríssimo Senhor Joze Ferreira de Camargo Fiscal 
da Soledade. 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães.

Ilustríssimo Senhor = Tendo Vossa Senhoriasido eleito vereador da Câmara 
Municipal deste município para o quatriênio que está correndo; até o pre-
sente não tem prestado juramento e nem tomado posse apesar de há princí-
pio do quatriênio ter sido convocado para esse fim do novo convoco a Vossa 
Senhoriapara que no dia 28 deste mês as 11 horas da manhã compareça na 
sala da Câmara Municipal respectiva a fim de prestar o competente juramen-
to e tomar posse. Deus Guarde a Vossa SenhoriaVossa do Passo Fundo 24 de 
novembro de 1866 = Ilustríssimo Senhor Capitão Athanazio Baptista do 
Nascimento = Vereador Eleito desta Câmara.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário interino Liandro de Oliveira Missel 

Ilustríssimo Senhor
Comunico a Vossa Senhoria que tendo de assumir o Comando Superior de 
Guarda Nacional do município passo portanto a Vossa Senhoria jurisdição 
de Presidente da Câmara Municipal desta Vila visto ser o Vereador desimpe-
dido e mais votado. Deus Guarde a Vossa Senhoria. P. Fundo 24 de novem-
bro de 1866 = Ilustríssimo Senhor Capitão Fidencio Rodrigues da Silva = 
M. Digníssimo Vereador.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda 
O Secretário Interino Liandro de Oliveira Missel 

Ilustríssimo Senhor
Tendo-se de proceder as eleições primárias na primeira Dominga do mês de 
Fevereiro próximo futuro, em vista do que determinou a Lei de 19 de Setem-
bro do Corrente ano, portanto pelo presente faço constar a Vossa Senhoria., 
para que na qualidade do Juiz de Paz mais votado dessa paróquia, sirva-se 
despedir as providências necessárias sobre a convocação dos Eleitores dessa 
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Paróquia e os Eleitores suplentes, vinte dias antes do dia designado para a 
assembleia Paroquial a fim de seguirem os membros que devem compor a 
mesa: assim como de mandar afincar os editais, convocando os Eleitores e 
eleitores suplentes, e os cidadãos qualificados para darem seus votos, o que 
tudo terá lugar trinta dias antes das Eleições, conforme determina a Lei = 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Vila do Passo Fundo 30 de Dezembro de 
1866. Ilustríssimo Senhor Juiz de Paz mais votado do 6º Distrito da Sole-
dade. 

O Vereador Presidente Savinhone Marques

Ilustríssimo Senhor
Tendo-se oficiado o Senhor Joaquim M. de Oliveira Fazenda, participando 
que se achava de hoje em diante mudado desta Paróquia para da Soledade 
já mais exercer o cargo de Juiz de Paz, achando-se os outros três ausentes 
para fora do município, acha-se portanto [ilegível]este cargo; por isso con-
voco a Vossa Senhoria para vir hoje mesmo sem falta a esta vila prestar jura-
mento de Juiz de Paz visto ser Vossa Senhoria o mais votado dos suplentes, 
rogo portanto a Vossa Senhoria não faltar a convocação por ser de urgência, 
cientifico-lhe mais que se houver falta por sua parte acarretam-lhe [fls. 192] 
responsabilidades. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Vila do Passo Fundo 1º 
de Janeiro de 1867 = Ilustríssimo Senhor Antonio Joze de Almeida Teto = 
Digníssimo Juiz de Paz suplente do 1º Distrito desta Vila. 

O Vereador Presidente interino = Jeronimo Savinhone Marques

Ilustríssimo Senhor
Acuso a recepção de seu ofício datado de 20 do corrente em o qual me requi-
sita o livro das atas das qualificações para votantes dessa Freguesia, e não foi 
a mais tempo por falta mesmo de Presidente da Câmara municipal. Sendo 
este serviço de urgência eu mesmo o remeto. Deus Guarde a Vossa Senhoria. 
Passo Fundo 22 de Janeiro de 1867 = Ilustríssimo Senhor = Joze de Freitas 
Noronha = Digníssimo Juiz de Paz Presidente da junta de Qualificação de 
Votantes. 

O Secretário interino da Câmara = Leandro de Oliveira Missel
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Ilustríssimo Senhor 
Havendo necessidade de instalar-se [ilegível] quanto antes a sessão ordiná-
ria da Câmara, nesta data tendo assumido a Presidência da mesma, como 
vereador mais votado, e que comunico a Vossa Senhoria para seu governo. 
Para seu lugar, porém, a sessão ordinária, já dita, é indispensável a sua pre-
sença; e portanto o convoco para comparecer nela, que deve ter princípio a 
do corrente mês. Deus Guarde a Vossa Senhoria Vila do Passo Fundo14 de 
Fevereiro de 1867 = Ilustríssimo Senhor Joaquim da Silva Portella Digníssi-
mo Vereador Suplente da Câmara Municipal.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[ilegível] por ofício de igual data foram convocados para comparecerem, e 
tomar parte nos trabalhos da sessão ordinária designada para 25 de Feverei-
ro corrente, os Senhores Vereadores Capitão Athanazio, e Capitão Fidencio 
Rodrigues da Silva: suplentes = Tenente Joaquim Joze da Silva, Capitão João 
Luiz dos Santos; Capitão Salvador Alves Resende, Candido Joaquim de Re-
sende e Jeronimo Savinhone Marques.

