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Resumo 

 

 

Este trabalho apresenta uma análise sobre as atas das reuniões da câmara 

municipal de Pelotas, situado entre os anos de 1853 a 1860. Buscando 

compreender como funcionavam as relações de poder entre a câmara e os 

vereadores que a compunham. Tentaremos estabelecer quais foram suas 

principais atividades realizadas nesse período. 

 

Palavras-Chave:  Política - Câmara Municipal – Reuniões - Atas 

 

 

 

Abstract 

This work presents an analysis of the minutes of the meetings of the municipal 

council of Pelotas, located between the years of 1853 to 1860. Seeking to 

understand how the relations of power between the city council and the 

councilors who composed it worked. We will try to establish what were the main 

activities carried out during this period. 
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Introdução 

 

Este trabalho foi realizado com o interesse de se conhecer melhor como 

funcionava a Câmara municipal de Pelotas já na virada para a segunda metade 

do século XIX, mais especificamente em relação aos anos de 1853 até 1860. 

Buscou-se entender como funcionavam as relações de poder entre os 

vereadores, quais eram as regras do jogo político e do cenário em que esses 

vereadores atuavam, qual era a influência que exerciam nos interesses 

econômicos por trás das decisões que eram tomadas. Também se buscou 

verificar como ocorriam as escolhas dos candidatos, além das bases com que 

contavam para manterem-se nos cargos, ver as relações de parentesco como 

os casamentos e apadrinhamentos, interferiam nas alianças e nos acordos que 

iam se estabelecendo, nos momentos em que se deviam aprovar ou reprovar 

medidas como projetos de lei ou orçamentos. 

As câmaras municipais no período imperial não possuíam o mesmo 

poder e prestígio que detinham no período colonial. Com o advento da 

Independência e das reformas liberais que marcaram o período, uma série de 

novos cargos e instituições foram criados e os poderes que os vereadores 

concentravam anteriormente foram sendo distribuídos para novos cargos, 

como o de juiz de paz, delegado de polícia, promotor público, juiz de direito, 

entre outros. Contudo, isto não significa que a Câmara fosse um espaço de 

atuação figurativo. Ela continuou a exercer influência local, organizando a 

política paroquial, os códigos de posturas, arrecadando impostos e tentando 

ordenar a vida social e econômica na urbe. 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar de que forma a instituição da 

câmara atuou como um espaço de poder, tanto político, em que o presidente 

tinha em suas mãos o poder de tomar decisões, agindo como um líder, já que a 

presidência da câmara equivalia nos termos que conhecemos hoje ao cargo de 

prefeito. Tal cargo trazia certa distinção e proporcionava um determinado grau 

de status para quem o ocupasse, perante a sociedade Pelotense. 

Para realizar essa pesquisa, utilizamos como fontes primárias as atas 

das reuniões que foram transcritas dos livros originais da época, por uma 
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equipe do IHGPel. Tal trabalho facilitou a nossa consulta, além de ser possível 

também, que se procedesse às análises desse material com calma, por 

possuírem muitos detalhes que foram sendo agrupados por partes, para 

melhorar a coleta das informações e dos dados históricos de acordo com a 

necessidade. 

A presente monografia está dividida em dois capítulos, sendo o primeiro 

mais voltado ao contexto histórico da fundação do povoado, depois vila e 

finalmente cidade de Pelotas, juntamente com a abertura da câmara. O 

segundo capítulo, por sua vez, busca analisar a atuação da câmara, quais as 

propostas, votações, resoluções, ordens e obras públicas realizadas a partir de 

sua administração e do trabalho de seus vereadores.  
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Capítulo 1 – As Câmaras municipais na história e seu surgimento em 

Pelotas  

 

Em 1830 por decreto é que a Paróquia de Pelotas foi transformada em 

Freguesia de São Francisco de Paula, pois para a província e conselho geral 

era bom que a povoação fosse crescendo e se tornando mais desenvolvida, 

passando a vila e depois chegando à cidade. O dia 7 de abril era uma data 

bem marcada por que lembrava o ato da abdicação do primeiro imperador 

D.Pedro I e em função disso foi decidido que nesse dia seria realizada a 

festividade na Praça da Regeneração com a presença da população que 

acompanhou atenta o ato simbólico na época de levantar o pelourinho que 

significava a distinção de ser reconhecido o local como município. Também 

compareceram nas festividades as pessoas mais importantes da região como 

os charqueadores e comerciantes acompanhados de suas famílias.1 

O ano de 1832 marca o nascimento da Câmara Municipal em Pelotas, 

que tinha como juiz de paz, Manoel Pinto de Morais, que naquela época era um 

cargo eletivo, onde a pessoa era escolhida para ocupar esse posto por um 

determinado período de tempo. 

Conforme Fernando Osório, já em 1835 já constam documentos que 

afirmavam que deputados provinciais em seus discursos já defendiam a 

elevação da vila à categoria de cidade com o mesmo nome de São Francisco 

de Paula. Mas com a proposta de Xavier Ferreira em se adotar o nome de 

Pelotas, tendo em vista homenagear o arroio pelo qual o cearense José Pinto 

Martins passou, quando chegou aqui no sul, como um dos pioneiros nessa 

região a trabalhar com a fabricação da carne salgada, onde montou sua 

charqueada e deixou o exemplo para os demais que o seguiram nessa 

atividade que trouxe riqueza e desenvolvimento econômico para Pelotas. 

Pelotas, nessa época, era a maior produtora de charque do Brasil e sua 

economia era bastante desenvolvida se comparada aos municípios do interior. 

Em relação aos transportes, um dos primeiros barcos à vapor que navegou por 

nossas águas foi a barca Liberal, que entre seus construtores estavam os 

                                                           
1 Os dados sobre a história de Pelotas foram retiradas de OSÓRIO (1997). 
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ilustres habitantes pelotenses Domingos José de Almeida, Antônio José 

Gonçalves Chaves e José Vieira Vianna. 

