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Illmo. Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas

Presidente do Estado.

Assumi no dia 26 de Janeiro as funcções de Secretario de Estado 
dos Negocios do Interior e do Exterior, para as quaes fui nomeado 
por Dec. n.° 4010, de 25 daquelle mez.

Fiz no acto da minha posse, respondendo á saudação do meu 
illustre antecessor, as seguintes declarações:

“E’ esta para mim uma hora de grande signi
ficação.

“Tenho a consciência exacta das responsabili
dades que assumo e das honras que recebo.

“Sei que, ao entrar nesta casa, renuncio ás de
licias da vida parlamentar, agitada entre commodi- 
dades e tolerancias, para aceitar, com esta investidura, 
as imposições severas e quasi sacerdotaes da admi
nistração republicana de minha terra, exemplar na 
pobresa, na contracção ao trabalho, no amor á Re
publica.

“Sei que recebo uma herança sagrada para mim 
e para todos os republicanos, constituída de um pa- 
trimonio moral de principios, de normas e de praticas, 
invariaveis no passado, irrevogáveis para o futuro.

“ Sei que a administração republicana lega-nos, 
no terreno das realisações, neste departamento da 
acção publica, uma obra fecunda, paciente, proba e 
sabia, realisada sem precipitações, com um tão alto 
e exacto senso das necessidades sociaes e da acção 
constructora dos governos que, a nós, restará sim
plesmente a acção complementar de adaptação e 
actualisação.

“ Sei mais —  e nisso está a maior honra desta 
funcção—que vou succeder a um varão da minha ter
ra e a um republicano venerando, que sacrificou toda 
uma existencia, de altruismo e de sabedoria, ao liem 
publico, aos interesses fundamentaes da sociedade, á 
vida mesma do seu partido e do seu Rio Grande do 
Sul, deixando dentro da politica brasileira, um dng



mais nobres e mais altos exemplos de renuncia, de 
abnegação, de fidelidade republicana.

“E porque eu tenha disso uma consciência plena, 
revigorada pela minha fé partidaria, pela compreen
são de que serei aqui apenas um delegado de s. ex. 
o dr. presidente do Estado e do nosso partido, — 
com as credenciaes desta situação altamente honrosa 
e dignificadora. — eu no acto de receber das mãos 
de v. ex. —  sr dr. Protasio Alves — a direcção desta 
Secretaria, posso af firmar que me encherei de or
gulho republicano e pessoal se amanhã, ao chegar-me 
a vez de passar as redeas desta governança, eu puder, 
não receber os applausos, o reconhecimento e as con-

•  sagrações que sagram hoje a obra benemerita de v.
ex., mas dizer ao meu partido que segui o exemplo 
de v. ex., o grande exemplo de amor ao Rio Grande, 
de fidelidade partidaria, de fé republicana na pratica 
modelar das instituições nossas.”

Cumpre-me agora, como é obrigação constitucional, transcor
ridos apenas seis mezes, apresentar a V. Ex. o relatorio dos serviços 
desta Secretaria durante o anno de 1927.

Trata-se, Sr. Presidente, de um periodo administrativo decorrido 
inteiro sob a direcção, fecunda e provecta, do meu eminente ante
cessor e do qual poderei fazer apenas uma resenha pelos dados e 
relatorios das repartições subordinadas a esta Secretaria.

A SECRETARIA

A Secretaria estava installada, quando da minha posse, em salas 
do Collegio Paula Soares.

A realx;rtura das aulas não aconselhava manter esta situação, 
prejudicial aos interesses superiores do ensino publico.

O meti antecessor havia esgottado seus esforços sem encontrar, 
em edificios públicos 011 particulares, uma installação apropriada, 
condigna e definitiva para esta Secretaria.

A solução teria que ser provisoria.
Resolvi, assim, aproveitar a louvável bôa vontade da direcção da 

Escola de Engenharia, manifestada directamente a V. Ex. pelo seu 
eminente Director, Deputado João Simplicio, installando no Edificio 
do Instituto Parobé, em caracter provisorio, esta Secretaria.

A installação assenta sobre a concessão seguinte:

“Porto Alegre, 22 de Fevereiro de 1928.
Exm.° Sr. Dr. Secretario de Estado dos Nego- 

cios do Interior e Exterior.
Attendendo á solicitação que V. Ex., em pome 

de S. Ex. o Sr. Presidente do Estado, havia feito á 
Escola de Engenharia, constante de seu officio n.°



160, de 15 do corrente mez. esta Escola havia posto, 
como. de facto, põe, á disposição do Governo do Es
tado, 9 salas da ala esquerda do 1.° pavimento do 
novo edificio do Instituto Parobé, afim de que nellas 
funccione a Secretaria do Interior até que se lhe 
construa um predio proprio ou se a installe em outro 
predio do Estado.

Correspondendo assim aos desejos do Governo 
do Estado, a Escola de Engenharia confia em que 
sejam restituidas, logo que possivel, as dependencias 
cedidas, indispensáveis ao funccionamento dos cur
sos e dos trabalhos do Instituto Parobé.

Aproveito o ensejo ]»ra apresentar a V. Exa. 
os meus protestos de alta estima e elevada conside
ração. (ass.) João Ferlini. Xo exercicio da Pres. 
da Escola.”

Ha, pois, Sr. Presidente urgência na definitiva installação desta 
Secretaria, não só pela natureza e relevancia dos seus serviços, como 
pela necessidade de reunir e agrupar em um mesmo edificio publico, 
sob uma mesma direcção e fiscalisação. os seus innunieros serviços 
e repartições.

Estão subordinadas a esta Secretaria as seguintes repartições e 
dependencias:

1) Repartição Central

3) Repartição de Estatistica
4) Directoria de Hygiene
5) Brigada Militar
6) Theatro São Pedro
7) Junta Commercial
8) Bibliotheca Publica
9) Archivo Publico

10) Museu Julio de Castilhos

| Colonia Jacuhy
11) Assistência a Alienados 1 Manicomio Judiciário

| Hospital São Pedro

12) Directoria Geral da Instrucção Publica

2) Chefatura de Policia

1

6 Chefatura de Policia 
J Casa de Correcção 
] Gabinete de Identificação e Estatis- 
[ tica Criminal.



Foram mantidos, por merecerem a confiança de V. Exa., todos 
seus chefes e directores. Foi nomeado, quando V. Exa. assumiu o go
verno, para o cargo, então vago, de chefe de policia o Desembargador 
Florencio Carlos de Abreu e Silva.

Todos os serviços públicos funccionaram com reguralidade, bem 
como todas as repartições. A ordem administrativa nesta casa não foi 
alterada, senão mantida e continuada sob a directa inspecção e orien
tação que V. Exa. imprime á sua e á nossa actividade.

Esta é a situação actual.
A despesa orçada por esta Secretaria, nestes últimos 10 annos, 

foi de:

A N N O S  Pessoal Material Total

191 9   155:014$000 57:760*000 212:774|000
192 0   187:264*000 71:060*000 258:324*000
192 1  196:593*000 66:060*000 262:653*000
192 2  193:063*000 66:282*000 259:351*000
1923   224:929*900 88:282*000 313:211*900
1924   218:386$900 126:200*000 344:586*900
192 5  250:389$000 131:900*000 382:289$000
1926   271:227$000 208:200*000 479:427*000
1927   274:707$000 208:200*000 482:907$000
1928   364:920*000 163:680*000 528:600*000

A despesa realisada no anno de 1927, conforme o quadro n.° 2, 
descriminativo e comparativo, foi de 391:648*610, com uma economia 
de 91:258$390.



D IF F E R E N Ç A  NA EFFECTUADA
O RÇA DA D I I D F E R N Ç N -----------------

Mala Menos

Titulo 8 ." tabella n." 1 . . . ........... 482:907)000 391:648)610 _ 91:258)390

Titulo S.°, tabella n.“ 2 ................ 6.374:310$540 5.544:399)645 — 829:910)895

T itulo 3.“. tabella n.° 3 ....................... 9.525:322)500 7.618:326)603 — 1.906:995*S97

T itulo 3.°, tabella n.“ 4................ 2.402:3141000 2.501:807)721 9:493*721

n tu io 3.“, tabella n.° 5 ....................... 846:900)000 778:646)441 — 68:253*559

Titulo 3.*. tabella n.“ 6 ....................... 713:1721000 538:372)432 — 174:799)66*

T itulo 3.", tabella n ° 7 ................ 1.390:432)000 1.092:528)642 — 297:903)35S

T itulo 3.“, tabella n.° 8 ....................... 62:660)000 60:371)182 — 2:288)81S

T itulo 3.“, tabella n.° 9 ....................... 600:000)000 524:073)069 — 75:926)931

Titulo 3.*, tabella n." 10 ....................... 250:487)000 254:376)190 3:889)190

Titulo 3.“, tabella n.“ 1 1 ....................... 130:764)000 130:623)516 — 140)484

T itulo S.*, tabella n.° 1 2 ....................... 21:060)000 39:229)491 18:1691491

Titulo 3.*. tabella n.° 1.320:631)000 1.250:297)471 — 70:333)529

Titulo 3." tabella n.* 14....................... 128:574)000 78:204)847 — 50:369)153

Titulo 3.*, tabella n.‘ 15....................... 89:280)000 88:023)916 — 1:256)084

Titulo 3.*, tabella n® 16....................... 400:000)000 357:800)000 — 42:200)000

Titulo 4°, tabella n .' 7 ......................... 1.310:302)794 1.360:645)769 50:342)967

T itulo tabella n.° 8 ......................... 72:750)240 87:347)527 14:597)287

26.211:867)074 22.696:723)072 96:492)666 3.611:636)66ii
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Tendo sido a despesa orçada de 26.211:8ó7$074 e a effectuada
de 22.696:723$072, verifica-se que houve uma economia de ...........
3.515:144$002, sendo de destacar a de 1.906:995$897 feita com a 
Brigada Militar, que esteve á disposição do Governo Federal, a de 
829:910$895 realisada com a Instrucção Publica e a de 297:903$358 
com a Casa de Correcção.