Exoneração Fiscal do Campo do Meio
Ilustríssimo Senhor
Tendo Joze Joaquim [ilegível] obtido nesta data exoneração do Cargo de 
Fiscal da Câmara, desse Distrito, resolvi nomear Vossa Mercê interinamente 
para substituir ao mesmo sendo que na 1ª Sessão Ordinária da Câmara, tra-
tar-se-á da nomeação definitiva. Assim, pois, caso aceite a sobredita nomea-
ção, o convido para sem perca de tempo vir prestar o respectivo juramento; 
devendo desde logo receber do Procurador o Código de Posturas, e as ne-
cessárias instruções. Outrossim, para cumprir com o disposto em Lei, deve 
Vossa Mercê prestar fiança.  Advirto, porém, que se não aceitar a nomeação 
dita deve isso mesmo comunicar-me com a maior brevidade. Deus Guarde a 
Vossa Mercê = Vila do Passo Fundo em 16 de Fevereiro de 1867 = Ilustrís-
simo Senhor Francisco de Paula Ramalho Fiscal Nomeado para o Distrito 
do Campo do Meio.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 193]
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Ilustríssimo Senhor
Por parte da Ilma. Câmara Municipal desta Vila, e na qualidade de Seu presi-
dente, dirijo-me a Vossa Mercê transmitindo o incluso Edital, para que cien-
te de seu conteúdo tenha a bondade de mancar afixar no lugar mais público 
desse Distrito, podendo ocupar neste mister o respectivo Fiscal. É Vossa 
Mercê uma daquelas pessoas, que, pelas suas circunstâncias, mais pode coad-
juvar a reunião da Guarda Nacional nesse Distrito, ou mesmo Paróquia; por 
cuja razão a Câmara Municipal vem solicitar o seu concurso para esse fim tão 
justo e santo; e espera de seu patriotismo que se dignará por todos os meios 
cooperar para o feliz êxito da supracitada reunião. Na quadra [ilegível] o 
país em necessidade da dedicação e [ilegível] de todos os seus filhos, sem o 
que não poderia sustentar a guerra patriótica em que se acha empenhado. 
Sendo, por uma necessidade suprema da situação as reuniões por localidades 
do pessoal apto para a guerra, a Câmara conta nesse sentido com [ilegível] 
prestígio = e desde já antecipa seus agradecimentos por si, pelo Governo, e 
em nome da Pátria reconhecida. Deus Guarde a Vossa Mercê = Passo Fun-
do 4 de Março de 1867. Ilustríssimo Senhor Tenente Joaquim Joze da Silva 
Subdelegado do 7º Distrito.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Igual ao Senhor Antonio Joaquim d’Oliveira, da Soledade; [ilegível] Joze 
Soares, da Restinga; 

Nº1
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
A Câmara Municipal desta Vila tem a honra de acusar recebida a circular de 
22 de janeiro do corrente ano, na qual Vossa Excelência lhe faz constar, ter 
naquela data prestado juramento e tomado posse, perante a Câmara Munici-
pal da Capital, de de Cargo de Presidente desta província, para o qual foi no-
meado por carta imperial de 27 de dezembro do ano passado findo. Esta Câ-
mara se congratula; e a Vossa Excelência, por [ilegível] fato; e faz votos para 
que a Província se engrandeça = moral e materialmente falando, durante a 
administração governativa de Vossa Excelência, que sempre achará por parte 
desta corporação a melhor boa vontade em tudo que diz respeito ao público 
serviço. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da CÂMARA MUNICIPAL 
em Sessão ordinária da Vila do P. F. em 18 de Março de 1867. Ilustríssimo e 
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Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Ignacio Homem d’ Mello. Digníssimo 
Presidente da Província.

Francisco de B. M. 
Francisco Xavier de Castro 
Benedicto Pinto de Moraes 
Joaquim da Silva Portella 

Savinhone Marques

Nº 2 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Pelo conteúdo da Portaria Nº 22 de 12 de outubro do ano próximo findo fi-
cam esta Câmara Municipal inteirada de haverem sido nomeados da mesma 
data o Tenente Coronel Francisco d’Oliveira Lima, Ignacio Moreira Vilella, 
Joaquim Gonçalves Gomide e Francisco Xavier de Castro para servirem [ile-
gível] os cargos de 3º, 4º, 5º e 6º, suplentes do Juízo Municipal e de Órfãos 
deste Termo, [ilegível] o quadriênio que decorre até 1º de dezembro de 1869, 
bem como de se ter marcado o prazo de 40 dias para prestarem o competen-
te juramento. Durante o prazo marcado dos 40 dias, somente compareceu 
prestar juramento o cidadão Ignacio Moreira Vilella, estando estão [ilegível] 
o Tenente Coronel Francisco d’Oliveira Lima e Francisco Xavier de Castro, 
que receberam os respectivos ofícios de nomeação posteriormente, conta no 
entanto que se recebessem em tempo útil sempre disporiam de apresentar-se. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do P. 
Fundo em 18 de Março de 1867. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. 
Francisco Ignacio Homem de Mello. Digníssimo P. da Província. 

Francisco de Barros Miranda
Francisco Xavier de C.
Benedito Pinto de M.

Joaquim da Silva Portella
Savinhone Marques

Nº 3 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
A Câmara Municipal [ilegível] não [ilegível] até o presente remetido os ma-
pas estatísticos da propriedade territorial e quantidade dos produtos agríco-
las, exigidos pelo aviso circular do Ministério dos Negócios d’Agricultura, 
Comércio [fls. 194] e obras Públicas, de 28 de Agosto do ano próximo fin-
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do, e transmitido a esta Câmara com a circular Nº 23 de 12 de outubro do 
mesmo ano, aditada por outra posterior de 23 do indicado mês de outubro, 
e sob Nº 24, em razão das muitas dificuldades que se tem dado, entre as quais 
o retardamento ou antes espaçamento das sessões por falta de vereadores em 
número suficiente. No entretanto desta vez cumpre o agradável dever de par-
ticipar a Vossa Excelência, que dentro em breve remeterá os referidos mapas 
estatísticos na forma, e com as observações recomendadas.  Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do P. Fundo em 18 de 
Março de 1867 = Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Ignacio 
Homem de Mello. Digníssimo Presidente da Província.

Francisco de B. M.
Francisco Xavier de Castro

B. P. de Moraes
Joaquim da Silva P.
Savinhone Marques 

Ilustríssimo Senhor
Consta que o arrematante do Passo do Rio Goioen, Ignacio Antonio Paez, 
de quem é Vossa Senhoria[ilegível] = tem cometido excesso na cobrança das 
passagens, desviando-se dos preços [ilegível] na tabela, exigindo e cobrando 
exorbitâncias. A Câmara Municipal, pois, em sessão de hoje, resolveu diri-
gir-se a Vossa Senhoria para que [ilegível] acerca da verdade dos fatos, como 
interessado que é na boa gerência das obrigações do arrematante, e informa 
a mesma Câmara com brevidade conveniente se as queixas que aparecerem 
são ou não verdadeiras; visto como no caso afirmativo rescindir-se-á o con-
trato, além da pena criminal que pode ser decretada, mediante processo pela 
autoridade judiciária. A Câmara confia que Vossa Senhoria procederá como 
maior convenha a moralidade Pública, aos interesses sociais, e aos termos 
principais da imortal justiça. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Vila do Passo 
Fundo18 de Março de 1867 = Ilustríssimo Senhor [ilegível] Joze Joaquim 
da Silva.