No canal São Gonçalo, foram realizadas anteriormente obras de limpeza 

da foz, o que viria permitir que os barcos carregados pudessem entrar no canal 

e sem ficar presos nos bancos de areia devido as grandes cargas que 

transportavam. A produção e o comércio tornaram a elite pelotense bastante 

rica, o que promoveu uma grande entrada de mão de obra escrava no 

município – uma das maiores do sul do Brasil (VARGAS, 2016). 

Logo em seguida já começaram a se organizarem novos esforços no 

sentido de alcançar uma mais alta condição para a vila, através de documentos 

que a câmara municipal enviava para a presidência da província, para poder 

confirmar o desenvolvimento da região, ela se baseava em levantamentos e 

censos que pudessem comprovar seus argumentos. Ou seja, desde os 

primeiros anos, a Câmara pelotense teve muito trabalho, pois Pelotas crescia 

rapidamente e era preciso administrar bem uma sociedade escravista que se 

destacava pela sua riqueza (ARRIADA, 1994). 

O melhor estudo sobre a Câmara municipal de Pelotas nos seus 

primeiros anos é o de Dúnia Nunes (2013). A autora analisou a importância das 

Câmaras no Brasil Império. Para que o Brasil se consolidasse como um estado 

imperial, aconteceram uma série de mudanças no sistema político, e essas 

alterações ocorreram tanto na parte política como também na parte 

administrativa e na legislação. Essas reformas tinham por objetivo manter a 

sociedade organizada nos novos parâmetros do liberalismo político, mas 

também fazer com que o território do Brasil se mantivesse unido 

territorialmente, evitando assim uma fragmentação como a que ocorreu na 

América Espanhola. 

E dentro dessas modificações uma das instituições que mais foram 

mudadas foram as câmaras municipais, que estamos analisando nessa 

pesquisa. Com as novas leis o papel das câmaras foi sendo resumido em suas 

funções, diferente do período colonial por exemplo. A partir de agora elas 

ficavam respondendo as questões administrativas das vilas e povoados no 

Brasil. 
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Temos de levar em conta que a distância e a dificuldade de 

comunicação entre as províncias e a capital no Rio de Janeiro, fez com que 

esse processo ficasse um pouco mais complicado. Isso fazia com que nas 

regiões mais distantes como o Rio Grande do Sul, as elites locais como os 

charqueadores e estancieiros, por exemplo, tivessem um poder político maior, 

já que o governo central não conseguia manter um controle mais rígido sobre 

essas figuras da elite rio-grandense. E pensar em como os decretos, leis e 

ordens que vinham da capital eram recebidos por esses homens influentes, 

que por sua vez já possuíam suas próprias redes de poder e de relacionamento 

em outros locais como no conselho e na presidência da província (NUNES, 

2013). 

Ou se realmente as decisões que o governo do Império tomava eram 

obedecidas de fato, ou haveria algum tipo de adequação que chegava a ser 

feita para o sul do país, isso já nos mostra de alguma forma como se davam as 

relações políticas entre as pessoas e as instituições como o governo central, as 

províncias e as câmaras municipais. 

Quando a vila de São Francisco de Paula foi criada em 1830, as famílias 

ricas que ajudaram a fazer com que ela se desenvolvesse junto ao crescimento 

que a indústria do charque oferecia, tornando a região mais próspera, também 

foram beneficiadas pois além de serem vistas pelo governo no Rio de Janeiro e 

lembradas pelo poder econômico que possuíam, a partir desse momento 

passavam a ter um novo meio de serem representados na política. 

E mesmo que a câmara já não tivesse o mesmo poder dos tempos da 

Intendência no regime da colônia, ainda sim era vista como uma boa chance de 

reconhecimento. No caso de Pelotas todas as necessidades locais que 

surgiram, tinham de ser levadas à discussão na câmara de Rio Grande, que 

era mais longe e tinha suas próprias preocupações a resolver (NUNES, 2013). 

No começo do século XIX as câmaras foram perdendo seu poder aos 

poucos, uma vez que era transferido a outras pessoas desempenharem suas 

funções, como era o caso dos juízes de paz, que tomaram conta das questões 

jurídicas em 1828, quando uma nova lei organiza o funcionamento das 

câmaras municipais. Com o passar do tempo as câmaras passaram a atuar 
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somente na área administrativa, e até mesmo sem um orçamento definido para 

poder desempenhar suas ações (CARVALHO, 2003). 

Precisamos entender, entretanto, que ao mesmo tempo em que as 

câmaras iam perdendo seu poder de atuação, os homens que ocupavam 

cargos em seu funcionamento foram procurando outra forma de se manter em 

postos que davam a eles prestígio e poder. O que queremos dizer de forma 

mais clara é que foram se organizando novos arranjos ou estratégias por esses 

atores sociais durante essa mudança de cenário. 

Uma dessas estratégias era a de que os filhos da elite rio-grandense 

fossem enviados para estudar direito, em São Paulo ou Recife, para que dessa 

forma pudessem ter como assumir altos cargos no governo, onde por relação 

direta era possível a essas famílias exercer influência nas decisões tomadas 

pelo governo central (VARGAS, 2010). 

Algo que já faz parte da história política no Brasil são as relações de 

clientelismo e que se mostram presentes no período em que estamos 

estudando, além da família, amigos, compadres, empregados, agregados se 

reuniam em volta de um chefe que dava emprego, proteção, alimento, e em 

troca os clientes retribuíam com o voto no chefe quando chegava a eleição, 

dessa forma o chefe mostrava o poder que tinha na região (BOTH, 2016). 

Seguindo esse pensamento, o poder na capital estava ligado as famílias 

da elite na província de São Pedro do Sul, em função da relação de 

clientelismo. Analisando as redes de compadrio, podemos entender melhor as 

relações de parentesco entre os membros da família, quais eram os 

combinados e os acertos que formavam ou davam mais força a proximidade 

entre os vereadores e as suas famílias (VARGAS, 2010).  