Accusaram —8--TeTn as tabellas da Justiça, do Archivo, do Thea- 
tro S. Pedro, do "Pessoal Inactivo” e do “Meio Soldo”.

MOVIMENTO

E’ considerável o movimento de papeis.
O seu volume cresce dia a dia, com o desenvolvimento dos servi

ços, determinando a adopção do actual horário, mais dilatado, que vem 
sendo observado desde setembro. Deram entrada nesta Secretaria, 
no ultimo decennio, 124.953 papeis, entre officios e requerimentos, 
tendo sido expedidos 137.153. A média annual apurada de docu
mentos entrados e expedidos foi de 26.211. No 1." semestre do cor
rente anno, entretanto, o movimento quasi igualou a essa cifra, pois 
se elevou a 22.953, o que denota grande augmento de trabalho. Nada 
obstante, os serviços estão em dia, mercê da louvael contracção ao 
trabalho publico do funccionalismo do Estado.

A observação da necessidade de ampliar os serviços de accordo 
com as necessidades crescentes da administração e de generalisar o 
horário a todas repartições, deu logar ao Dec. n.° 4.025 A, de 29 de 
fevereiro ultimo, medida sabia e util, de proveitos irrecusáveis.

— 8 - — T e n d

CONSULADOS

O quadro do corpo consular com jurisdicção no territorio rio-gran- 
dense soffreu, em 1927, alterações, com o reconhecimento, em virtude 
de “exequatur” concedido ás suas nomeações, dos srs. Emilio Zopico 
y Zarroluqui e Carlos Gonzales Besada, consul geral e consul, respe
ctivamente, da Hespanha, dr. Vaclav Kresta. encarregado do consulado 
da Tchecoslovaquia, Jaime Herrera, consul geral do Uruguay, Carlos 
Villademoros, consul geral, Jaime Herrera, consul, e Pedro de Aze
vedo Estrada, vice-consul, todos da Republica Argentina, Carlos Ket- 
lhola, consul do Chile, Charles Roy Nasmith, consul dos Estados Uni
dos da America. Bertholdo Haner, consul geral, Christiano Siemsen, 
consul honorário, e Ernesto Müller, vice-consul, todos da Áustria, Jú
lio Augusto do Amaral Teixeira de Souza Pinto, consul de Portugal, 
Mitsuo Hansagachi, vice-consul do Japão, e Carlos Fraeb, consul da 
Allemanha.

Foram mantidos os mais cônsules. As relações consulares assu
mem uma crescente preponderancia na vida internacional e tornam-se 
cada vez mais necessarias ao intercâmbio dos povos.



—  9 —

O corpo consular mantido no Rio Grande do Sul, pela sua com
petência, favorece a nossa expansão commercial, o conhecimento da nos
sa vida economica, da nossa organisação social, proporcionando todos 
os meios e elementos ao intercâmbio com os seus paizes.

Manteve o Governo com essas autoridades as mais cordiaes rela
ções, procurando favorecer suas iniciativas, auxiliar suas actividades 
outorgando-lhes facilidades e regalias especiaes.

ELEIÇÕES FEDERAES

Em 24 de fevereiro, realisaram-se, em todo o Estado, as eleições 
destinadas á constituição da Camara dos Deputados e renovação do 
terço do Senado.

O pleito correu em perfeita ordem, tendo comparecido ás umas 
116.684 eleitores, dos quaes 102.373 filiados ao partido republicano e 
14.311 pertencentes á opposição.

Foram eleitos, para o Senado, o dr. Carlos Barbosa Gonçalves, e, 
para a Camara, os drs. Lindolpho Collor, Carlos Pennafiel, Ariosto 
Pinto, Alvaro Baptista e Plinio de Castro Casado, pelo 1.° districto ; 
drs. Firmino Paim Filho, José Antonio Flores da Cunha, Oswaldo 
Aranha, Sergio de Oliveira e João Baptista Luzardo, pelo 2.° distri
cto; drs. José Barbosa Gonçalves, Domingos Mascarenhas, Joaquim 
Francisco de Assis Brasil, Ildefonso Simões Lopes e Joaquim Luiz 
Osorio, pelo 3.° districto.

EXTRADIÇÕES

Deram entrada nesta Secretaria varios pedidos de extradição de 

criminosos foragidos neste Estado, tendo sido tomadas as providen
cias necessarias para a sua captura.

Foi requisitada pelo Governo do Estado a extradição de dois 
criminosos ao Governo Federal e ao de Santa Catharina, respectiva
mente .

NATURALIS AÇÕES

Devidamente informados, foram encaminhados ao Ministério da 
Justiça e Negocios Interiores 70 pedidos de naturalisação brasileira.

Dos naturalisados, 52 eram portuguezes, todos residentes na ci
dade do Rio Grande, 7 francezes, 3 allemães, 2 italianos, 2 rumaicos,
1 polonez, 1 austríaco, 1 bavaro e 1 belga.

O numero de estrangeiros naturalisados elevou-se a 81, sendo 
portuguezes 63, francezes 7, allemães 4, italianos 3, tchecoslovaco 1, 
austríaco 1 , uruguayo 1 e bavaro 1 .
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No ultimo decennio, os processos de naturalisação encaminhados 
áquelle Ministério foram em numero de 419. Dos requerentes eram:

Portuguezes ..........................................  289
Allemães ................................................ 52
Francezes .................. ...........................  18
Italianos ................................................ 9
Russos ...................................................  9
Austríacos.............................................. 8
Polonezes .............................................. 7
Uruguayos ............................................  5
De outras nacionalidades ......................  22

Durante o mesmo periodo, foram naturalisados 378 estrangeiros 
Quanto á nacionalidade eram:

Portuguezes..................
Allemães.......................
Francezes.....................
Italianos.......................
Austríacos.....................
Polonezes.....................
Russos..........................
Uruguayos ....................
De outras nacionalidades

I N T E R I O R

SUCCESSAO PRESIDENCIAL

De conformidade com o art. 18 da Constituição, realisou-se, em 
25 de novembro, a eleição para presidente e vice-presidente do Estado.

Só o partido republicano concorreu ás umas, sendo suffragados, 
para aquelles altos cargos, o nome de V. Ex., que obteve 120.229 
votos, e o do seu eminente companheiro de governo, dr. João Neves 
da Fontoura, que alcançou 120.062 suffragios.

Regulou a eleição, que se procedeu normalmente em todo o ter- 
ritorio do Estado, a lei eleitoral promulgada em 15 de dezembro de 
1924.

Em 25 de janeiro ultimo, perante a Assembléa dos Represen
tantes, prestou V. Exa. o compromisso constitucional, tomando, em 
seguida, posse do govemo, entre grandes festividades e demonstra
ções populares, extensivas ao eminente antecessor de V. Exa.

A transmissão do Governo, que se revestiu de excepcional signi
ficação, foi assistida pelo Gal. Gil de Almeida, representando S. Ex. 
o Presidente da Republica, representantes dos demais Estados da 
Federação, do Congresso Nacional, da imprensa carioca e nossa, dos 
municípios, do mundo social e politico do Estado.

286
32
14
11
6
6
6
4

13
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SECRETARIAS DE ESTADO

No dia mesmo em que se inaugurou o actual periodo presidencial, 
V. Exa. escolheu os seus auxiliares de governo, tendo sido nomeados 
secretários de Estado dos Negocios do Interior e Exterior, da Fa
zenda e das Obras Publicas, respectivamente, os drs. Oswaldo Aranha. 
Firmino Paim Filho e João Fernandes Moreira.

Os novos secretários prestaram compromisso na mesma data, es
tando já 110 dia seguinte no exercicio de suas funcções.

MUNICÍPIOS

Foram creados mais dois municipios: pelo decreto 3.818, de 5 
de abril, o de Novo Hamburgo, constituído com o territorio do 2.° 
districto de S. Leopoldo, e. pelo decreto 3.924, de 3 de dezembro, o 
do Jacuhy. formado com o territorio do 4.” e partes do 5.° e do 6.° 
districtos de Soledade.

Eleva-se. actualmente, a 79 o numero dos municipios em que 
se divide o Estado.

INSTRUCÇAO PUBLICA

O Estado ministra o ensino publico primário, gratuito e leigo.
A instrucção popular é obra da Republica.
Iniciou-se em 1900 a organisação do nosso ensino, e de então 

vem dia a dia accentuando sua acção fecunda pela alphabetisação e 
preparação das creanças, pela acção de um professorado culto e dedi
cado e pela applicação de leis opportunas e sabias.