O Vereador P. Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Precisando a Câmara Municipal desta vila de um bom Fiscal nesse Distri-
to, para dar pontual execução ao seu código de Posturas e outros deveres 
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inerentes, lembram-se de nomear a Vossa Mercê de quem tem as melhores 
informações; cuja nomeação tem lugar em razão de hoje: para tanto, acei-
tando Vossa Mercê a referida nomeação, deve vir quanto antes prestar o ju-
ramento respectivo a fim de entrar logo em exercício; notando-se que carece 
de um fiador abonatário, na forma recomendada por lei, e a este respeito se 
lhe adverte que a Câmara aceita ao [ilegível] [ilegível]; ou a qualquer outro 
cidadão que se ache em iguais circunstâncias. Deus Guarde a Vossa Mercê. 
Vila do Passo Fundo em 18 de Março de 1867.
Ilustríssimo Senhor Eleutério Velozo de Linhares. Fiscal nomeado para Nonoai. 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
De ordem da Câmara Municipal desta Vila se lhe transmite o incluso mode-
lo de um mapa estatístico da propriedade territorial a quantidade dos produ-
tos agrícolas e para Vossa Mercê com a possível [ilegível] convenientemente. 
E este um trabalho que não poderá ser confeccionado sem Vossa Mercê in-
tender-se diretamente com cada um dos agricultores (posseiros) e fazendei-
ros do seu Distrito, pois se elas conhecem a extensão, mais ou menos, de suas 
propriedades territoriais, que sejam terras de cultura, que sejam [ilegível], a 
quantidade da plantação e colheita e o número das plantas de animais que 
possuir. Recomenda-se terminantemente a Vossa Mercê que conclua esta ta-
refa para todo o mês de Abril próximo entrante, se antes não for possível, 
pelo mapa transmita-o a Câmara sem perca de tempo. Deus Guarde a Vossa 
Mercê. Vila do Passo Fundo em 1 de Março de 1867. Ilustríssimo Senhor 
[ilegível] Rodrigues Correa. Fiscal do Distrito da Vila.

O Vereador Presidente Francisco de B. Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 195]

Ilustríssimo Senhor
Chegou ao conhecimento da Câmara Municipal desta Vila, que tem havido 
por parte de Vossa Mercê abusos na cobrança das passagens, principalmente 
de tropas que seguem para a vizinha província do Paraná, informe, pois com 
brevidade acerca da semelhante arguição, abstendo-se desde já das cobranças 
excessivas, se na realidade elas existem. Sendo certo que no caso afirmativo 
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se rescindirá o respectivo contrato de arrematação, além das necessárias pro-
vidências para a confecção do processo. Remete-se ainda para seu conheci-
mento e execução a tabela dos preços. Deus Guarde a Vossa Mercê. Vila do 
P. F. em 18 de Março de 1867. 
O Ilustríssimo Senhor Ignácio Antonio Paez. Arrematante do Passo do 
Goioen. 
(Vide tabela dos preços a [ilegível])

O Vereador Presidente Francisco de B. Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 4
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal abaixo assinada acusa a recepção das circulares Nº 25 
de 23 de outubro, e Nº 26 de 28 de dezembro ambas do ano p. findo, em 
cujas o antecessor de Vossa Excelência expedia ordens concernentes as Elei-
ções e no último transmitiu cópia do decreto Nº 3754 de 19 do referido 
[ilegível] que [ilegível] para depois de terminada a guerra com a república 
do Paraguai; a Eleição de Deputados a Assembleia Geral legislativa para esta 
Província neste remetido a Câmara Municipal expediu em tempo oportuno 
as ordens convenientes aos Juízes de Paz Presidentes das Assembleias Pa-
róquiais cumprindo assim o dever a seu cargo na [ilegível] recomendada. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Pas-
so Fundo em 19 de Março de 1867. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. 
Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello. Digníssimo Presidente da 
Província.

Francisco de B. M. 
Francisco Xavier Castro 

B. P. de Moraes
Joaquim da Silva Portella

Jeronimo Savinhone Marques

Nº 5 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Pela Portaria Nº 1 de 14 de Janeiro do corrente ano ordenou Vossa Excelên-
cia que esta C. informasse com urgência acerca do conteúdo de um ofício do 
[ilegível] desta Vila dirigiu ao Reverendíssima. Bispo desta Diocese na qual 
fazendo ver o estado de ruínas em que se acha a respectiva Igreja Matriz pede 
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que seja aplicada a seus reparos a quantia de 800$000 que existe em poder 
da comissão encarregada da construção da nova matriz bem como da citada 
comissão a bondade nas mesmas ideias. Em cumprimento da ordem de Vos-
sa Excelência a Câmara não hesita prestar a informação exigida e certa que a 
Matriz desta Vila se acha em estado de ruínas e completamente insensível é 
celebrado atualmente o culto divino com uma capela particular cujo uso foi 
franqueado por sua proprietária até que se faça os devidos reparos da matriz 
em ruínas. Uma igreja nova não se pode por horas edificar pela deficiência 
dos [ilegível]. Portanto como legítima conclusão destas primeiras de acordo 
com o ofício do Pároco e da Comissão, que se devolve, a Câmara Municipal 
informa e é de [ilegível]que se proceda quanto antes aos reparos indispen-
sáveis da igreja velha aproveitando-se os 800$000 em poder da Comissão 
os que somados os quinhentos e tantos mil réis produto de uma subscri-
ção perfaz o total de [ilegível] de 1:300$000 réis vindo conseguintemente 
a faltar como 700$000 réis se tanto para a terminação dos [ilegível] para o 
orçamento das despesas a fazer ainda para [ilegível] mais ou menos é quanto 
a Câmara julga deve informar e espera que Vossa Excelência autorize a fatura 
dos reparos indicados prestando assim não pequeno serviço aos interesses da 
religião que são os mesmos interesses sociais. Deus Guarde a Vossa Excelên-
cia Paço da Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo em 19 de Março de 
1867. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Vereador F. I. Homem de Mello 
Digníssimo Presidente da Província.

Francisco de B. M. 
Francisco Xavier Castro 

B. P. de Moraes
Joaquim da Silva Portella

Jeronimo Savinhone Marques

[fls. 196]
Ilustríssimos Senhores
A Câmara Municipal desta Vila acusa recebida a circular de [ilegível] de 
janeiro do corrente ano, na qual Vossas Senhorias deram conhecimento para 
os fins convenientes que na mesma data foi empossado o cargo de Presiden-
te desta Província o Excelentíssimo Senhor [ilegível] F. Ignacio Marcondes 
Homem de Mello, nomeado pela carta imperial de 27 de dezembro do ano 
próximo findo ciente do fato a Câmara tem cumprido na forma da lei o seu 
dever. Deus Guarde a Vossas Senhorias Paço da Câmara Municipal da Vila 
de Passo Fundo em 19 de Março de 1867 = Ilustríssimos Senhores Presiden-
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te e Vereadores da Câmara Municipal da Leal e Valorosa Cidade de Porto 
Alegre. 