A cidade de Pelotas sofreu muito com a Revolução Farroupilha (1835-

1845). Parte da sua população deixou a cidade, outros lutaram na guerra. 

Muitos charqueadores também migraram para o Uruguai, o Rio de Janeiro e 

Rio Grande. A economia charqueadora foi bastante prejudicada e a Pelotas 

virou uma cidade fantasma (MOREIRA, s/d).  

Foi somente após a Guerra que a economia charqueadora retomou seus 

índices de crescimento anteriores. No período em que estamos analisando na 
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presente monografia (1853-1860), a cidade já se encontrava em grande 

desenvolvimento. O censo provincial de 1858 mostrava que Pelotas possuía 

nesse ano 12.883 habitantes, sendo 4.788 destes classificados como escravos. 

Na época, Pelotas possuía 38 charqueadas e era beneficiada pela contínua 

entrada de gado vindo do Uruguai por conta dos tratados de Comércio e 

Navegação assinados pelo Brasil com o Uruguai, em 1851 (VARGAS, 2016). 

Nessa época, a elite charqueadora pelotense encontrava-se no início de 

um auge que duraria até os anos 1870 e não é coincidência que muitos 

charqueadores e comerciantes controlavam a Câmara de vereadores. Sua 

riqueza e seu prestígio favoreciam-nos nas eleições locais. Somando os 

mandatos de 1853-1856 e 1857-1860, temos 16 vereadores, sendo que um foi 

eleito para ambas as legislaturas. 

 

Tabela 1 - Vereadores por Legislatura e ocupação (1853-1860)2 

Legislatura Nome Ocupação econômica 

1853-1856 Dr. Amaro José de Ávila da Silveira Advogado 

1853-1856 Dr. Vicente José da Maia Advogado 

1853-1856 Alexandre Vieira da Cunha Estancieiro (ex-charqueador) 

1853-1856 José Antônio Moreira Charqueador 

1853-1856 Manuel Lourenço do Nascimento Fº  Charqueador e comerciante 

1853-1856 Manuel Francisco Moreira Charqueador 

1853-1856 Joaquim José de Assumpção Charqueador 

1853-1856 Dr. Miguel Rodrigues Barcellos Médico 

1857-1860 Dr. Serafim J. Rodrigues de Araújo Advogado 

1857-1860 Possidônio Mâncio Cunha Charqueador 

1857-1860 Domingos José de Almeida Charqueador 

1857-1860 Dr. Joaquim José Afonso Alves Advogado 

1857-1860 Manuel Soares de Paiva Estancieiro 

1857-1860 Francisco Jerônimo Coelho Não identificado 

1857-1860 Manuel Francisco Moreira Charqueador 

1857-1860 Dr. José Vieira da Cunha Advogado 

1857-1860 José de Azevedo e Souza Não identificado 

 

                                                           
2 As informações referentes à ocupação econômica foram gentilmente passadas pelo Prof. Jonas Vargas. 
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   Dos 16 vereadores temos 6 charqueadores e 5 advogados, de longe 

os grupos que mais concentram cadeiras. Como se sabe, custava caro formar 

um filho nas Faculdade de Direito do Império, o que significa dizer que os 

vereadores pertenciam sem dúvidas às famílias da elite local. Ao legislarem e 

administrarem a cidade os mesmos também estavam administrando-a de 

acordo com os seus interesses. Portanto, estes eram os homens que 

conseguiram ocupar as cadeiras da Câmara no período que estudamos. No 

próximo capítulo iremos analisar as principais ações realizadas pelos mesmos 

na Câmara municipal. 
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Capítulo 2 – As atividades da Câmara Municipal de Pelotas  

 

Com relação aos assuntos mais debatidos nas reuniões da Câmara, e 

que analisaremos nesta pesquisa, tentaremos agrupá-los a fim de facilitar a 

compreensão do que estava em maior evidência no período entre os anos de 

1853 até 1860. Quais eram os problemas que existiam na cidade e as soluções 

que foram possíveis para resolvê-los, além das propostas dos vereadores, das 

resoluções que tiveram e das decisões a que chegaram, dos temas em que 

houve concordância e das divergências entre os vereadores, quando foi 

possível que tenha existido unanimidade nas votações e também ideias 

contrárias entre os interesses dos cidadãos e de suas influências nas decisões 

da Câmara, além de se levar em conta a opinião popular das ruas em geral. 

Para melhor abordar os temas que foram descritos nas atas das 

reuniões da Câmara, optamos por algumas classificações mais gerais sobre as 

proposições e discursos que foram transcritos dos originais, dos quais nos 

baseamos como fontes primárias para essa pesquisa histórica, entre outras 

obras e autores. Sendo os principais: Charque, Comércio, Obras Públicas, Atos 

Administrativos, Educação, Saúde, Escravidão, Presidência de Província. 

 

2.1 – Analisando as Atas 

Nas primeiras sessões de 1853 no mês de janeiro, percebemos uma 

presença maior de atos administrativos como os juramentos e as solenidades 

de posse dos novos vereadores e juízes de paz para os quatro anos 

subsequentes de 1853 até 1856, assim como a escolha dos suplentes que 

viriam a assumir o cargo em caso de algum impedimento. Também podemos 

verificar que era uma ação cotidiana e protocolar que logo no início das 

sessões sempre eram feitas as leituras e posterior aprovação das atas das 

reuniões passadas para que fossem arquivadas e posteriormente publicadas, 

como foi possível identificar durante a pesquisa a existência de uma pessoa 

chamada Sr Cândido Augusto de Mello que era o responsável pela publicação 

das atas na tipografia que possuía na Rua do Comércio, hoje Rua XV de 
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Novembro onde fica localizada a gráfica do jornal Diário Popular (Sessão de 

07/01/1853). 