QUADRO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSJNO 
DO ESTADO. COM A MATRICULA GERAL REGISTRADA 

ANNUALMENTE

A N N 0  S Escolas
registradas

Escolas 
N orm al ou 

Compl.

O
*Sc
0)

©
O

31 

£ 

í °

3  —
v c:

£  S
s *  
S

1900 — 1901................. 777 1 Nornwl 46.399

1901 — 1902................. 790 1 " 2 — 52.889

1902 — 1903................. 915 1 9 - , 59.641

1903 — 1904................. 863 1 ” — — 55.6S6

1904 — 1905................. 910 1 — 57.215

1905 — 1906................. 915 4 " — j — *

1906 — 1907................. 1.015 1 Çompl. — — *

1907 — 1908................. 1.045 1 Q — ' — 64.463

1908 — 1909................. 1.076 1 - — i - 73.081

1909 — 1910................. 1.050 1 9 l - 82.42'

1910 — 1911................. 1.248 1 " 12 88.232

1911 — 1912................. 1.505 1 ” 19 I — 108.034

1912 — 1913................. 1.696 21 i — 103.977

1913 — 1914................. 1.604 1 w 29 i — 120.928

1914 — 1915................. 1.610 29 : — 122.931

1915 — 1916................. 2.159 29 6 129.S34

1916 — 1917................. 1.710 1 29 7 129.880

1917 — 1918.............................. 2.053 34 8 119.488

1918 — 1919................. 1.709 34 8 128.088

1919 — 1920.............................. 1.998 1 W 35 9 79.271

1920 — 1921.............................. 2.422 1 Q 35
1 9 127.340

1921 — 1922.............................. 2.621 1 ** 40 12 150.000

1922 — 1923................. 2.592 1 n 43 15 167.995

1923 — 1924................. 2.722 1 »» 43 18 171.992

1924 — 1925.............................. 2.640 44 22 180.937

1925 — 1926................. 2.669 46 23 185.084

1926 — 1927................. 2.657 1 *t 4S 26 197.424

1927 — 1928................. 2.778 1 ” 48 28 201.788

%)  Não houve recenseamento escolar.



As dotações orçamentarias accusam a preoccupação su[x;rior dos 
governos com a educação.
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1889.. 400:000|000 2.340:181*000 17,09 2.729:222*000 14,65

1890.. 531:0001000 2.621:716*000 20,25 3.367:576*000 15,73

1S91.. 531:000$000 3.454:129*000 15,37 4.030:205*000 13,17

1892.. 841:000*000 4.222:173*000 19,91 6.132:427*000 13,71

1S93.. 855:000*000 6.290:881*000 13,63 8.402:872*000 10,21

1894.. 858:000*000 6.524:722*000 13.14 4.720:779*000 18,47

1895.. 1 .0 0 0 :000*000 8.235:673*000 12,14 6.567:137*000 15,22

1S96.. 1 .0 0 0 :000*000 8.302:219*OOU 12,04 6.862:220*000 14,55

1897.. 1.177:440*000 9.635:516*000 12,21 7.971:695*000 14,89

189S. . 1.244:900*000 10.819:718*000 11,50 8.325:089*000 14,95

1899.. 1.753:465*000 11.099:249$000 15,79 9.111:573*000 19,24

1900.. 1.929:328*000 I0.0s3:124*000 19,13 8.774:240*000 21,98

1901.. 2.054: 813*000 8.835:133*000 23,38 8.384:646*000 24,50

1902.. 1.874:786*000 9.419:670*000 19,90 8.133:588*000 23,05

1903.. 2.108:312*000 10.304:134*000 20,46 9.126:676*000 23,10

1904.. 2.399:242*000 9.663:059*000 24,82 9161:044*000 26,18

1905.. 2.477:008*000 10.153:533*000 24,26 9 800:380*000 25,27

1906.. 2.648:112*000 10.137:000*000 26.14 9 477:175*000 27,09

1907.. 2.567:740*000 13.294:200*000 19.23 13.267:637*000 19,27

1908.. 2.672:980*000 11.015:000*000 24,2C 10.987:698*000 24,41

1909.. 2.780:650*000 11.937:200*000 23.21 11.933:603*000 23,30

1910.. 2.S20:552*000 12.354:000*000 22,83 12.057:556*000 23,40

1911.. 3.006:567*000 13.181:000*000 22,80 12.826:611*000 23,44

1912.. 2.967:696*000 13.471:000*000 22,03 13.232:S02*000 22,42

1913.. 3.000:0008000 14.282:000*000 21,00 12.973:930*000 23,44

1914.. 3.762:511*000 18.222:525*000 20,64 15.876:063*000 23,69

1915.. 3.637 :S98$000 17.171:000*000 21,12 15.507:165*000 23,43

1916.. 3.459:464*000' 17.102:000*000 20,22 15.523:400*000 22,22

1917.. 3.486:916SOOO' 18.092:000*000 19,27 15.911:139*000 22,43

1918.. 3.387:861*000 19.200:000*000 17.64 16.778:000*000 20,19

1919.. 4.002:672*000 >2.544:0003000 17,75 19.282:860*000 20,75

1920.. 4.002:6725000 29.198:607*000 13,56 23.200:867*000 16,96

1921.. 4.097:624*000 <«4.300:000*000 11,94 31.608:503*000 | 12,97

1922. . 4.153:106*000 14.270:000*000 9,40 42.467:884*409 9,8

1923.. 4 896:877*000 <7.640:700*000 10,30 16.958:316*547 10,50

1924. 4.913:208*000 55.285:000*000 9,00 11.102:821*066 10.90

1925.. 6.345:747*000 *6.446:150*000 9,50 ■55 624:781*084 10,50

1926.. 6.374:310*540 63.693:680*000 10,07 13 189:850*000 10,08

1927.. 6.072:614*650 60.820:632*000 10 .0P 63.803:368*740 10,50

1928.. 7.610:202*150 81 363-189*000 10,00 76 488:097*353 11,20

O maçisterio publico capaz de esclarecer, encaminhar, educar tem 
sido accrescido em quantidade e qualidade.



QUADRO DO NUMERO DE PROFESSORES SERVINDO NO MAGISTÉRIO PUBLICO, EM 1926.

M U N I C I P I O S

Alegrete .............................

A lfredo Chaves.................

Antonio P rado ...................

Arrolo G rande ...................

Bagé .....................................

Bento Gonçalves...............

Bom Je s u s .........................

Caçapava ...........................

Cachoeira ...........................

Candelaria .........................

Cangussú ...........................

Caxias .................................

Conceição do A rro io . . . .

Cruz A l t a ...........................

D. Pedrito ...........................

Dôres de Cam aquam . . . .

Encantado .........................

Encruzilhada .....................

Erechlm  .............................

Eatrollu ...............................

IWIB fW . rry .Tr.......
Quaporé .............................

Herval ...............................

IJuhy ....................................

Itaquy ..................................

Jaguarão  ...........................

Jaguary  ...............................

Ju lio  de Castilhos.............

Lageado ...............................

LagOa Verm elha...............

Lavras .................................

L ivram ento .......................

Montenegro ..................... :

Nova T rento .......................

Novo H am burgo ...............

Palm eira .............................

Passo F undo .......................

P e lo ta s .................................

P inheiro M achado ..'.........

P iratiny ..............................

Porto A le g re .....................

P rata ....................................

Q u a ra h y ...............................

Rio G rande.........................

R io  P ardo ...........................

Rosário  ................................

Santa C ruz .........................

Santa M a r ia .......................

Santa V lc to ria ...................

Santiago do Boque irão ..

Santo A m a ro .....................

Santo Angelo .....................

FED ERA ES ESTADOAES M UNICIPAES r O T A L

H M Total H M j Total H M Total H M Total

8 8 17 26 43 17 34 51

— — — 2 4 6 18 29 47 20 33 53

— — — 5 — 5 27 — 27 32 — 32

— — — 2 4 6 — 9 9 2 13 16

— — — 1 10 11 16 24 40 17 34 51

— — — 5 6 11 14 43 57 19 49 68

— — — 1 3 4 5 4 9 6 7 13

— — — — 8 8 5 11 16 5 19 24

— 14 14 2 20 22 10 51 61 12 85 97

— 1 1 2 2 4 — 4 4 2 7 9

— — 2 3 5 16 6 22 18 9 i.