O Vereador Presidente Francisco de B. Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 6
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal abaixo assinada acusa a recepção da circular de 22 de 
junho do corrente ano que Vossa Excelência lhe dirigiu invocando todo o 
esforço do seu patriotismo no sentido de, por todos os meios auxiliar o mo-
vimento que ora se faz nesta [ilegível] província para a levantamento de [ile-
gível] recursos na sustentação da guerra do Paraguai. Esta Câmara não tem 
poupado, e nem poupará esforços para que os trabalhos [ilegível] [ilegível] 
as vistas patrióticas de Vossa Excelência Apesar do que, não se fazendo ilu-
são do real estado das causas do Município prefere declarar com sinceridade 
a Vossa Excelência, que a reunião do pessoal apto para o serviço de guerra 
não montará a um algarismo considerável, visto como as dificuldades e os 
embaraços se [ilegível] admiravelmente[ilegível], e quase sem [ilegível] da 
autoridade, tanto civil, como militar, na louvável e nobre impetra de obter 
forças suficientes para [ilegível] comum. Deus Guarde a Vossa Excelência 
em 20 de Março de 1867. (o mesmo como o Nº 5).

Nº 7 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara Municipal em cumprimento a ordem que Vossa Excelência lhe 
transmitiu na circular de 31 de janeiro do corrente ano para que informa 
quais as pessoas deste município que tem prestado serviços e concorrido 
com donativos ou outros meios para auxílio da guerra contra o Paraguai 
envia por segunda vez a Vossa Excelência, a informação circunstanciada já 
anteriormente remetida, como consta da cópia autentica e resolução nomi-
nal ao diante juntos. Deus Guarde a Vossa Excelência (tudo o mesmo como 
o supra).

Nº 8 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Já foi anteriormente submetida a devida Presidência se a erva-mate expor-
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tada da Província do Paraná, e que transita por este município estava ou 
não sujeita ao pagamento do importo municipal de 60 réis por arroba. Esta 
dúvida foi resolvida negativamente por um dos Digníssimos antecessores 
de Vossa Excelência, no entretanto sendo crescido o número de arrobas de 
erva-mate que passa pelo município vindas da vizinha província, a Câmara 
Municipal julga ser de seu indeclinável dever consultar a Vossa Excelência 
se pode mandar cobrar o imposto toda a vez que o introdutor das ervas não 
apresente conhecimento em forma, pelo qual prove já haver feito[ilegível] 
pagamento no Município produtor. A justa [ilegível] de Vossa Excelência 
muito importará no bem do comércio lícito, e das rendas desta Câmara, se, 
como parece evidente, for considerado contrabando as ervas não guiadas a 
que a presente consulta se refere. Deus Guarde a Vossa Excelência (tudo o 
mesmo como o outro).

Ilustríssimo Senhor
A Câmara Municipal abaixo assinada [ilegível] o que solicitará da Delegacia 
de Polícia desta Vila em data de 9 de [fls. 197] Julho do ano de 1863 nova-
mente insta para que seja postado uma guarda policial no chafariz público 
desta já indicada Vila com o tríplice fim: de vigiar na conservação e limpeza 
do mesmo; evitar as rixas dos escravos, e coibir o abuso das palavras obscu-
ras, que são ali proferidas pela ínfima ralé. Espera que Vossa Senhoria tome 
na devida consideração o justo pedido que ali ficou formulado prestando 
assim não pequeno serviço à moralidade pública para a paz e tranquilidade, 
das famílias. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Paço da Câmara Municipal da 
Vila do Passo Fundo 20 de Março de 1867. = Ilustríssimo Senhor Dr. Can-
dido Lopes d’Oliveira Digníssimo Delegado de Polícia do Termo.

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
A verba [ilegível] do orçamento vigente para júri[ilegível], [ilegível], 
eleições aposentadoria do Juiz de Direito, luzes e itens para a cadeia é de 
600$000 réis.  Esta verba na presente data já se acha esgotada completando-
-se as luzes para a cadeia até o último de junho futuro do corrente ano. Por 
esta razão a Câmara não mandou pagar desde já a reclamação feita pelo [ile-
gível] Manoel Ferreira Carpes de 189$824 réis de custos vencidos, no que 
foi [ilegível] o cofre da municipalidade. [ilegível] sendo justo e legal o pa-
gamento reclamado a Câmara vem solicitar de Vossa Excelência autorização 
[ilegível] o seu [ilegível], e no mesmo tempo pede permissão para dispensar 



350 Livro Copiador: Ofícios e Ordens da Câmara Municipal de Passo Fundo (1857–1867)

o necessário. Com a próxima sessão do Juiz, [ilegível] do Dr. Juiz de Direito, 
e constam q peçam sobrevir; o que tendo calculo atingir em 300$000, [ile-
gível] dos 189$824 réis reclamados pelo Excelentíssimo [ilegível]. Sendo as 
despesas a fazer-se uma causa [ilegível] indispensável, a Câmara Municipal 
abaixo assinada fica esperando a autorização que foi forçada a impetrar de 
Vossa Excelência = Deus Guarde a Vossa Excelência Em 21 de Março de 
1867 (tudo o mais como o retro).

[ilegível] Dr. Juiz Distrito. 
Ilustríssimo Senhor 
Acusando a recepção do ofício de Vossa Senhoria com data de 19 de Março 
próximo findo, que hoje me foi entregue, informo que nesta Vila e seu Ter-
mo não consta a existência de algum indivíduo – que tenha, cometido[ilegí-
vel] o atentado de [ilegível] da Estrada Geral [ilegível] livres, com o fim de 
[ilegível] no território do Império a injusto [ilegível]. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria Vila do Passo Fundo em 5 de abril de 1857. Ilustríssimo Senhor 
Dr. Americo Vespucio Pinheiro Prado. Digníssimo J. [ilegível] da Câmara. 