Também era comum que se realizasse logo inicialmente no ano 

legislativo a escolha do Presidente da Casa, dos secretários e do Claviculário 

(que era o vereador responsável pela guarda da chave do cofre da Câmara) 

que ficava com essa função por três meses e depois era passada a outro 

colega. O Presidente da Câmara geralmente era o que tivesse recebido o 

maior número de votos, e equivalia atualmente ao prefeito municipal, ele tinha 

por função coordenar as atividades da câmara, além de presidir as sessões e 

fiscalizar o cumprimento das decisões dentro da cidade, responder as 

correspondências oficiais junto a presidência da província, prestar contas dos 

impostos recebidos, entre outras funções.Também existiam as chamadas 

Comissões Permanentes que respondiam aos assuntos mais recorrentes, e as 

Comissões Provisórias que respondiam sobre um determinado assunto para a 

qual eram formadas (como por exemplo a construção de uma escola ou ponte) 

(Sessão de 12/01/1853). 

O exame das contas, receitas e despesas era uma das atividades que 

eram realizadas mensalmente e quando não surgia nenhuma dúvida ou 

questão por parte dos vereadores, as contas eram aprovadas e um relatório 

era enviado para a presidência da província em Porto Alegre. Aqui se percebe 

que as contas da Câmara estavam sujeitas à aprovação dos governantes da 

Capital, o que restringia as autonomias locais (NUNES, 2013). 

Algo que apareceu por várias vezes nas atas era a preocupação do 

presidente e dos vereadores em relação à questão financeira e econômica da 

Câmara, já que havia casos de trabalhos que precisavam ser realizados ou 

consertos e reparos e até mesmo compras mais simples, e expressões como 

“com a maior economia possível” o que sugere que em alguns casos a Câmara 

enfrentou falta de recursos para realizar suas atividades, chegando até um 

caso em especial em que um vereador se ofereceu para fornecer um 

empréstimo à Câmara para ser pago posteriormente, quando a situação 

estivesse mais favorável para a instituição ( Sessão de 07/03/1853). Se os 

municípios ricos, como Pelotas, sofriam com a falta de recursos, podemos 

imaginar como deviam ser as finanças dos municípios mais pobres. 
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Em relação aos atos administrativos, também observamos situações em 

que foram solicitadas licenças ou afastamentos por membros da câmara, 

alegando vários motivos tanto problemas de saúde, como para assumir outros 

cargos como o de um vereador que renunciou a sua vaga para poder assumir 

como delegado em outro distrito, sendo preciso chamar para substituí-lo um 

suplente (Sessão de 21/03/1853) 

Outro cargo que existia era o de Fiscal da Câmara que tinha como 

função fiscalizar se o Código de Posturas estava sendo cumprido pelos 

cidadãos, eles verificavam a situação do comércio local, em especial o 

Mercado Público, que era um local em que se podia encontrar uma grande 

variedade de produtos, além de ser um ponto de encontro entre as mais 

diversas camadas da sociedade (Sessão de 07/04/1853). 

Os pedidos de reparo e consertos foram os que mais apareceram nas 

atas desse ano de 1853 tanto de ruas no espaço urbano, como de estradas no 

espaço rural, além de manutenção do sistema de escoamento das águas 

pluviais e dos esgotos (Sessão de 13/04/1853). Este foi o caso de um 

requerimento que chegou na câmara solicitando o conserto urgente da estrada 

do Passo dos Negros, o que visava combater o abuso das tropas de gado que 

passavam na Rua das Fontes (atual rua Almirante Barroso), mas contava com 

a ajuda dos proprietários das margens do canal São Gonçalo (Sessão de 

11/05/1853). 

Ainda se discutia na câmara um assunto que gerava polêmica, o tapume 

dos terrenos abertos e a edificação na Praça da Constituição (atual Cipriano 

Barcellos), pois pelo código de posturas os proprietários não poderiam possuir 

terrenos abertos e nem construir em áreas públicas, o que fez com vários 

proprietários fossem multados e chamados pelos juízes para que realizassem 

seus deveres para com a municipalidade (Sessão de 16/06/1853). 

Foi nesse ponto da pesquisa que descobrimos um fato curioso, nos 

ofícios que chegavam da capital, recebeu a câmara da secretaria de governo, 

uma licença para que fossem comprados os alimentos paro os presos pobres 

da cadeia de Pelotas, o que nos sugere que essa era uma das preocupações 

do governo da província, além do interesse por se resolver as questões de 
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problemas sociais como os criminosos e suas condições de vida na cadeia 

pública (Sessão de 18/06/1853). 

 Já em se tratando de saúde pública, verificamos a existência de um 

requerimento em que se fazia uma advertência ao fiscal da câmara para que 

tivesse a maior atenção quanto a limpeza urbana, em proibir que o lixo fosse 

jogado nos atoleiros das ruas, visando que se mantivesse as ruas em estado 

de higiene para evitar o surgimento de animais nocivos à saúde da população, 

além da prevenção à doenças e o asseio urbano (Sessão de 07/07/1853). A 

leitura das atas de certa forma nos oferece um olhar privilegiado do cotidiano 

na cidade e que tipo de problemas afetavam a população pelotense da época. 

Um exemplo disso pode ser visto na sessão do dia 8 de março de 1854, 

quando foi autorizado que se fizesse um curral logo após a Praça do Mercado 

com a função de se recolher os animais que estivessem soltos nas ruas, o que 

era proibido pelo código de posturas. No mesmo dia se mandou fazer a 

enumeração dos prédios da cidade e o avivamento dos nomes das ruas 

escritos nas placas, para facilitar a localização dos moradores e também dos 

visitantes.  

Também foram encontradas informações de que foi pedido por 

empréstimo o uso de uma sala da câmara para fins de ser utilizada como ponto 

de encontro para reuniões da Associação de Colonização, o que permite que 

suponhamos que por vezes a própria câmara tenha servido de um local para 

que outros grupos de pessoas pudessem lutar por melhorias nas suas 

condições de vida, como foi o caso da colonização em nossa região, e também 

no desenvolvimento da região com os imigrantes (Sessão de 11/07/1853). 