— — — 3 17 20 21 65 86 24 82 106

— — — 1 13 14 12 K 26 13 27 40

— — — — 13 13 12 15 27 12 28 40

— — — — 6 6 8 3 11 8 9 17

— — — 1 1 2 7 2 9 8 3 11

— — — — 1 1 13 38 51 13 39 52

— — — — 7 7 * 16 20 4 23 27

— 1 1 1 1 2 12 5 17 13 7 20

12 12
-

6 l í í 24 15 27 42

3 2 M
32 37 I 11 35 '

___ 1 2 3 1 5 1
4 9 6 6 12

1 1 7 ' 8 ' 33 1 21 54 34 29 63

_ 1 9 10 3 14 17 4 23 27

__ i 5 8 2 10 12 5 15 20

_ 3 2 5 16 6 22 19 8 27

_ _ 13 13 6 10 6 17 23

14 14 4 4 8 45 29 74 49 47 96

. 3 4 7 17 14 31 20 18 38

1 1 2 10 10 20 11 11 22

_ _ 1 17 18 20 11 31 21 28 49

2 18 20 8 17 25 16 36 52 26 71 97

_ _ _ __ 4 4 11 17 28 11 21 32

__ _ _ 6 6 — — — — 6 6

1 3 4 27 12 39 28 15 43

2 23 25 — — — 2 23 25

4 30 34 6 27 33 10 57 67

____ 9 6 15 9 6 15

1 ____ 1 10 « 14 11 4
15

5 151 156 2 9 11 7 160 167

1 1 2 8 6 14 9 7 16

1 6 7 — 12 12 1 18 19

2 25 27 12 19 31 14 44 58

2 2 __ 13 13 6 17 23 6 32 38

__ __ 1 2 3 17 9 26 18 11 29

1 13 14 6 8 14 — — 7 21 28

___ 2 25 27 13 42 55 15 67 82

1 8 9 6 8 14 7 16 23

_ 4 4 11 9 20 11 13 24

_ _ 7 7 — 8 8 — 15 15

— 2 2 1 10 11 49 35 84 50 47 97



M U N I C I P I O S

FED ERA ES ESTADOAES M UNICIPAES T O T A L

H M Total H M Total H M | Total H M Total

Santo A n ton io ................... 4 8 12 37 10 47 41 18 59

S. B o r ja ............................... — — — 2 10 12 9 6 15 11 16 27

S. Francisco de A ss is ... — — — 1 1 2 6 5 11 7 6 13

S. Francisco de P a u la .. . — — — 1 6 * 19 16 36 20 22 42

S. G abrie l........................... — — — 1 10 11 5 25 30 6 35 41

S. Jeronym o....................... — — — — 3 3 9 9 18 9 12 21

S. João de C am aquam ... — — — 6 8 14 5 1 6 11 9 20

S. José do N orte............... — — — 1 1 2 12 7 19 13 8 2!  |

S. L eopo ldo ....................... — 13 13 3 26 29 16 11 27 19 50 69 (-

S. Lourenço ....................... 1 4 5 3 5 8 20 1 21 24 10 34

S. Lu iz G onzaga............... — — — 3 6 9 20 8 28 23 14 37

S. Pedro............................... — — — 2 3 5 — — — 2 3 5

S. Sebastião do Cahy___ 2 17 19 13 11 24 4 9 13 19 37 56

S. Sepé................................. — — — — 3 3 4 4 8 4 7 11

S. Vicente ........................... — — — 1 4 S 4 4 8 5 8 13

Soledade ............................. — — — 2 6 7 18 19 37 20 24 44

Taquara ............................. — 6 6 7 26 33 17 24 41 24 56 80

Taquary .............................. — — — 1 17 18 2 43 45 3 60 63

Torres .................................. — — — 4 2 6 31 3 34 35 5 40

Trium pho ........................... — — — 1 6 7 1 17 18 2 23 25

U ruguayana ....................... — — — 3 8 11 5 19 24 8 27 35

Vaccaria ............................. — — — 4 9 13 — — — 4 9 13

Venanclo Ayres................. 3 9 12 3 4 7 3 8 11 9 21 30

Viamão ................................ — 1 1 2 9 11 8 ' 8 16 10 18 28
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Era 1927. entraram para o magistério publico estadual mais 64 
professores dos quaes 28 alumnos mestres.

Em 1927 terminaram o curso da Escola Complementar 39 
: lumnas.

Muitos são os indices reveladores da acção do Estado no ensino, 
,t-ndo de destacar jxira sua exacta apreciação:

1 .°) população escolar
2.°) a matricula em geral
3.°) a frequencia media
4.“) o numero de escolas (installações)
5.°) o numero de professores
6.°) ensino particular
7.“) coefficientes estatísticos
8.°) as dotações orçamentarias
9.°) as leis do ensino.

Estes indices são altamente significativos e apparelham o gover
nante de meios necessários a prever e a prover com segurança nesse 
campo da administração publica.

O  conhecimento delles revela-nos a optima situação attingida 
pelo Estado em sua acção medida, continuada e efficiente durante o 
per iodo republicano, accentuada em 1910 para cá e d’ahi largamente 
desenvolvida, disseminada, organisada.

A comparação dos dados entre si e com as demais unidades da 
Federação, é fecunda em ensinamentos no anno lectivo de 1927, do 
qual presto contas a V. Exa. neste Relatorio.



QUADRO COMPARATIVO DO MOVIMENTO F.SCOLAK NOS ANNOS DE 1926-1927

N.* 1 9  2 6

M atricula Frequencia

1 9  2 7

N.* M atricu la Frequencia

1 Escola Complementar ........................................................ 62.N 510 1 653 635

46 Collegios elementares, incluindo o curso annexo da

Escola Complementar ................................................ 21.26S 15.S52 47 22.355 20.309

28 Grupos escolares ................................................................... 5.038 3.956 36 7.517 5.888

345 Aulas isoladas estadoaes .................................................. 13. SOO 11.912 362 17.880 15.210

1.307 Aulas sub. estadoaes .......................................................... 41.824 39.619 1.396 55.973 48.161

«IBS Aulas municipaes prim arias e secundarias................. 33.880 30.46S 982 35.245 31.401

15S Aulas sub. federaes providas.......................................... 5.580 5.109 1F.6 5.498 5.059

932 Estabelecimentos particulares de ensino primário.

secundário, profissional e superior....................... 75.456 62.806 943 56.667 48.306

das quaes 131 não primarias



Houve, como demonstra este quadro, uma maior matricula, me
lhorada |K>r uma frequencia maior, com accrescimo de aulas, de grupos 
e de collegios.

A verba destinada á instrucção foi de 8.610:202S150. incluindo 
os auxilios a estabelecimentos de ensino jjarticular. no total d e ....
1.015 :OOOSOOO ou sejam 11.2# sobre o total da despesa annual. ex- 
cluida a verba das municijxilidades na ini]x>rtancia de 2.170:836S700.

A [topulação escolar foi de 560.000 crianças, sendo de H>.0.3 o  o 
coefficiente da matricula sobre cila e de 7,72# sobre a população 
cm geral.

listes dados são indicativos de uma maior, mais perfeita, mais 
fecunda disseminação do ensino primário.

li' meritória a acção do Listado ampliando e alargando, sem ces
sar. a difusão organisada do ensino.

A nossa situação actual. resumida nessas indicações irrecusáveis 
de uma realidade confortadora. foi melhorada ainda |xir providen
cias e leis adoptadas jielo meu antecessor nas vesneras de deixar este 
posto, que tanto honrou e dignificou com o seu amor ao ensino.

São as que decorrem da reforma do ensino (Decreto n.° 3.898. 
de 4 de outubro) das novas instrucções e progratnmas ( Decreto n “ 
3.903, de 14 de outubro de 1927): e da creação de 221 aulas subven
cionadas (Decreto n.° 3.838, de 5 de maio de 1927); da construcção 
de prédios escolares.

A execução desta reforma e a applicação destas medidas, am
pliadas e actualisadas. constituem um programma seguro e fecundo, 
dentro do qual cabe toda e qualquer iniciativa governamental no sen
tido de ensinar mais e melhor.

Xão são procedentes, mas injustas, as accusações sempre repe
tidas contra a nossa instrucção.

Um confronto com as demais unidades e com os nossos visinhos 
do Prata, é de uma eloquencia cabal.

A Directoria Geral de listatistica do Rio de Janeiro avalia em 
24.000 o numero de escolas de ensino primário no Brasil, desdobradas 
em 33.000 classes, e em 1.350.000 os alumnos matriculados.



QUADRO DISCRIMIX ATIVO POR ESTADOS
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ESTADOS DA UNIÃO

<X>S-
Q®«UAv-Cí-
O.

Amazonas ..................................................... 249 178 268 11.085 6.571

I“a rá  ............................................................. 1.160 814 962 37.113 19.709

Maranhão ..................................................... 346 247 319 S.613 —

Piauhy ......................................................... — 30 — 1.811 —

Ceará ............................................................. 819 493 729 43.994 20.558

Rio Grande do N orte .............................. 525 457 525 21.780 17.284

Parahvba do N orte .................................... 574 441 463 18.864 10.143

Pernambuco . . ........................................ 1.466 1.291 1.343 53.428 40.161

A la g fta s ......................................................... 663 516 595 31.446 22.455

Sergipe ......................................................... 350 270 347 11.455 9.261

Bahia ............................................................. 1.915 1.711 1.792 75.202 61.330

Espirito  S a n to ............................................ 586 549 586 28.060 19.934

Rio de Jan e iro ............................................ 1.591 985 — 70.173 43.245

Districto Federal ...................................... 2.324 349 — 68.883 54.585

Sào Paulo ................................................... 7.824 3.184 7.790 349.770 240.162

Paraná ......................................................... 1.659 824 1.092 59.997 43.129

Santa Catharina ........................................ 1.070 959 1.122 52.646 44.989

Kio <ír»n<le do S u l............................... Í.7S2 1.70.1 1 #7.424 170.213

Minas G e ra e s .............................................. 6.875 5.245 6.861 318.947 —

G o y a z ............................................................. 222 171 208 11.000 10.406