O Vereador Presidente Francisco de B. Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guima-

rães

Ao fiscal da Soledade
Ilustríssimo Senhor
Foi recebido o ofício de Vossa Mercê com data de 4 do corrente mês de Abril. 
Em vista das dificuldades que [ilegível] para preencher o mapa da proprieda-
de territorial e produção agrícola de seu Distrito; prorrogo até 15 do Maio 
entrante o prazo para a confecção e entrega do mesmo mapa, esforçando-se 
Vossa Mercê por ser em tudo e por tudo o mais exato possível. Deus Guarde 
a Vossa Mercê. Vila do Passo Fundo 8 de abril de 1867. = Ilustríssimo Se-
nhor J[ilegível] Ferreira de Camargo Fiscal do 6º Distrito.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 198]
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Edital: Jeronimo Savinhone Marques, Vereador Presidente Interino da Câ-
mara Municipal da Vila do Passo Fundo, atualmente em exercício.
Faz saber para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, que 
nos dias 13, 14 e 15 do mês de Maio próximo entrante, as 10 horas da ma-
nhã, estando a Câmara reunida na sessão ordinária se há de arrematar a com-
postura de que carece o chafariz de água potável, orçada em 200$000 réis, e 
atulhamento [ilegível] na = Taverna do Chafariz, orçada em 150$000 réis; 
e atualmente [ilegível] na Travessa do Humaita, também orçada em 150$, 
e finalmente a compostura na Rua do Commercio, junto a calçada em fren-
te a cada do Capitão Joze Joaquim Marques Souza, de modo a passar sem 
embaraço e livremente as carretas, orçada em 200$000. Cujas obras serão 
arrematadas por uma ou mais pessoas mediante propostas vantajosas, com 
garantia suficiente; e assim se chama e convida os licitantes para concorre-
rem os ditos preços nos dias e as horas supra indicadas. Vila do Passo Fundo 
em 25 de Abril de 1867. 

O Vereador Presidente Interino Jeronimo Savinhone Marques
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Nº 10
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a ordem de Sua Excelência[ilegível] em Portaria de 13 
de Abril do corrente ano, esta Câmara Municipal transmite a Vossa Exce-
lência uma demonstração detalhada da despesa feita e por fazer no corrente 
exercício, pela verba [ilegível], eleições, aposentadoria ao Juiz de Direito, 
[ilegível] para a cadeia; afim de que Vossa Excelência de tudo bem ciente 
possa resolver sobre a autorização solicitada por ofício desta Câmara, Nº 9 
de 21 de Março pretérito. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 13 de Maio de 
1867. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Ignacio Marcondes 
Homem de Mello. Presidente da Província. 

Assinados
Francisco de B. Miranda

Francisco Gabriel d’Albuquerque
Joaquim da Silva Portella

Salvador Alves Resende
Benedito Pinto de Moraes
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Nº 10 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Em cumprimento a ordem de Vossa Excelência [ilegível] em Portaria de 13 
de Abril do corrente ano esta Câmara Municipal transmite a Vossa Exce-
lência uma demonstração detalhada da despesa feita e por fazer no corrente 
exercício, pela [ilegível], custos, eleições, aposentadoria ao Juiz de Distrito, 
luzes e itens para a cadeia, a fim de que Vossa Excelência de tudo bem ciente 
possa resolver sobre a autorização solicitada por ofício desta Câmara, Nº 9 
de 21 de Março pretérito. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 13 de Maio de 
1867 = Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Ignacio Marcon-
des Homem de Mello Digníssimo Presidente da Província. 

Francisco de B. Miranda
Salvador Alves Resende

Benedito Pinto de Moraes
Francisco Gabriel d’Albuquerque

Joaquim da Silva Portella

Nº 11 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Esta Câmara Municipal transmite inclusa a Vossa Excelência uma represen-
tação da Soledade e da do Distrito do Nonoai, Manoel de Moura[ilegível] 
Gavião, em que solicita um auxílio de trezentos mil réis para a reabertura da 
Estrada Geral, na mata que fica entre o povoado [fls. 199] daquele Distrito e 
o Passo do Rio Goioen, estrada essa que vai dar a Comarca de Guarapuava da 
Província do Paraná. A Câmara Municipal transmitindo a Vossa Excelência 
a supramencionada representação, por intender que o auxílio solicitado deve 
ser fornecido pelo cofre provincial, corrobora a exposição do subdelegado 
de Nonai; pois de fato, a reabertura indicada é uma necessidade palpitan-
te, que sendo satisfeita muito utilizará ao comércio, principalmente de bes-
tas, além do incremento que dará a um povoado nascente, e aos habitantes 
daquele [ilegível] e interessante Distrito. Assim, pois, a Câmara conta que 
Vossa Excelência há de tomar na consideração que merece a matéria de que 
acaba de tratar. Deus Guarde a Vossa Excelência = Paço da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 15 de Maio de 1867. 
(tudo o mesmo como o retro). 
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Ilustríssimo Senhor
O Ofício que Vossa Senhoria dirigiu a Câmara Municipal desta Vila, em 
data de 7 do corrente mês de Maio, foi tomado na consideração que merecia 
em Sessão de hoje. Sendo Provincial a estrada que do povoado de um Dis-
trito Segue ao Passo Geral do Rio Goioen, também pelo respectivo cofre 
deve ser feita a despesa com a reabertura, que em verdade é uma necessidade 
palpitante, em bem do comércio, principalmente de bestas, e dos habitantes 
desse [ilegível] e futuro Distrito. 
Por semelhante motivo transmite-se a Sua Excelência o Senhor Presiden-
te da Província o supracitado ofício de Vossa Senhoria., corroborado com   
uma ligeira informação da [ilegível]; o que se comunica a Vossa Senhoria 
para sua ciência e governo.  Deus Guarde a Vossa Senhoria Paço da Câmara 
Municipal da Vila do P. Fundo 15 de Maio de 1867 = Ilustríssimo Senhor 
Manoel de [ilegível] Gavião = Digníssimo Subdelegado de Nonoai.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Ilustríssimo Senhor
Em Sessão de hoje a Câmara Municipal tomando na devida consideração o 
quanto Vossa Senhoria solicita em ofício também de hoje, resolveu mandar 
colocar uma porta guardada em parede de um dos quartos da cadeia civil, 
para ali serem recolhidos os embriagados e outros, e não como até aqui tem 
sucedido, estarem de mistura com os condenados e com outros presos gra-
ves. Outrossim, resolveu mandar comprar a sineta da mesma cadeia. E para 
a realização de tais composturas se presa a dar as necessárias ordens ao Pro-
curador, Alferes Joaquim Gonçalves Gomide. Pode Vossa Senhoria contar 
com a boa vontade da edilidade em tudo que poder contribuir para o desem-
penho cabal satisfatório das duas ordeiras funções. Deus Guarde a Vossa S. 
Paço da Câmara Municipal da Vila do P. Fundo em 15 de Maio de 1867 = 
Ilustríssimo Senhor Jeronimo Savinhone Marques Digníssimo Delegado de 
Polícia desta Vila. (o mesmo como o retro).