Quanto às regras de conduta e comportamento, encontramos uma 

referência a uma proibição da venda de bebidas “espirituosas” que pensamos 

se tratar de alcoólicas, visando evitar os problemas com alcoólatras e 

consumidores do Mercado, o que podemos perceber como se fosse uma forma 

de retirar dessa região de comércio os bares e fazer com que se 

estabelecessem em outra região, para que não incomodasse os trabalhos dos 

comerciantes e seus clientes (Sessão de 03/09/1853). 

A Câmara também possuía uma movimentada troca de 

correspondências com a sede do governo na presidência da província em 
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Porto Alegre, o que possibilita que sejam verificadas os temas que foram 

abordados entre ambos os governos municipal e provincial, entre eles foi 

enviado uma coleção de leis provinciais para a câmara em Pelotas, afim de 

deixar o município inteirado das últimas leis que haviam sido postas em vigor 

pelo senhor presidente da província, e a partir de agora deviam ser seguidas, e 

os chefes do governo deveriam se basear nelas para tomar suas decisões e 

fazê-las cumprir. 

Também foram encontradas descrições de reuniões em que se trataram 

do embargo de uma obra nas proximidades do porto, em que dois sócios, os 

irmãos Ribas requeriam de câmara o remoção do embargo que fora imposto à 

construção de um armazém que não seguia o plano de construções da cidade, 

e que ao fim da discussão ficou decidido que o requerimento citado ficada 

indeferido, por inadequação as normas de construção que a cidade possuía 

(Sessão de 02/12/1853). Com isso tivemos a certeza de que já nesse período, 

já havia uma ideia fixa e uma preocupação em manter um padrão nas 

construções realizadas na cidade, e que todos os cidadãos teriam de construir 

suas casas ou prédios comerciais de acordo com o estabelecido na planta que 

fora pensada para se ordenarem as construções de forma organizada e 

padronizada.  

Portanto, as preocupações com a área urbana e suas construções civis 

estavam sempre na pauta das discussões. Outro problema que se discutiu foi o 

estado em que se encontravam as fontes públicas, ou os chafarizes, já que boa 

parte das casas pelo menos inicialmente não tinham acesso a encanamento 

em seu interior, sendo necessário que a água fosse trazida das fontes mais 

próximas, e estas com o passar do tempo começavam a dar sinais de desgaste 

e problemas no fornecimento. Até que foi pedido pela câmara que se fizesse 

uma inspeção e um relatório das condições em que se encontravam as fontes, 

por que a qualidade da água estava ligada a possíveis doenças como a cólera 

que anos mais tarde em 1855 chegaria a Pelotas (Sessão de 11/10/1853) 

Outro serviço que foi necessário foi à reforma no sistema de esgoto e no 

escoamento das águas da chuva que foram ordenadas pela câmara. Já que 

isso resultava num dos fatores que gerava maiores problemas na conservação 

das rus especialmente na estação do inverno, onde as chuvas eram 
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abundantes e tornavam o trânsito urbano mais complicado em alguns trechos 

da cidade, sendo necessária a compra de materiais como blocos de pedra para 

a construção de cordões para o escoamento das águas pluviais (Sessão de 

03/09/1853). 

Por exemplo, temos os reparos realizados na Rua do Comércio (atual 

Félix da Cunha) que na época a Câmara não dispunha de recursos para 

efetuar os pagamentos da dita reforma, então foi proposto um empréstimo pelo 

vereador Vicente Lopes que a câmara aceitou para terminar a obra e 

posteriormente reembolsar o senhor Vicente Lopes pela quantia emprestada ao 

poder público (Sessão de 13/08/1853). 

Um fato no mínimo curioso, quanto às relações entre o público e o 

privado, pois se pensarmos contemporaneamente essa relação não se realiza 

por vários impedimentos, tanto legais quanto morais, por que as leis não 

permitem que uma instituição pública receba empréstimos de um particular, 

entretanto essa atitude pode pelo menos demonstrar o empenho em se 

concluir uma obra que traria benefícios aos moradores e a circulação da 

população (Sessão de 11/07/1853). 

Sobre a questão da segurança vão aparecer nas fontes, um ofício 

enviado pelo delegado de polícia solicitando que a câmara mandasse recursos 

para que se fizesse a compra de azeite para as lamparinas da cadeia pública 

bem como para se fazer alguns reparos na estrutura da cadeia, visando manter 

o controle sobre os presos e as condições necessárias para mantê-los sob sua 

guarda durante o cumprimento de suas penas (Sessão de 09/07/1853). 

Em seguida, sobre a educação aparecem nas fontes o ofício de um 

professor primário do distrito do Boqueirão solicitando que a câmara 

providenciasse uma casa para ser instalada nela uma escola, ao que foi 

respondido que se faria a análise do pedido e sua posterior resposta (Sessão 

de 08/07/1853). 

Em alguns momentos a câmara teve de atuar como mediadora de 

alguns conflitos, como foi o caso em que alguns moradores do bairro da Luz 

enviaram um requerimento para câmara solicitando um exame nos tapumes 

feitos pelo primeiro tenente José Pereira Pinto em terrenos que alegava serem 
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de sua propriedade, uma vez que prejudicavam a passagem dos moradores 

nas saídas das ruas de suas casas (Sessão de 07/07/1853). 

Num outro dia se discutiu sobre a necessidade ou não em se adotar um 

sistema de pesos e mediadas para se utilizar em definição nas ferrarias e 

bares, visando por fim aos desentendimentos entre comerciantes e fregueses, 

quanto aos pesos e medidas de produtos de estabelecimentos, ou nos serviços 

das ferrarias (Sessão de 11/05/1853). 