Matto Grosso ............................................ 237 168 244 8.157 3.294

Examinando o quadro supra, somente através dos números re
ferentes á matricula geral, vemos que as parcellas marcadas para 11 
unidades da Federação não attingem, sommadas, ao total registrado 
para o Rio Grande do Sul, pela mesma Estatística Federal:



ESTADOS DA UNIÃO
.Matricula

geral
Popu
lação

1 Amazonas .................................................. 11.085 4H9.96& cc -r
ao ©*

2 .Maranhão ..................................................... 8.613 1.1*47.206

3 P iauhy ........................................................... 1.460 738.740
H
í-1

00 OS
í© T—

1 R io Grande do N orte ................................ 11.318 66.953
*

5 Parahyba do N orte .................................... 1S.S61 1.193.260 o
6 Sergipe ......................................................... 11.453 525.095

7 G o y a z ........................................................... 11.000 640.491

S Matto Grosso ........................................ 8.157 312.671 'A

9 P a r á ............................................................... 37.113 1.269.344 X

10 Ceará ............................................................. 43.994 1.520.335
O

'Ti Jz
11 Espirito Santo ........................................ 2S.06O 587.451

R
IO

V —
J5 -
3 Z  
& —

191.119, 8.311.215

Kxtendendo o exame ao numero de professores que ministram 
a instrucção primaria, quer nos estalielecimentos puhlicos <|tier parti
culares, verificar-se-á que todo o professorado reunido dos Estados 
de Amazonas, Maranhão. Ceará. Rio Grande do Norte, Parahyl» do 
Norte, Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Guyaz e Matto Grosso, no 
total de 4.5ò8, ainda não perfaz o total do Rio Grande do Sul. cal
culado, ]>ela mesma Repartição de Estatística, em 4.7X2 professores.

ESTADOS DA UNIÃO
M atricu la Popu

geral lação

1 A m a zo n a s ..................................................... 249 409.699

2 M aranhão ................................................... 346 1.047.206 j| J

3 Ceará .................................  ......................... 819 1.529.335

.ltí

4 Rio Grande do N orte ................................ 525| 66.903

5 Parahyba do N orte ................................ 574! 1.193.260

6 Alagôan ......................................................... 663 1.117.0451

7 Sergipe ......................................................... 350 525.095

S Espirito  S an to ............................................ 586 387.431
x.

9 Goyaz .......................................................... 222 640.491 3
10 Matto G ro s so ......... .................................. 237 312.671
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Continuando o estudo da Estatística e tomando por termo dc 
comparação o numero de escolas isoladas, grupos escolares, escolas 
reunidas c collegios elementares espalhados ]>elos Estados de Ama
zonas. Maranhão. Piauhy. Ceará. Rio Grande do Xorte. Parahyba 
do Xorte. Alagoas. Sergipe. Districo Federal, Goyaz e Matto Grosso, 
no total dc 3.456, vê-se que o total ainda é inferior ao do Rio Grande 
do Sul.

ESTA DOS DA I X IÂO
Numero

de escolas 

prim arias

Popu
lação

1 A m a zo n a s ..................................................... 178 409.69!* /, i r.
0 Maranhão ..................................................... 217 1.047.2C6 CO cc

3 P ia u h v ........................................................... 30 738.740 c©

4 Ceará ............................................................. 729 1.520.335
Ul

5 Rio Grande do X o rte ................................ 457 66.903
• JK
• cS

6 Parahyba do N orte .................................... 441 1.193.260 . t~ 
. CS

7 Alag6as ......................................................... 516 1.117.0.15 : 2

8 Sergipe .........................................................

!) D istricto Federal ......................................

270

260

525.09: 

1 360.580
< 1 03 

• C5

10 Goyaz ...........................................................

11 .Matto Grosso . . .  ...........................

171

15S

640.491

312.671

R
iO

 
G

5 2

X  TJ

3.457 8.932.031 —

Se se levar o estudo comparativo até o Estado de São Paulo, ] 
com base sobre os termos da Mensagem do Presidente do Estado, 1 
apresentada ao Congresso, em 14 de julho ultimo, verifica-se que 1 
naquelle grande Estado, que tinha, cm dezembro ultimo, uma ]y>pu- 1 
lação calculada em 6.001.459 habitantes, funccionaram, no anuo ] 
lectivo findo. 2.184 estabelecimentos de ensino, sendo 2.151 para o I 
curso primário: 10 para o normal: 3 para o gymnasial; 8 para o I 
profissional e 2 para o suijerior.

A matricula geral registrada nos estalielecimentos de ensino of- I 
ficia! e particular era de 403.733 alumnos, sendo 365.404 no curso 
primário; 1.331 110 complementar; 22.844 110 normal gymnasial; J 
13.155 110 profissional e 999 110 superior, não mencionando os 500 ] 
matriculados na Faculdade de Direito.

O Estado do Rio Grande do Sul. que contava uma jxjpulação cie J 
2.612.500 habitantes, tamliem calculada em 31 de dezembro ultimo, 1 
accusava. no mesmo anuo lectivo, o funccionamento de 3.739 esta1>e- — 
leeimentos de instrucção primaria, sendo a matricula de 190.000 j 
alumnos e a frequencia de 164.755. Quanto á instrucção secundaria ] 
profissional e superior, registrou-se a existencia de 131 estabeleci- j
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nieiitos com a matricula de 11.779 estudantes, sendo a frequencia de 
10.217.

Tem-se, portanto; a matricula geral nos estal>elecimentos publi- 
cüs e particulares de ensino primário, secundário, profissional e su- 
jierior de 201.788 alumnos ]>or uma frequencia de 147,972, sendo 
de 3.870 o total dos estal>e!ecimentos de ensino que enviaram dados 
estatísticos.

Baseando o estudo comparativo, mais uma vez. sobre os dados 
da Directoria Geral de Estatística, do Ministério da Agricultura, In
dustria e Commercio, fornecidos em outubro ultimo, vê-se que a popu
lação em idade escolar foi computada para São Paulo e Rio Grande 
do Sul, respectivamente, cm 575.182 e 268.368 crianças em idade
escolar.

Desta cifra 365.404 e 190.009 alumnos matricularam-se nas es
colas primarias dos referidos Estados, ou sejam, para

365.404 X 100
São Paulo ----------  =  63,5 %

575.182

201.788 X 100
Rio Grande do Sul ----------  =  75,2 %

268.368

coeíficientes confirmados )>ela referida Repartição Federal, que cal
culou. em outubro, em 349.770 e 197.424 o numero de crianças matri
culadas, naquella época, nos estabelecimentos de ensino primário dos 
alludidos Estados.

Houve, portanto, uma sensivel alteração para mais de 15.634 e 
4.3<>4 nos resultados apresentados, ou seja a resjiectiva porcentagem 
de 3,5 para o 1.° e 1,4 para o ultimo.

Proseguindo. ainda. 001 exame quanto á despesa com a Instrucção 
primaria, secundaria, profissional e su]>erior, parecerá, — nietieo vul
tosa a quantia despendida jx;lo Estado de São Paulo, comprada com 
a 'Io Rio Grande do Sul.
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Ü quadro abaixo elucida o assumpto:

SÃO PAULO R IO  GRAN DE DO SUL

Directoria Geral da Instru-

cção Pub lica ....................... 1.960:370|000 77:04011000 !

Inspecção medica escolar . 220:140*000 Attendida pelos médicos da j 

Hygiene estadoal.

A lm oxarifado da I. P ............ 1.165:892*000 Comprehendida na verba j 

com muni.

Escolas Normaes ............... 5.459:485*660 251:423*900

Grupos Escolares ................. 29.011:230$000 3.336:337*210 ]

Escolas Reunidas ................. 5.962:625*000 Apenas um a: “ Charara das i 

Bananeiras".

Escolas Isoladas ................... 7.444:660*000 2.354:171*600 j

Estabelecimentos secundá

rios. profissionaes e su

periores ................................ 6.19S: 873*000 Auxílios 1.000:000*000

T QT AL..................... 57.383:275*660 8.610: 202*15*

Despesa o rd in a r ia ................. 566.363:379*048 76.488:097*353

Excluida a verba de ...........

66.224:811*000. destinada 

á  Viaçâo Ferrea. proprio 

da União.

Porcentagem 10 % Porcentagem 11.2%

Como se vê dos números acima, a porcentagem sobre a desjx:sa
ordinaria geral que o Rio Grande do Sul emprega na Instrucção Pu-
blica (11.2 %) .é mais alta do que a empregada |>elo Estado de S. 
Paulo no mesmo ramo da administração (10 —24 O custo anuual por 
alumno. é. approximadamente. para este 142S000. para aqueíle 55$500.

A comparação com a Republica do Uruguay não diminu o 
acerto da minha afíirmação.



DISCR IM IN AÇÃO Uruguay Estado

1.762.451 2 612 500

população em idade escolar l calculada i de 7

a 14 annos ............................................................... 378.221 560.707

Numero de escolas............................................ 1.464 3.855

Numero de alumnos matriculados.................... 160.169 186.363

Frequencia média dos a lum nos ............................. 122.872 144.4S5

Alumnos m atricu lados por 1.000 habitantes... 90,S7 11.33

Coefficiente da matricula da sua população

escolar ..................................................................... 42.34 33,23

Coefficiente da frequencia sobre a matricula. . 76.71 77,52

Area em Km .- ............................................................. 186.926 280.000

Numero de escolas por Km.'-.................................. 0,007 0.01

O seu exame accusa em nosso favor um maior numero de alu
mnos e de escolas, uma maior porcentagem na frequencia, uma maior 
difusão de ensino, tomando por l>ase o territorio.