Nº 12
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo vem representar a Vossa Exce-
lência contra o Bacharel João Severiano Miranda da Cunha, Juiz Municipal 
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e Órfãos, e Juiz Comissionário da mesma Vila e Termo, pelos atos ilegais e 
arbitrários por ele cometidas na administração da justiça. Esta representação 
fundando-se o art. 58 da Carta de Lei de 1º de outubro de 1828, que obriga 
as Câmaras darem parte anualmente, ou quando convier, ao presidente da 
província e Conselho geral, hoje assembleias provinciais, das infrações da 
Constituições, e das [ilegível] [fls. 200] negligencias de todos os emprega-
dos; também funda-se na urgente necessidade que tem [ilegível] deste muni-
cípio, de uma melhor e mais eficaz administração de terá justiça; de uma jus-
tiça que, cumprindo fielmente a letra e o espírito da lei, garanta a plenitude 
dos direitos individuais, e assegure a honra dos cidadãos.  = Por fatalidade, 
Excelentíssimo Senhor, o Bacharel João Severiano Miranda Cunha, primei-
ro Juiz letrado desta Vila, em vez de conservar-se nas vias da legalidade se 
tem, infelizmente, transviado da linha de seus deveres; por isso a sua judi-
catura daí sendo fértil, vai sendo prolífera, em escândalos que convém coi-
bir = Fatos há por ele praticados tão contrários aos princípios do justo e do 
honesto que por honra da magistratura do país devem ficar esquecidos; não 
será a Câmara, pois, quem dissipe todas as brumas onde elas mal se [ilegível]. 
= Basta na presente representação expor a Vossa Excelência o seguinte, cuja 
verdade esta corporação garante por estar de tudo bem informada. 
O Bacharel João Severiano Miranda da Cunha, na qualidade de Juiz Mu-
nicipal, em audiência pública, ainda a bem pouco tempo negou a justiça 
distributiva solicitada por uma parte, obstinando-se em não lançar despa-
cho algum no requerimento que lhe fora apresentado, e assim sem despacho 
devolveu a petição escrita, [ilegível] nada insólito o direito do requerente. = 
[ilegível] ordem de habeas corpus a Alexandre Pedro Ribeiro, que foi preso 
em flagrante pelos crimes de resistência e injúria contra o Juiz de Paz desta 
Vila,  [ilegível] em atribuições alheias, e abrando sem competência[ilegível], 
pois que a prisão sendo feita em nome e por ordem do Juiz de Paz, caso 
fosse ilegal = deveria aquela ordem de habeas corpus ser expedida unica-
mente pelo Dr. Juiz de Direito da Comarca, como é corrente em direito, e 
sobre qualquer principiante de foro; não sendo lícito admitir-se que um Juiz 
letrado alegue ignorância neste ponto, principalmente depois de [ilegível] 
de 12 de janeiro de 1844, cuja [ilegível] deixa a desejar. = tem recebido na 
Coletoria desta Vila e Saldo correspondente a patente do Tenente Coronel 
Ireno Joze Topazio; em Serviço de guerra, saldo destinado para suprir as ne-
cessidades de muitas famílias podres dos praças da Guarda Nacional do 5º 
e 6º Distritos do Termo, que seguiram para a campanha, e até hoje não tem 
feito a menos distribuição: o motivo desta [ilegível], diz ele, foi ter perdido a 
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relação nominal desses familiares, porém sendo isso verdade, qual o motivo 
para não solicitar nova relação!
Que não se entende com as autoridades daquele Distritos, ou com pessoas de 
boa fé e consciência, alguma das quais se acham encarregadas de coadjuvá-lo 
nessa distribuição?... Na qualidade de Juiz de Órfãos e ausentes recebeu os 
poucos bens do espólio de Joaquim Franco, conhecido por Joaquim Velho, 
e não consta que há um espólio desse destino legal; antes ficou, ou pessoa de 
sua casa, se não com todos ao menos com parte desses bens. = No caráter de 
Juiz Comissário procedeu a medição de três posses de terras de cultura no 
Distrito do Campo do Meio, as quais são moderníssimas, estabelecidas em 
1860 a esta parte, e uma delas, segundo consta, ainda não conta três anos 
de existência: assim infringiu[ilegível] disposições da Lei Nº 601 de 28 de 
Setembro de 1859, e do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854. [fls. 201] ele 
devia ser o primeiro a respeitar. Excelentíssimo Senhor a Câmara não se es-
tenderá mais na exposição da série de fatos ilegais praticados pela Autorida-
de de que se ocupa, a primeira do município, e a que também por duas vezes 
competia dar o exemplo e o bom exemplo da moralidade e do dever; não se 
estenderá, para que depositando ilimitada confiança na indefectível justiça 
do Governo, supõe que o que fica dito é suficiente para Vossa Excelência 
lançar suas vistas protetoras e benéficas a este canto da província, Digníssi-
mo  por certo de melhor sorte. A Câmara Municipal formulando esta tosca 
e incompleta representação tem consciência de cumprir seu sagrado dever, 
e servir de [ilegível] legítimo as queixas de seus munícipes. Deus Guarde a 
Vossa Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Ses-
são Ordinária de 18 de Maio de 1867 = Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello Digníssimo Presidente 
da Província.

Francisco de Barros Miranda
Salvador Alves Resende

Benedito pinto de Moraes
Francisco Gabriel d’Albuquerque

Joaquim da Silva Portella
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Circular
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 5 de Julho de 1867.  
 
Ilustríssimo Senhor
Para dar execução ao que foi determinado por Aviso Circular do Ministé-
rio dos Negócios d’ Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 20 de abril 
do corrente ano, e circular Nº 10 de 5 de Junho último, expedida por sua 
Excelência  o Senhor Presidente da Província, cumpre que Vossa Senhoria 
com brevidade que for possível envie a esta Câmara Municipal uma relação 
exata da população livre e escrava do Distrito de sua jurisdição, incumbi-
da no trabalho como é costume a [ilegível] de Inspetores do Quarteirão, e 
[ilegível] depois essas listas em uma só que remeterá. [ilegível] ocasião a Câ-
mara Municipal se dirige ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Província 
comunicando, que a cada um dos subdelegados do Termo se tem entendido 
a respeito e deles espera um serviço consciencioso. Deus Guarde a Vossa Se-
nhoria = Ilustríssimo Senhor Amancio d’Oliveira Cardozo Subdelegado do 
Distrito da Vila.

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Igual aos demais Subdelegados de cada um dos Distritos do Termo.