Em maio de 1853 foi recebido um ofício na Câmara dirigido pelo 

presidente da província, comunicando que as eleições para a assembleia 

provincial estavam marcadas e que as providências deviam ser iniciadas para o 

seu andamento (Sessão de 10/05/1853). Eram as Câmaras que organizavam 

as eleições, formando as mesas eleitorais com os juízes de paz, eleitores e 

padres. As mesmas eram realizados no interior das igrejas, em uma época na 

qual o Catolicismo era a religião oficial do Estado e os padres eram 

empregados públicos (VARGAS, 2010). 

Além de serem apresentados os trabalhos que realizaram os membros 

da comissão provisória encarregada de comandar o trabalho de construção da 

ponte na localidade do Retiro. Sendo chamado de Rio Grande o tenente 

Sarmento Moura para ficar responsável pela execução do orçamento e da 

planta da referida ponte (Sessão de 21/12/1853). 

As atas estão repletas de informações que muitas vezes não tinha 

relação com a administração local, como no dia em que se recebeu com 

tristeza a notícia da morte da rainha de Portugal D. Maria II, e por respeito se 

decidiu enviar uma carta de pêsames a corte no RJ para sua majestade o 

imperador D. Pedro II pela perda de sua muito estimada irmã (Sessão de 

12/01/1854). 

Em janeiro de 1854, chegaram de Porto Alegre um documento expedido 

do governo federal, fazendo um chamado a todas às câmaras que 

informassem os jovens cegos que existissem nas cidades, para serem 

enviados para estudar no instituto que estava sendo construído no RJ para os 

meninos cegos por ordem do imperador (Sessão de 14/01/1854). Uma portaria 

foi distribuída entre os fiscais, comissários vacinadores, delegados, 
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subdelegados dos distritos para se executarem mais rapidamente possível a 

vontade de sua majestade o imperador de que todas as crianças cegas fossem 

atendidas em suas necessidades (Sessão de 14/02/1854). 

Também encontramos um dado relevante em relação a educação, 

sendo o fato da nomeação do antigo presidente da câmara Amaro José de 

Ávila da Silveira como inspetor das aulas de instrução primária, o que vem a 

colaborar com a ideia de que já se tinham uma preocupação sobre a qualidade 

da educação da cidade (Sessão de 16/02/1854). Questões referentes à 

educação tinham lugar certo nas sessões, o que revela certa preocupação 

dessa elite com tal tema. Em abril de 1854 foi realizado na câmara o juramento 

do professor público Manoel Félix de Faria Lobato para o ensino das primeiras 

letras (ensino fundamental) para as crianças, sendo um funcionário provincial, 

pois era o estado que pagava a instrução pública, no segundo distrito 

denominado Boa Vista (Sessão de 13/04/1854). 

A Câmara também fiscalizava o comportamento político dos cidadãos. 

Em abril de 1854, por exemplo, a câmara de Rio Grande envia para Pelotas um 

convite para que esta câmara fosse representar na assembleia geral, nas 

eleições provinciais, o que não foi aprovado, também foi recebido um ofício de 

um coronel da guarda nacional exigindo a lista de votantes, e do juiz de direito 

enviando uma certidão dos cidadãos multados por não comparecerem na 

reunião do júri em que o procurador foi escolhido para fazer a cobrança. 

(Sessão de 15/04/1854). 

As obras públicas também recebiam a atenção dos vereadores. Em 

janeiro de 1856 as negociações entre a câmara e a presidência da província 

sobre a ponte sobre o arroio Santa Bárbara foram debatidas, e as 

correspondências em se tratar do assunto dos terrenos devolutos que haviam 

disponíveis na cidade, além da recepção das taxas sobre os escravos. 

(09/01/1855). Após se discutiram por várias sessões sobre a transferência da 

ponte do Passo do Retiro para o Passo das Capivaras, onde seria mais 

conveniente e menos caro, se levando em conta a escassez de recursos para 

essas obras, que se alongavam em sua construção (Sessão de 10/01/1855). 
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No mesmo mês outros exemplos podem ser dados. Em janeiro de 1855, 

consertos necessários nas ruas do Comércio (atual Félix da Cunha) da Igreja 

(atual Anchieta) e na Praça da Regeneração (atual Pedro Osório), e foi fixado 

um valor pelo serviço da tipografia que fazia a publicação das leis, portarias, e 

das atas das reuniões da câmara. Um acordo foi assinado com o senhor 

Manoel José de Santa Anna para que se abrisse uma nova estrada na Serra 

dos Tapes às custas da câmara, justamente no momento em que o delegado 

informava a entrega de 150 000 réis ao procurador da câmara, pelas multas 

aplicadas por infrações ao código de posturas da cidade (Sessão de 

12/01/1855). 

Problemas com os correios da época também eram discutidos pelos 

vereadores. Na mesma época, por parte do Correio foi pedido que a câmara 

informasse por qual estrada se faria melhor o percurso em direção a 

campanha, foram aprovadas contas e respondidos os ofícios da presidência da 

província e da contadoria da província (Sessão de 13/01/1855). Dois dias 

depois foi recebido um ofício sobre a demora nos correios em fazer a entrega 

das correspondências saindo de Pelotas passando por Piratini, pela freguesia 

de Cacimbinhas (atual cidade de Pinheiro Machado), até chegar a cidade de 

Bagé (Sessão de 15/01/1855). 

Questões de saúde também costumavam tomar as discussões dos 

vereadores. Uma circular do ministério do império fazendo lembrar que se 

vacinassem as pessoas que ainda não o tivessem sido, contra a doença das 

bexigas (varíola). Começam as tratativas para a desapropriação do terreno em 

que se viria construir o cemitério da Mesa da Santa Casa. Foi aprovado a 

sugestão de que a câmara pagasse a Roberto Offer para realizar os trabalhos 

de nivelamento e escoamento das águas da cidade. (12/04/1855). Uma circular 

que recomenda ao presidente da comissão de higiene publica desta província, 

para se estabelecer um lazareto (local para se recuperar um doente 

contagioso) em Rio Grande para que se faça a quarentena dos navios vindos 

dos portos do norte infectados pela epidemia (13/04/1855). Ainda na mesma 

época se solicitava a maior limpeza das estradas, no momento em que a 

epidemia avança no norte. Além de medidas preventivas nos quarteirões da 
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cidade contra a doença. As comissões foram formadas por alguns moradores 

que foram chamados para tomar as medidas necessárias, como prevenção. 