E’ maior o coefficiente de matrículas no Uruguay por 1.000 
habitantes e pela população escolar.

Esta vantagem é a resultante da acção directa de um governo 
unitário em um paiz menor de territorio e população inferior ao 
nosso Estado.

CLASSIFICAÇÃO 1923 1924
1

1926 1926

l i  Custo annual da 

Tnstrucçfio P u 

blica ....................... $ 4.214.148.00 $ 1.613.076.30$ 3.795.942,16 $ 3.802.679,58

2) Custo annua l por 

a lunino m atricu 

lado ....................... % 22,35 $ 26.01 $ 26.85 $ 28,42
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Rio Grande do Sul Valor do U ruguay

A X  X  0  S
Verbas estadoaes, peso nas

munlcipaes e referidas
federaes épocas Pesos

1923 ................................ 7.674:934$800 7*800 $ 4.214.148.00

1924 ............................... 8.869:4381700 $*600 $ 3.613.076,30

1925 ................................ 9.215: 302*600 7*040 * 3.705.942.16

1926 ................................ 9.969:47S*400 8*700 * 3.802.679,58

EQUIYALENCIA AO CAMBIO IXDICADO. EM MOEDA
XACIOXAL

1923 ......................................................... 7.674:954$S00 32.870:354*400

1924 ......................................................... 8.869:438*700 31.072:4.r)6$lS0

1925 ................ ............................ 9.215:302*600 

9.969:47S*400

26.723:432*806

33.083:312*3461926 .........................................................

CUSTO ANXUAL FOR ALUMXO MATRICULADO EM 
AULAS PUBLICAS PRIMARIAS

X.” de 
alumnos

Moeda
uruguaya

Em moeda j 
nacional

1923 ................................ 60*060 126.561 $ 22.35 174*330

1924 ............................... 70*100 124.792 $ 26.04 223*944

192i> ................................ 68*000 134.029 * 26,85 189*024

1926 ............................... 72*090 138.302 I  28,42 247$2*>4

São estes quadros documentos de uma grande significação.

Resalta destes á evidencia que o Uruguay restringe annualmente 
a sua verba para a instrucção augmentando anno por anno o custo 
por alumno, contrariamente ao que occorre no Rio Grande que 
augmenta suas dotações sem gravar o custo individual do ensino.

Examinemos, agora, o ensino Municipal:
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OCADRO SYXOPTICO DO MOVIMENTO DAS AULAS MlJ- 
\IC1 PAES COMPARADAS COM AS SUBVENCIONADAS 

ESTADOAES NO ULTIMO DECEXNIO 1918-1927

M ÜN IC IPAES

A N N O S
NT.“ Matr. Freq.

SUBVENCIONADAS
ESTADOAES

N." Alatr. Freq.

............... 406 15.425 10.441 1.123 33.571 27.216

1920-1921 ..................... 427 20.341 17.032 1.132 36.257 27.840

1921-1922 ..................... 597 24.602 21.743 1.188 43.849 36.977

1922-1923 ..................... 603 24.207 20.130 1.293 56.727 44.389

1924-1925 ..................... 778 31.226 25.521 1.309 57.782 50.625

1925-1926 ..................... 798 35.307 31.960 1.304 55.680 54.072-

1926-1927 ..................... 968 33.8S0 30.46S 1.307 41.S24 39.619

1927-192S ..................... 982 35.245 31.401 1.396 55.973 48.164

Os dados supra demonstram, de sobejo, a marcha ascendente dos 
matriculados cm aulas publicas quer municipacs quer subvencionadas 
pelo Governo Estadoal.

Além disso, muitos municipios mantêm aulas ruraes e collegios 
modelos como Pelotas, Rio Grande. Uruguayana e Alegrete.

O orçamento votado ]>e!as Municipalidades. em 1925. era de.. 
38.723:311$600: a verba destinada á Instrucção era de 1.869:555$000.

Em 1926. passou a verba ivira 2.170:836$000 ou seja, na media, 
5 ' — sobre a receita ger.il.

Esse coefficiente comprova que a maioria das municipalidades, 
attendendo aos seus fracos recursos, ainda não puderam despender 
com a instrucção primaria municipal a sufficieute verba.

Explica-se. portanto. o auxilio de 322:048$000 que o Governo 
do Estado vem distribuindo, annualmente. a 1.359 escolas mantidas 
jielos municipios.

* **

Movimento das aulas das sédes ruraes creadas pelo decreto n.° 
( 3.S38. de 5 de maio ultimo, em numero de 221.

De 18 de julho a 26 de janeiro do corrente anno foram con- 
tractados 39 professores. Desta data até 14 do corrente mez (Agosto) 
mais 27O foram contractados. O total é. jxiis. de 118 professores.
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QUADRO DISCRIM IXATIVQ DO MOVIMENTO ESCOLAR 
DAS REFERIDAS AULAS QUANTO AO PROFESSOR ADt —

M U N I C I P I O S  N. de escolas

Alegrete...................
Alfredo Chaves .
Autonio Prado........
Bento Gonçalves . ..
Bom Jesus...............
Caçajwva..................
Candelaria................
Caxias......................
Conceição do Arroio
Cruz A lta ................
Dores de Camaquam
Encantado................
Erechim...................
Estrella.....................
(iaribaldi..................
Guahyha ...................
Cíuaporé...................
Herval.....................
I jith y .......................
Itaquy......................
Jaguary ....................
Julio de Castilhos . .
Lageado ...................
Lagoa Vermelha . . . .
I^avras.....................
Montenegro..............
Nova Trento...........
Passo Fundo............
Pelotas.....................
Porto Alegre..............
Prata.........................
Quarahy......................
Rio Pardo...................
Rosário.......................
Santa C ruz................
Santa Maria..............
Santo Amaro.............
Santo Angelo............
Santo Antonio..........
S. Jeronymo..............
S. João de Camaquam 
S. I-eopoIdo...............

3 
? 
2 
V

1
1
4

2
■>

1

5 
2—
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M U N I C I P I O S N. cie escolas

s. Luiz Gonzaga
Vicente........

T aquara  .................

T aquarv  .................

Torres..............
T r iu m p h o ............

Vaccaria............
Venancio Ayres . 
'iamão.............

1
2
3
2
2
1
2
i1
1

118

OUADRO COMPARATIVO DAS AULAS PARTICULARES 
' PRIMARIAS DO ESTADO. NO ULTIMO DECF.NNIO

A N N O S M atricula Frequencia N." de aulas

1917-1918 ..................... 32.267 25.510 523

1918-1919 ..................... 33.248 26.264 541

1921-1922 ..................... 24.602 21.743 580

1922-1923 ..................... 41.434 35.461 703

1924-1925 ..................... 46.908 40.942 730

1925-1926 ..................... 46.752 41.027 746

1926-1927 ..................... 55.456 52.806 932

1927-1928 ..................... 56.667 48.306 943

O quadro supra revela a marcha do ensino particular.
Não fornecendo a Escola Complementar numero sufficiente d.- 

professores <> Governo anterior, ]>or decreto n.° 3918, dc 22 de noven-- 
■iro de 1927. facultou o ingresso no magistério publico aos candidato* 
approvados em estabelecimentos de ensino reconhecidos idoneos ]ielo 
Governo do Estado.

Inunediatamente após á publicação do decreto n.° 3927. de .r’ de 
‘lezembro do mesmo anno. foram firmados dois convênios, sendo um 
com o collegio Sévigné e outro com o Gymnasio Municipal Feminino 
X. S. do Bom Conselho.

ESCOLAS SUBVENCIONADAS FEDERAES

Por decreto n.° 13.014, de 4 de maio de 1918, o Governo Federal 
auxilia até esta data, com a quantia de 1 :800$000 annuaes, cada uma



—  30 —

das 167 escolas destinadas, principalmente, ao ensino da língua portu- 
gueza c da geographia e liisturia do Brasil, em municipios constituídos 
por antigas colonias de europeus, hoje emancipadas.

Tomando em consideração o referido decreto, o Governo Esta- 
doal. por decreto n.° 2.365, de 23 de agosto do referido anno, creou 
?s referidas escolas e as localisou nos alludidos municipios. obede- 
cendo á extensão do territorio, á porcentagem calculada da população 
de origem allemã.