Circular 
Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 5 de junho de 1867
Ilustríssimo Senhor
Em cumprimento da ordem expedida pelo Excelentíssimo Senhor Presiden-
te da Província, e exigência do Excelentíssimo Senhor Ministro do Império, 
digne-se Vossa Senhoriacom a maior brevidade possível organizar uma rela-
ção dos [ilegível] cegos e surdos e mudos, que existem no Distrito de Sua ju-
risdição, com a declaração de seus nomes e idades, e a posição das respectivas 
famílias, na inteligência porém, de que na relação dos primeiros só devem ser 
incluídos aqueles, que sejam completa e irremediavelmente cegos.  Do seu 
reconhecido zelo no desempenho do serviço público, a Câmara Municipal 
espera um trabalho exato, feito com a brevidade indispensável, e qe fica re-
comendada. [fls. 202] Deus Guarde a Vossa Senhoria = Ilustríssimo Senhor 
João Baptista Rodrigues Subdelegado da Soledade.
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Igual aos mais Subdelegados de cada um dos Distritos do Termo. 

Nº 9 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Acusando da recepção da circular de 28 de Maio do corrente ano, acompa-
nhada de uma nota das posturas da Câmara Municipal da Cruz Alta, que se 
acham em execução, contendo medidas para a conservação dos ervais e fa-
brico da erva-mate, esta Câmara cumprindo com as recomendações de Vossa 
Excelência vai adaptar providências no intuito de por Termo a imperfeição 
e fraude com que é atualmente preparada aquela indústria, e para a [ilegível] 
fim está elaborando em projeto de reforma, que em[ilegível] breve terá a 
honra de submeter a aprovação de Vossa Excelência, visto como as posturas 
da Câmara Municipal da Cruz Alta, a respeito da conservação dos ervais, e 
fabrico da erva-mate – parco ou nada diferem das posturas em vigor neste 
município. Deus Guarde a Vossa Excelência P. da Câmara Municipal da Vila 
do P. Fundo em 16 de Julho de 1867 = Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello Digníssimo Presidente 
da Província.

Francisco de Barros Miranda
Salvador Alves Resende

Benedito Pinto de Moraes
Francisco Gabriel d’ Albuquerque

Joaquim da Silva Portella
Candido Lopes d’Oliveira

Nº 14
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Estão dadas todas as providências no sentido de se obter uma exata relação 
da população livre e escrava deste município; cuja relação será enviada sem 
perda de tempo a Vossa Excelência, logo que seja organizada na forma reco-
mendada pela circular Nº 10 de 5 de junho pretérito. Deus Guarde a Vossa 
Excelência Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 16 de 
julho de 1867. (Todo o mais como o retro).

Nº 15 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Acusando recebida a circular Nº 11, que Vossa Excelência, expediu em 6 de 
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junho último, esta Câmara tem de significar que com a maior brevidade pos-
sível organizará uma relação dos meninos cegos e surdos mudos, que existem 
neste Município, com declaração de seus nomes e idades e da posição dos 
respectivos familiares; para o mencionado fim já estão dadas as necessárias 
providencias, e logo que o trabalho dito esteja regularmente confecciona-
do [ilegível] remetido sem demora  = Deus Guarde a Vossa Excelência = 
Paço da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em 16  de julho de 1867 
(Tudo o mais como o retro).

Nº 16 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A cadeia da Freguesia da Soledade há muitos anos se acha em estado de ruína 
e não sendo reconstituída com urgência de todo se percam as poucas [ilegí-
vel] ainda existentes, as quais podem ser aproveitadas embora representem 
um valor pouco [ilegível]. Mas não se considerando esta Câmara habilita-
da para [fls. 203] para vender aqueles materiais sem prévia autorização de 
Vossa Excelência, vem solicitá-la, a fim de recolher o produto da renda do 
cofre respectivo, [ilegível] Vossa Excelência assim o julgou justo e necessário, 
como parece a esta corporação. É presumível que dispendendo-se aquantia 
de 600$000 réis a reconstrução da cadeia dita satisfaça por longo tempo as 
mais urgentes necessidades locais, economizando-se o aluguel de um prédio 
que [ilegível] de mês em mês absorverá em pouco tempo [ilegível] capital, 
e mais ainda; por muito, se a Vossa Excelência [ilegível] mais [ilegível], se 
dignará expedir suas ordens, e que serão imediatamente cumpridas.  Uma 
ou outra providência de [ilegível], porém, tomada no intuito de evitar o 
prejuízo já eminente. Deus Guarde a Vossa Excelência Paço da Câmara Mu-
nicipal da Vila do Passo Fundo [ilegível] agosto de 1867 = Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Dr. F. J. M. Homem de Mello Digníssimo Presidente 
da Província.

Francisco de B. Miranda
Salvador Alves Resende

Francisco Gabriel d’Albuquerque
B. Pinto de Moraes

Joaquim da Silva Portella
Candido Lopes d’Oliveira
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Nº[17] 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
A Câmara incumbida de [ilegível] e mais afins a respeito da conservação dos 
ervais do fabrico da erva-mate não representou ainda o respectivo trabalho, 
o qual [ilegível] portanto só pode ser tomado em consideração na seguinte 
sessão ordinária, depois de [ilegível] essa demora [ilegível] interesse público, 
e o vai de encontro a urgência[ilegível] [ilegível] por Vossa Excelência [ile-
gível] de 28 de maio pretérito: [ilegível], pois, esta Câmara na sua[ilegível] 
[ilegível] Provisoriamente os artigos da Câmara Municipal da Cruz Alta, em 
relação à matéria, e passa a encomendar sua execução aos Fiscais dos diver-
sos Distritos, e mais autoridades. Logo, porém, que se formule o intentado 
projeto será ele remetido a Vossa Excelência, para a competente aprovação, 
como permite o art. 9º da lei de orçamento municipal Nº 600 de 10 de ja-
neiro deste ano, citada na circular referida. Deus Guarde a Vossa Excelência. 
(tudo o mesmo como o retro).