(14/04/1855) 

Em maio de 1855, acontece a criação de um Hospital provisório no 

distrito da Costa, para os escravos que fossem atingidos pela doença. O 

provedor da Santa Casa fez um requerimento que a câmara designasse uma 

casa para se instalar o lazareto, e os demais itens necessários. Ao padre foi 

solicitado que desse sua bênção ao terreno do novo cemitério para que se 

fizessem os enterros. 

A casa escolhida para se fazer a quarentena dos doentes contagiosos 

foi a da senhora Viscondessa de Jaguari e o terreno para o cemitério foi o do 

senhor João Vinhas que ficava em direção a estrada da Boa Vista. Foram 

necessárias a ajuda da própria população para se tratar os doentes da cólera 

através de doações e do serviço de voluntários tanto de pessoas comuns como 

de médicos que se dispuseram a ajudar a tratar os doentes 

gratuitamente.(26/05/1855). No entanto os escravos eram recebidos nas 

enfermarias, mas desde que seus donos pagassem as despesas, como era na 

Santa Casa de Misericórdia. (28/05/1855). 

Se resolve que sejam colocados mais carretas de aterro na ponte do 

arroio Santa Bárbara, e que a diária do alimento fornecido aos presos pobres 

da cadeia sejam aumentada apedido do próprio carcereiro, se levando em 

conta melhorar a alimentação dos mesmos presos (09/01/1856). Um 

requerimento da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Francisco de 

Paula, que era uma associação de ajuda mútua entro seus membros, que 

pedia que a câmara providenciasse recursos para que fossem pagos ao 

funcionário da irmandade pelos serviços realizados no relógio do Mercado e na 

torre da Matriz. (10/01/1856). Ainda sobre a dieta de alimentos que se deveria 

fornecer aos doentes do lazareto da Costa, se aconselha a que se fechem as 

enfermarias que deviam servir aos pobres, mas não aos escravos. 

(12/01/1856). 

Os assuntos contidos nas atas são de uma riqueza de diversidade sendo 

possível escrever uma história da sociedade pelotense no período, pois temos 

detalhes interessantes. Em janeiro de 1856, por exemplo, se mandou informar 
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a capital uma relação das pessoas acometidas pela doença da cólera, e em 

seguida sobre a existência ou não, de terras de propriedade dos indígenas nos 

limites do município (Sessão de 19/01/1856). Um mês depois, foram 

arrematados os impostos anuais sobre as olarias, curtumes, mascates, 

correarias, talhas de madeira, lenhas e outros negócios (Sessão de 

01/02/1856). E no mesmo mês se autorizou ao fiscal o replantio de árvores ao 

redor do Mercado nos lugares precisos (Sessão de 12/02/1856). 

 

 

2.2 – Economia, comércio e charque 

 

Sobre o comércio também se discutiu na câmara, como se deveriam 

atribuir às olarias a forma de contribuir com os impostos municipais, foi 

concluído que seriam cobrados os mesmos impostos que aos demais 

negócios, já que juntamente com as charqueadas, as olarias eram uma das 

fontes de renda dos senhores de escravos, no período de entressafra do 

charque no durante a passagem do rigoroso inverno rio-grandense (Sessão de 

12/10/1853). 

As relações de trabalho no século XIX eram bastante diferentes das que 

temos hoje, podemos afirmar isso ao nos deparar com um dos temas que 

foram discutidos no salão da câmara, como um requerimento que contou com 

66 assinaturas de pessoas que trabalharam nas casas de comércio local, onde 

solicitavam que a câmara desse um parecer favorável à petição de que se 

fechasse o comércio aos domingos e dias santos, o que não devia acontecer 

nos parece, tendo em vista a natureza do pedido (Sessão de 14/10/1853) 

Quanto ao tema da escravidão vai ser a primeira vez em que vão 

aparecer informações sobre os escravos, verificamos uma justificativa de um 

preto forro que explicava não ter o tapume de um terreno seu por falta de 

condições de arcar com os custos desse trabalho. Isso nos sugere que nesse 

período alguns escravos libertos já tivessem acumulado um pecúlio para poder 

adquirir um imóvel, como nesse caso um terreno (Sessão de 15/10/1853) 
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Mais tarde também foi a discussão o problema do contrabando, que 

prejudicava a atividade comercial na cidade, pois como grande parte dos 

negócios que haviam em Pelotas estavam ligados ao comércio, esse tema 

representava um prejuízo a muitas pessoas, uma vez que essas mercadorias 

entravam ilegalmente no município, sem passar pela Alfândega e sendo assim 

não pagavam as taxas e os impostos a que eram obrigados (Sessão de 

13/10/1853). 

Já sobre o meio rural tivemos a presença de uma discussão sobre a 

abertura de uma estrada situada na localidade chamada Passo dos Negros, 

região historicamente conhecida por ter sido a porta de entrada de toda a 

população negra escravizada na cidade, que vinha de Rio Grande através do 

porto e depois era conduzida por essa estrada até seu destino nas 

charqueadas nas margens do canal São Gonçalo. (Sessão de 08/07/1853) O 

ponto principal da discussão era a necessidade de se fazer o processo de 

indenização ao proprietário da área em que se viria a abrir a estrada, que se 

chamava Domingos José de Almeida que já fora também vereador, e que a 

câmara teria a necessidade de pagar pela área necessária para construção 

dessa estrada (Sessão de 17/07/1853). 