Em 11 de outubro procedeu-se ao concurso em que se inscreve
ram 413 candidatos, sendo approvados 121. Havendo, entretanto, 46 es
colas vagas foi aberta, em 22 de maio de 1919, nova inscripção. Con
correram 92 candidatos, sendo dc 60 o numero de approvados e de 46 
o numero de aproveitados. A matricula e frequencia das referidas au
las constam do quadro abaixo discriminado:

QUADRO DISCRIMINATIVO DA MATRICULA E 
FREQUENCIA

A V N 0  S .Matricula | Frequencia
N." de aulas 

providas

l: i20 ................................ 3.964 2.612 167

1921 ................................ 4.462 3.047 162

1922 ___ 4.924 4.043 149

1*123 ................... 3.751 3.169 140

1924 ................................ 4.144 4.592 149

1025 ................................ 5.7S8 5.034 164

11*26 ................................ 5.192 4.854 160

1927 ................................ 5.530 5.109 15S

As oscillações verificadas para mais ou para menos justificam-se.. 
As precitadas aulas são localisadas em zonas afastadas das sédes dos 
municipios; os abnegados professores que acceitam as referidas aulas 
são verdadeiros evangelisadores da Patria. que desprezam o conforto 
para chamar ao patrimonio nacional um numero avultado de crianças 
que ainda se julgam pertencentes á patria dos seus ascendentes.

O ENSINO TECH NI CO PROFISSIONAL

O ensino technico e profissional é proficientemente ministrado 
pela Escola de Engenharia de Porto Alegre e )>ela Escola de Artes e 
Officios da Cooperativa dos Empregados da Yiação Ferrea do Rio 
Grande do Sul, localisada em Santa Maria.

A Escola de Engenharia mantém os seguintes Institutos:
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1 ) o —31)—)o)q uemqins que ministra o ensino technico profissional de
mecanica, artes e officios aos meninos, e os trabalhos domésti
cos e ruraes ás meninas;

2 ) o t31)—)o)q rq3)eomac destinado a preparar engenheiros mecâni
cos electricistas:

3) o t31)—)o)q hp fl——————pe t3ho1)m—el destinado ao preparo de techni-
cos com os conhecimentos necessários de industrias chimicas’;

4) o t31)—)o)q dqm,b1 hp rbhb—mq1c que se destina ao preparo de en
genheiros Agronomos e Veterinários, e a effectuar trabalhos 
especiaes de Bacteriologia e Zoologia Yeterinaria;

5 i o t31)—)o)q hb éqq)bpá—ec destinado aos serviços e estudos de to
dos os assumptos que se referem á criação, ao melhoramento e 
ao desenvolvimento dos principaes ty|x>s de animaes domés
ticos :

6 1 o ue)mq3e)q ;,mgpqle âb3ehqm u—3b—mq repehqc destinado ao 
ensino primário e profissional, agricola. que tem por objecto 
prej>arar ojx-rarios ruraes;

7 ) o t31)—)o)q ;1)mq3q:—pq b rp)pqmqlq,—pq. que tem por fim os tra
balhos astronomicos que interessam ao listado do Rio Grande 
do Sul;

8 i o t31)—)o)q -’Abm—:b3)el hb ;,m—pol)omec destinado a estudar todos 
os assumptos que se prendem á agronomia e á agricultura.

A Escola de Artes e Officios de Santa Maria destina-se ao ensi
no technico profissional de mecanica. artes e officios. prejwrando mes
tres e contra-mestres. O curso feminino recel*- lições praticas e theo- 
ricas de economia domestica, arte culinaria. córte. costuras, bordados.

O Governo fio Estado subvenciona, annualmente, os institutos 
technicos profissionaes da Escola de Engenharia com a verba de . . . .  
700:000$000.

A Escola da Cooperativa não jxrcelie vantagens especiaes.
O Estado custeia o ensino litterario dos fjru]>os ruraes de Nova 

Vicenza, Colonia General Osorio e Nova Wuerttemherg, creados pelos 
decretos 3.867 e 3.868. de 5 dc julho de 1927 e ]>elo decreto n.° 
4.113. de 2 de agosto de 1928. quanto ao ultimo.

O Governo do Estado ainda não poude apparelha-los quanto ao 
ensino technico.

INSTRUCÇÃO

A situação do ensino primário, exposta em largos traços, está a 
exigir, para a realisaçâo pratica de um plano de ensino, para o aper
feiçoamento da organisação actual. medidas complementares. funda- 
mentaes e inadiaveis.

Affirmou V. Exa. em discurso pronunciado no Rio de Janeiro:

"A instrucção publica merecerá esj>ecial carinho da 
administração.

“Muito já se tem feito no Rio Grande do Sul pela 
instrucção da juventude, bastando assignalar que é um 
dos Estados onde ha menor porcentagem de analphabetos.



“Precisamos arejar os methodos de instrucção e aper
feiçoar os que já existem, introduzindo processos -mais acon- 
selhaveis pela experiencia triumphante. E’ indispensável 
instruir e educar, no senti<lo de uma orientação util á vida 
social. Não modelar os espiritos jovens pelo estalão com- 
mum de formulas rigidamente preestabelecidas. mas desper
tar-lhes a personalidade latente, norteando-lhes o sentimen
to e a intelligencia para uma finalidade social util.”

Já o eminente antecessor dc V. Exa.. falando em uma festividade 
da Escola Complementar, traçou as directrizes do Estado quanto ao 
ensino publico:

“O dever do Estado não se resume em crear. distri
buir e prover aulas publicas.”

O problema do ensino não se resolve pela quantidade, mas pela 
qualidade.

Cumpre ao Estado libertar a nossa infaucia dos males de uma al- 
phabetisação precaria. vasia, inocua. procurando fazer da escola “Pr  
ecereisa moijrtha e denadrjmadu hjçjã mh haisdtpPtd çjdj j apdj  
me sdjiãnadrjfa ãahtjcu dejqtima ãapde j njrtctj h ãapde a reta er  
qedjcu e ceájima jsx ,ã ãPjã hjrjmjã rjtã çdanPimjã jã ãPjã tincPeiz
htjã e aã ãePã peien-htaãlv

Alphabetisar não é educar: é apenas ensinar. O Estado precisa 
ensinar e educar. A escola não deve ser unicamente uma casa de 
ensino, mas uma casa de educação. A criança precisa aprender a ler, 
a viver e a trabalhar na escola. E’ mais inutil á sociedade aquelle 
que sabe ler sem saber viver e trabalhar, do que aquelles (pie sabem 
viver ou sabem trabalhar mas não sal>em ler.

O doente ou o vadio, ainda que saiba ler, escrever e contar, é sem
pre nefasto e pernicioso á sociedade porque não aprendeu na escola 
a viver e a trabalhar.

A escola moderna — (arbeitschule') — transformou a escola an
tiga — (lernschule) — a velha escola primaria de letras, em uma ver
dadeira officina de aprendizagem social.

A escola, hoje, deve ser uma casa de actividade, de experiencia, 
de trabalho, e não a mansão do alphabeto.

Kilpatrick. professor de “Philosophia da Educação", na Uni
versidade de Columbia. nos Estados Unidos, estudando as escolas 
publicas americanas, sua situação e seus problemas, concluiu af- 
firmando :

“Hoje a educação se revelará tragicamente de
ficiente se a escola publica não perceber o seu dever 
mais novo e maior e não se refizer de accôrdo com 
as novas exigencias.”

O nosso ensino está organisado.
Precisamos apenas variar os methodos. dilatar os quadros, con

struir escolas, fiscalisar o ensino, renovar o magistério, formar pro
fessores, ensinar e educar.
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Conseguiremos, assim, distribuir um ensino util, fecundo, intui
tivo e uma educação physica, civica, hygienica e social.

Não ensinaremos a ler, mas a saber, a viver e a trabalhar.
Cada criança que esta escola integrar na vida social, será um 

potencial de trabalho e de progresso immensamente reproduetivo, 
quer do ponto de vista economico, quer do ponto de vista financeiro.

A solução desse problema assentará sobre a organisação de um 
plano systematico de reforma e de acção, para ser executado n’uma 
successão homogenea e continuada de esforços, por um ou por muitos 
Governos.

As primeiras medidas a serem adoptadas, mais necessarias a 
esse objectivo, e para as quaes, com a devida venia, chamo a attenção 
de V. Exa., devem consistir na:

1) creação da Directoria da Instrucção Publica, annexa á Se
cretaria, com:

a) um Director Geral da Instrucção;
b) pessoal especialisado;
c) um almoxarifado;

2) reforma do ensino complementar, pela creação de novas es
colas destinadas á formação propedeutica e profissional de 
professores, com a modificação dos programmas e organi- 
sações actuaes;

3) a organisação da fiscalisação do ensino com augmento do 
numero de inspectores e de suas attribuições, para poder 
ser feita uma ef fectiva fiscalisação annual de todas as aulas;

4 ) a ampliação, sob severa fiscalisação, do numero de collegios 
equiparados, nos termos do Dec. 3927;

5) creação de uma caixa para construcções escolares, formada 
pelas multas em geral, cobradas pelos municipios e pelo 
Estado;

6) a inspecção dentaria e medica effectivas;
7) o curso de ferias;
8) o desenvolvimento do ensino rural (Decr. 3.838) ;
9) a creação de grupos em Candelaria, Dôres de Camaquain, 

Encantado, Palmeira, Prata. S. Sepé, Soledade, Jaguary, 
Novo Hamburgo e Jacuhy;

10) a classificação dos collegios nos termos do Dec. n.° 3.898, 
de 4-10-1927;

1 1 ) augmento da verba para material escolar;
12) installações sanitarias em todos os collegios;
13) publicação de uma Revista do Ensino;
14) creação de um ensino especial nos centros coloniaes, recom- 

mendado na plataforma de V. Exa.