Ilustríssimo Senhor
Foi presente a Câmara  Municipal desta Vila o ofício de Vossa Senhoria de 
2 do corrente mês, no qual da ciência de ter sido exonerado por Sua Exce-
lência o Senhor Presidente da Província do Cargo de escrivão[ilegível] da 
Coletoria desta mesma Vila, o cidadão Gaspar Francisco [ilegível]; e, em 
virtude dessa exoneração pede que se permita ao Secretário desta Câmara, 
o ir servindo de escrivão da dita coletoria, e que se indique um cidadão com 
habilitações precisas para afincar semelhante lugar, a fim de ser posto e apro-
vado pelo mesmo Excelentíssimo Senhor Presidente. Em resposta se declara, 
a Vossa Senhoria., quanto a primeira parte, que o Secretário desta Câmara, 
é também Secretário Geral do Comando Superior da Guarda Nacional do 
Município, e além disso o advogado do auditório, o que parece importar 
incompatibilidade absoluta por cuja motivo deixa de entrar no exercício da-
quela escrivaria, optando pelos cargos e profissão que já exerce; quanto a 
segunda parte resolveu indicar ao cidadão Leandro de Oliveira [ilegível], 
pessoa que [ilegível] a necessária aptidão, e tanto assim que foi nomeado 
interinamente pelo próprio coletor, achando-se em pleno exercício por força 
de semelhante nomeação. Deus Guarda a Vossa Senhoria Paço da Câmara 
Municipal da Vila do Passo Fundo em 22 de Agosto de 1867. Ilustríssimo 
Senhor Dr. João Capistrano[ilegível] d’Miranda Castro. Digníssimo  Dire-
tor Geral da Fazenda Provincial.
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O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

[fls. 204]

Ilustríssimo Senhor
Junto a este encontrará Vossa Senhoria o Relatório da Câmara Municipal 
desta Vila, o Balanço Demonstrativo da Receita e Despesa do ano financeiro 
que findou no último de junho pretérito, e orçamento para o ano futuro de 
1868 a 1869, tendo em duplicata; cujos preços oficiais serão [ilegível] a sua 
Excelência o Senhor Presidente da Província, e depois a Assembleia Legis-
lativa Provincial em sua primeira reunião, a fim de tomar na consideração 
conveniente. Deus Guarde a Vossa Senhoria = Paço da Câmara Municipal 
da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordinária de 22 de agosto de 1867.
Ao Ilustríssimo Senhor Secretário do Governo da Província

 O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Pinto Guimarães

Relatório

Digníssimos Membros da Assembleia Legislativa Provincial.
A Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em cumprimento a lei, e na 
qualidade de órgão das necessidades de seus Munícipes, vem pelo presente 
perante os Digníssimos Representantes da Província fazer a exposição do 
estilo, não há quanto ao seu estado atual, como das providências que devem 
ser adaptadas no intuito de promover o seu bem estar material. Digníssimos 
Membros, a missão da Câmara na [ilegível] do presente ano limita-se a re-
produção do seu [ilegível] Relatório, no qual já fez sentir quais as medidas 
[ilegível] ao desenvolvimento da agricultura e comércio deste importante 
Município. É firmada na convicção de que sem a adoção das providencias 
constante do seu último relatório, nos poderá o comércio de seu Município 
subtrair-se a ruína que o ameaça; [ilegível] porque tem entendido esta Câ-
mara, que lhe cumpre o dever de [ilegível] suas pretensões, e aguarda que o 
patriotismo dos Digníssimos Membros faça o resto.

Segurança Individual

Em geral as autoridades incumbidas de velar pela segurança pública e indivi-
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dual e direito de propriedade, cumprem vigorosamente os deveres [ilegível] 
aos seus cargos, porém sem embargo de que tem havido ultimamente alguns 
crimes de caráter mais ou menos graves, por cuja circunstância, indubitavel-
mente tem concorrido, o estado excepcional, no qual se acha a Província, 
servindo a guerra.
Agricultura; reproduzindo o art. do Relatório passado[ilegível]. 
Comércio; reproduzindo o art. do Relatório passado[ilegível].
Vias de comunicação; reproduzindo o art. do Relatório passado[ilegível].
Matriz; reproduzindo o mesmo artigo com o seguinte acréscimo: “Cumpre, 
porém, advertir que hoje as Santas Imagens estão [ilegível] em uma capela 
particular, por haver de sua proprietária a [ilegível] celebra ali todos os ofí-
cios diocesanos, e assim continuará até que ao menos de força, ao competen-
te reparo na Igreja em ruinas, conforme está projetado. 
Correio; reproduzido [ilegível].

Receita Municipal

Como vereis do Balanço que a este acompanha subiu a quantia de réis 
6:928$292 réis a importância total dos rendimentos arrecadados durante o 
ano financeiro próximo findo, havendo por conseguinte sobre o ano anterior 
o lisonjeiro acréscimo de 1:035$613 réis, que não deixou de ser lisonjeiro. 

Despesas

Também vereis que a Despesa Municipal do supradito ano financeiro findo, 
montou a réis 5:382$332 réis, ao passo que as do ano atrasado atingiram 
[ilegível] a réis 4:989$190 réis, porquanto, no ano financeiro anteriormente 
findo dispendeu-se mais do que aquele a insignificante quantia de 393$142 
réis. P. e S. da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo em Sessão Ordiná-
ria de 23 de Agosto de 1867

Francisco de Barros Miranda

Salvador Alves Resende
Francisco Gabriel d’Albuquerque

Benedito pinto de Moraes
Joaquim da Silva Portella
Candido Lopes d’Oliveira
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Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo Agosto 28 de 1867.

A Câmara Municipal desta Vila é assinante do Diário Oficial. Para comple-
tar a coleção do semestre findo no último junho, falta os seguintes números: 
de Março o Nº 64, de Abril os números 99 e 100, de Maio os números 117, 
137 e 138, de Junho os números 155 e 166 = os todos oito números; cuja 
semana pelo presente reclama, e espera ser satisfeita, estando pronta a en-
trar com pagamento de 200 réis por cada número, [ilegível]. Deus Guarde a 
Vossas Mercês = Senhores da Topografia Nacional e Redatores do = Diário 
Oficial = 

O Vereador Presidente Francisco de Barros Miranda
O Secretário Antonio Ferreira Prestes Guimarães

Termo de Encerramento

Tem este livro duzentas e quatro meias folhas de papel todas por mim nume-
radas e rubricadas com a minha rubrica que diz = Araujo = de que uso, e tem 
de [ilegível] para nele se lançar as cópias dos Ofícios expedidos pela Câmara 
Municipal desta Vila e tem no princípio competente termo de abertura. Vila 
do Passo Fundo. 8 de Agosto de 1857. 

O Vereador Presidente
Manoel Joze de Araujo.
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A obra apresenta, na íntegra, a transcrição paleográfica do pri-
meiro livro do Copiador de Ofícios e Ordens da Câmara Muni-
cipal da Vila do Passo Fundo (1857 – 1867). A transcrição vem 

acompanhada da contextualização do período em que ele foi produzido. 
Responsável por salvaguardar um número expressivo de correspondên-
cias expedidas pela Câmara Municipal de Passo Fundo, o livro tem um 
lugar fundamental na preservação de fragmentos do cotidiano, pois 
mesmo que tenha sido pensado como um instrumento administrati-
vo, o livro fez parte do cotidiano dos profissionais que o utilizavam. 
Portanto, o livro copiador serviu como um repositório de informações, 
as quais estão além das correspondências expedidas, podendo hoje ser 
considerado como um suporte de memória.
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