Outro assunto que foi debatido foi a passagem das tropas de gado nos   

Passos ( lugares nos arroios em que era possível se passar com a tropa do 

gado em segurança)  da cidade o que gerava uma renda aos cofres municipais, 

mas que necessitava que outros funcionários desempenhassem bem suas 

funções, que eram os Reguladores de Tropas que estavam a serviço da 

câmara, seu trabalho era fazer a contagem da quantia de gado que passava 

pelos Passos, onde mais tarde daria lucro a cidade (Sessão de 03/09/1853). 

As atas começam mostrando que logo nas primeiras sessões de 1854 

foram orçadas e aprovadas às compras de materiais para os trabalhos de 

reparação nas pontes do município, assim como a abertura de picadas (áreas 

com clareiras nas margens dos arroios) e de reparos nas estradas em função 

das chuvas e do trânsito das tropas de gado que vinham do interior para as 

charqueadas (Sessão de 09/01/1854). Percebe-se que a economia 

charqueadora exigia investimentos nas vias municipais, exigindo investimento 

público. Nada de surpreendente, pois como vimos muitos vereadores eram 
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charqueadores e nesse momento estavam usando os cofres públicos para o 

benefício de suas atividades. Contudo, como os recursos eram escassos, 

muitas vezes os charqueadores acabavam investindo do seu bolso. É o que 

ocorreu em janeiro de 1854. Foi recebida pela câmara a doação de uma soma 

de 1 conto e 200 mil réis, o que na época representava uma elevada quantia de 

recursos, que foi oferecida pelos charqueadores locais, para que fosse aplicada 

nos trabalhos mais urgentes que a câmara entendesse necessários para a 

cidade para o bem da população (Sessão de 11/01/1854). 

Também era cobrado uma quantia de 20 reis por cada rês que fosse 

morta nas charqueadas, era uma espécie de imposto sobre a produção do 

charque que era vendido em sua maioria para fora da província, como produto 

de exportação mandado para servir de alimento básico aos escravos em outras 

províncias como a de Minas Gerais (Sessão de 13/08/1853). Anos depois, a 

Câmara acusava uma circular da presidência da província buscando 

informações sobre a quantia de charqueadas em Pelotas, dos gados que 

possuíam e que nelas se abateram (Sessão de 11/01/1856). Pode-se perceber, 

assim, que os vereadores eram os intermediários por excelência do governo 

provincial, remetendo informações sobre a urbe para a capital. 

Portanto, a Câmara era capaz de interferir na economia local direta ou 

indiretamente. Em março de 1854, ficou estabelecido que através do relatório 

que a Praça das Cavalhadas (atual Cipriano Barcelos) ficava reservada como 

parador para as carretas que vinham do interior para Pelotas, não poderiam 

circular pela cidade para não danificar as ruas com o excesso de peso que 

geralmente transportavam em suas cargas trazidas à cidade (Sessão de 

01/03/1854). Dias depois se discutiu e se aprovou a retirada da uma fábrica de 

óleos que tinha se instalado nas redondezas do Passo Real, que segundo o 

relato dos moradores prejudicava a permanência dos moradores no local, e 

também foram debatidos os detalhes sobre as obras se fariam com a 

colocação de uma ponte ferro sobre o arroio Santa Bárbara, onde seria a 

melhor posição para sua instalação (Sessão de 08/04/1854). Um ano depois se 

tomou uma decisão de que os barcos que transportavam produtos de origem 

das charqueadas, deveriam portar um sistema de pesos e medidas que fosse 

de acordo com os padrões da câmara municipal (11/04/1855). 



28 
 

Conclusão 

 

Com essa pesquisa chegou-se a algumas conclusões a respeito do que 

foi encontrado nas fontes, com isso nos permitiu pensar em algumas 

possibilidades e hipóteses diferentes do que se esperava encontrar. 

Como foi por exemplo, das questões financeiras onde se tinha uma 

noção de muito desenvolvimento e poder econômico após os anos de 1850 na 

região sul da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

De um modo geral influenciado pelo processo de crescimento das 

charqueadas que trouxeram consigo, um avanço em termos de social e cultural 

para cidade de Pelotas nesse período. 

Entretanto, verificou-se que por várias vezes o tema da economia nos 

gastos apareceu, se examinado as fontes, o que nos sugere que houveram 

momentos de auge no poder econômico, mas também de crise, como por 

exemplo, o empréstimo que foi oferecido a câmara, por um vereador, haja visto 

o estado de esgotamento em que se encontravam as finanças públicas naquele 

momento. 

Consideramos que esta pesquisa, pode contribuir, em pequena parte 

para se obterem mais informações sobre a história dessa região do Estado do 

Rio Grande do Sul, que através da união de mais esforços nesse sentido, será 

possível que haja em breve uma visão mais completa e nítida do cenário em 

que se formaram as bases da nossa sociedade atual. 

É possível afirmar que estudando a história regional, com base em seus 

registros escritos, como foi o caso desta pesquisa, podemos ter acesso a um 

aspecto mais aproximado da forma como era a vida cotidiana da cidade, de 

seus moradores e da forma como estavam organizados em sua convivência 

pessoal e com o ambiente em que estavam inseridos. 

Em se tratando dos objetivos, que eram esperados, ficamos satisfeitos 

por encontrar nas notícias, nos anseios, nas discussões, elementos que 

ajudam a perceber quais eram as condições em que se vivia na época, quais 

eram as dificuldades a serem vencidas e os planos a serem realizados. 



29 
 

Finalmente, acreditamos que de alguma forma pudemos contribuir, com 

a escrita de mais uma página na construção do conhecimento histórico, 

enquanto uma ciência que ainda possui muito espaço para a realização de 

novas pesquisas e novas descobertas, aguardando nos arquivos e nas fontes 

para serem trazidas ao conhecimento da comunidade em geral, e essa tarefa 

cabe a nós historiadores, trazer o que está esquecido de volta à lembrança das 

pessoas. 
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