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Taquary
Relatorio apresentado ao coronel João de Moraes Pereira, intendente municipal, pelo
secretario geral Leovigildo Coutinho da Silva, relativo ao anno de 1907.
Sr. Intendente
Em obediencia e cumprimento ao determinado pelo artigo 5° § 20 do Regulamento
das Secretarias, venho dar-vos conta do serviço sob minha direcção nesta secretaria
no periodo decorrido de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 1907.
Movimento de papeis
Officios.............................................64
Telegrammas....................................38
Requerimentos..................................45
Propostas............................................2
Contractos..........................................2
Termos...............................................2
Actos................................................11
Editaes..............................................37
Actos
De 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 1907 assignastes e mandastes publicar os
seguintes:
Acto n. 97, de 1° de Janeiro – nomeia cinco agentes fiscaes.
Acto n. 98, da mesma data – nomeia tres agentes fiscaes.
Acto n. 99, da mesma data – nomeia um agente fiscal.
Acto  n.  96,  de  2  de  Janeiro  –  exonera  o  commissario  da  7°  secção  e  provê o
respectivo cargo.
Acto n. 100, de 1° de Fevereiro – nomeia um agente municipal.
Acto n. 101, de 1° de Julho – Exclue um agente da policia administrativa e nomeia
outro.
Acto n. 102, de 29 de Julho – convoca extraordinariamente o Conselho Municipal.
Acto n. 103, de 30 de Outubro – nomeia um auxiliar e um agente para o 2° districto.
Acto n. 104, de 12 de Novembro – promulga a lei n. 21 do Conselho Municipal.
Acto n. 105, da mesma data – promulga a lei de orçamento para o anno de 1908.
Acto n. 106, de 4 de Dezembro – nomeia um commissario.
Nomeações
Foram feitas as seguintes:
Por portaria de 1º de Janeiro,  Celso José Garcia Filho, Albano Reynaldo Scherer,
Simeão Rodrigues da Costa, Carlos Frederico Lampert e Henrique Dichel – para os
cargos de agentes fiscaes.
Idem na mesma data, Frederico Lampert Sobrinho, Antonio Pereira de Aguiar e João
Klein Ibing – para os cargos de agentes fiscaes.
Idem na mesma data, Salustiano Severino da Cunha – para o cargo de agente fiscal.
Idem de 2 de Janeiro, Affonso Barcellos Martins – para commissario da 7° secção.
Idem de 1° de Fevereiro, Malaquias José Carlos – para o cargo de agente municipal.
Idem de 3 de Outubro, João Straatmann Filho e Galvão Roberto Botelho – o primeiro
para o logar de auxiliar e o segundo para agente da policia admministrativa, tudo no
2° districto.
Idem de 4 de Dezembro, Segismundo Jantsch – para commissario da 17° secção.



Exonerações
Deram-se as seguintes:
Por  portaria  de  2  de  Janeiro,  foi  exonerado  João  Pinto  Cezimbra  do  cargo  de
commissario da 7° secção.
Idem de 1° de Julho, foi excluido, por fallecimento, Marcellino Pereira  Baptista, do
cargo de agente municipal.
Contractos
Foram assignados os seguintes:
Em 2 de Janeiro, com Albertino Saraiva, para a publicação do expediente e diversas
no Jornal O Taquaryense, de sua propriedade.
Em 12 do mesmo mez, com Ignacio Terres, para arrematação do pedagio do passo
real da cidade, no rio Taguary.
Emissão e resgate de apolices
(Lei n. 12)
Resgate feito em 30 de Maio, das apolices sob ns. 19, 63, 70, 81, 94, 143, 145, 168,
176, 178, 179, 181, 185, 186, 188, 190, 196, 198, 199.
Conselho Municipal
Eleito em 18 de Outubro de 1904 e empossado a 20 de Dezembro do mesmo anno:
Dr. Franklin dos Santos Praia Filho – Presidente.
Ignacio José da Silva – vice-presidende.
Candido Alves de Oliveira – secretario.
Olibio Cleto Affonso.;
João Pedro Eduardo Barth.
Felippe Ludvig
José da Costa Ventura.
Funcionarios municipaes
João de Moraes Pereira, re-eleito intendente em 18 de Outubro de 1904.
Leovegildo  Coutinho da Silva,  secretario  geral,  nomeado em 20 de Dezembro de
1896.
Carlos Leopoldo Voges, secretario do thesouro, nomeado em 31 de Dezembro de
1901.
Alfredo Alves de Camargo, subintendente do 1° districto, nomeado em 31 de Maio de
1906.
Henrique Arnt, subintendente do 2° districto, nomeado em 4 de Novembro de 1901.
Jacintho Magno, amannence, nomeado em 30 de Junho de 1906.
Manuel de Oliveira Reis, fiscal das estradas, nomeado em 1° de Abril de 1904.
Antonio Vianna dos Santos, inspector de cemiterio, nomeado em 1° de Abril de 1904.
Fernando Ribeiro de Moraes, porteiro e continuo, nomeado a 31 de Dezembro de
1898.
Estatistica
Como  em meus  passados relatorios  já  vos  fiz  sentir,  torna-se  imprescindivel  e
inadiavel a creação de uma secção de estatistica nesta repartição, sem o que torna-
se impossivel attender a esse serviço de real necessidade.
Accresce que esta  secção trará innumeras vantagens para o desenvolvimento de
outros serviços que não poderão ser completos em quanto o não fôr o de estatistica.
Linha Telephonica Municipal
Telegrammas recebidos e transmittidos de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 1907:
Transmitidos
Particulares................................172
S.N..........................................16 – 188
Recebidos
Particulares............................178



S.N....................................6 – 184
Total.....................372
Secretaria do thesouro
Offereço-vos os inclusos balanços geraes da receita e despeza do municipio enviados
pela secretaria do thezouro e relativos ao exercício de 1907, bem como os demais
papeis referentes à prestação de contas do mesmo exercicio.
Quadro demonstrativo das prisões effectuadas pela policia administrativa no decurso
do anno de 1907.
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Total

Desordem 1 3 2 1 3 1 1 1 13

Furto 3 1 1 5

Offensa à moral 1 1

Desobediencia 1 1 2

Total 5 2 3 2 1 3 1 2 2 21

Conclusão
Eis sr. Intendente, o que me cumpre vos relatar e o que é concernente ao serviço a
meu cargo; se mais alguns esclarecimentos precisardes, estou pronto a vos fornecel-
os.
Secretaria do Municipio, 10 de Outubro de 1908.
O secretario geral,
Leovegildo Coutinho
[fl.47, 48, 48v,49, 49v, 50, 50v, 51]