“Num paiz novo, de grandes correntes immigratorias, 
verdadeiro cadinho onde se processa a fermentação abscon- 
dita da alma da raça, a educação civica tem uma elevada 
funeção nacionalisadora, que ao Estado cumpre tornar coer
citiva. Dahi, a nobre missão do mestre escola; acrisolar as
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virtudes elementares, necessarias á formação do ser humano, 
como elemento integrador da sociedade e vincular-lhe o 
espirito, na comprehensão e na pratica dos deveres de ci
dadão brasileiro. E, para que se colloquem os ministrado- 
res da instrucção elementar ao nivel de sua elevada funcção 
educadora, torna-se necessaria a creação de novos núcleos, 
para a formação de professores, que serão os pioneiros 
dessa cruzada, em todos os recantos do Estado.

Sou por ella.”

J U S T I Ç A

A administração da justiça, no Estado, foi feita com toda a 
regularidade.

SUPERIOR TRIBUNAL

No periodo comprehendido entre 1.° de junho de 1927 e 31 de 
maio ultimo, deram entrada, na Secretaria do Tribunal, 798 autos, 
assim especificados:

Appellações eiveis.............................................  136
Appellações criminaes.......................................  220
Aggravos........................................................... 155
Cartas testemunhaveis......................................  21
Conflictos de jurisdicção..................................  4
Habeas-corpus...................................................  93
Recursos criminaes...........................................  127
Prorogação de prazo para inventario............. 12
Concursos para provimento de officios de justiça 28
Pedido de successor..........................................  2

Soinina...............................  798

Verifica-se, pois, que o excesso apresentado pelo numero de feitos 
entrados durante o periodo relatado, sobre igual periodo correspon
dente ao exercicio anterior, é de 136.

Houve 155 sessões, das quaes 140 das camaras separadas e 15 
das camaras reunidas. Naquelle numero estão incluidas 4 sessões 
extraordinarias da 1 .* camara.

Os feitos julgados no referido espaço de tempo, em camaras 
reunidas e separadas, alcançam o total de 736, a saber:

Concursos para provimento de officios de justiça 35
Embargos infringentes...................................... 35
Recursos extraordinarios..................................  3
Recurso contra imposição de multa................  1
Appellações criminaes ......................................  219
Appellações eiveis .................... ..................... 88
Aggravos...........................................................  113
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Cartas testemunhavçis......................................  19
Conflictos de jurisdicção................................... 3
Habeas-corpus................................................... 98
Recursos diversos.............................................  122

Somma...............................  736

E\ pois, de 54 o augmento de feitos julgados sobre o mesmo pe
riodo do exercício anterior.

Consoante pedido dos interessados e requisição dos respectivos 
rdatores, foram remettidos ao Supremo Tribunal Federal 15 recursos 
de revisão criminal.

A requerimento dos interessados, foi feita remessa á Chefatura 
je Policia dos traslados de 4 processos, para serem devidamente en
caminhados.

Houve um concurso para provimento de comarcas, tendo sido 
julgados habilitados 3 candidatos que foram, em seguida, nomeados. 
Para preenchimento das comarcas de Soledade, Palmeira, Vaccaria e 
São Borja, unicas vagas, foi aberto concurso em 24 de maio, com o 
prazo de 30 dias.

Para differentes officios de justiça, foram submettidos a con
curso, e approvados, 33 candidatos.

A presidencia do Tribunal concedeu 63 licenças para tratar da 
saúde e 14 para tratar de interesses.

O quadro geral da magistratura soffreu as seguintes alterações: 
commissionamento, 1 ; reversão, 1 ; avulsão, 1 .

Em virtude de “habeas-corpus” ou sentença absolutoria, foram 
postos em liberdade, por determinação do Superior Tribunal, 50 réos.

As “Decisões” do Superior Tribunal estão publicadas até 1925. 
A impressão das decisões proferidas em 1926 está sendo ultimada 
e j á  foi lavrado contracto para a publicação das de 1927.

A bibliotheca continua sendo successivamente augmentada. Conta, 
actualmente, 1.863 obras, num total de 4.539 volumes.

A importancia dispendida com mobiliário para os foros e tribu- 
naes do jury de varios termos do Estado foi, em 1927, 8:349$800,
e, durante o 1.° semestre de 1928, 8:569$200.

PROCURADORIA GERAL

Os dados relativos ao Ministério Publico pertencem ao anno de 
1927. Por elles se constata que foram offerecidas 1.125 denuncias 
contra 1.304 réos. Os crimes que contribuíram, com maiores parcel- 
las, para esse numero foram ainda os attentados á integridade physica 
(41%), homicidio (24%), os contra á propriedade (20%) e os se- 
xuaes ( 1 2 % ) .

O Tribunal do Jury julgou 413 processos e 462 réos, dos quaes 
foram absolvidos 275, appellados 209 e condemnados 187.

Como fundamento das absolvições, apparece, em primeiro logar, 
a legitima defesa (44%), vindo, em seguida, a negativa da autoria 
(39%). Nas absolvições, concorrem com as porcentagens mais ele
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vadas, os crimes sexuaes (93%). os attentados á integridade phys; 
(76%) e os homicídios (68% ).

Como se viu, a 1125 denuncias, comprehendendo 1304 réos, cc 
responderam apenas 413 julgamentos, comprehendendo 462 réo 
E ’ devéras chocante a desproporção entre esses dois algarismos. A 
zão deste facto reside em que numerosos denunciados (40% em de 
ctos de homicídios e ferimentos graves) se furtam ao julgamento, f 
gindo do municipio onde respondem a processo e homisiando-se 
outros onde são desconhecidos ou aonde não chega a noticia dos m 
dados de prisão contra elles. E ’ á policia judiciaria que cumpre sol 
cionar este mal. conforme as suggestões que apresento na parte c 
petente.

O numero de promotores públicos é de 43, sendo de 2 o de ai 
junctos.

Foram feitas 14 nomeações, 10 remoções e 5 exonerações, 4 d; 
quaes a pedido.

CONSELHO PENITENCIÁRIO

Durante o anno relatado, realisarani-se 11 sessões.
O Conselho deixou de funccionar 25 vezes, por falta de numeral
De 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1927, foram apresentado 

43 pedidos de livramento condicional, sendo attendidos 33 e indeferi 
dos 3. Em 6 casos, o Conselho pronunciou-se pelo exame psychiatric 
dos liberandos e de um delles deixou de tomar conhecimento.

O numero total de liberados, durante o periodo mencionado, foi 
de 39, 10 dos quaes já attingiram o termo da prisão, readquirindo piei 
na liberdade.

Desses 39 liberados, apenas um violou as condições que lhe foran 
impostas por sentença do juizo das execuções criminaes. Além dessd 
mais dois apenas, dentre os 109 liberados, até a presente data, transgre 
diram as condições estabelecidas por sentença. Os mais, exercen 
profissões honestas e se acham sob a fiscalisação das autoridades, ob] 
servando boa conducta.

A despesa orçada com a Justiça foi de 2.492:314$000 e a effe
ctuada de 2.501:807$721, constatando-se, dest’arte, um déficit de.. 
9:4935721.

MANICOMIO JUDICIÁRIO

Este estabelecimento vem attendendo com presteza todas as soli_. 
tações das autoridades judiciarias.

Em 1.° de janeiro do anno passado, havia no Manicomio 41 pai 
cientes contra 16 existentes no anno immediatamente anterior. Entrl 
aquelles figuravam 4 mulheres, que foram recolhidas ao Hospital S 
Pedro por falta da secção feminina. Durante o anno deram entradj 
16 pacientes. Teve alta igual numero — 1 por fallecimento, 1 po< 
“habeas-corpus”, 1 por cura e os demais por conclusão de observaçãa

Assim, durante o periodo a que se referem estas notas, o movf 
mento do Manicomio attingiu um total de 64 doentes, com um exce 
so, portanto, de 7 sobre o anno anterior.

fe-

,



O estado sanitario do estabelecimento foi twm. O unico obito 
corrido teve como “causa mortis” insufficiencia cardiaca.

\ despesa orçada foi de 128:574$000 e a effectuada <le.............
compartimentos especiaes montou a 4:956$000.

A despeza orçada foi de 128:574$000 e a effectuada de.......
78'204$8-+7. Apurou-se uma economia de 50:369$ 153.

ASSISTÊNCIA A’ INFANCIA

Não quero chegar ao termo desta succinta resenha sobre a admi
n is tra ção  da justiça, sem alludir á necessidade inadiavel da creação 
do juizo de menores. O desenvolvimento actual do nosso Estado já 
não permitte protelar por mais tempo a solução de um dos problemas 
mais relevantes do momento, qual seja o da assistência á infancia des
amparada, corrupta e criminosa. Acolher os menores desprotegidos, 
dar-lhes tecto, dar-lhes pão e ensino, arreda-los do vicio, curar-lhes as 
taras, inicia-los na disciplina do bem, do trabalho, da ordem e da hy- 
giene, é condição elementar que se impõe aos governos effectivamente 
empenhados na grande obra da segurança social. Em memorial que 
opportunamente apresentarei a V. Exa., indicarei, com a devida ve- 
nia, os meios que julgo mais acertados para o encaminhamento da so
lução que o assumpto reclama e applicação ao nosso Estado do Codigo 
de Menores, instituido pelo decreto 17.943 A, de 12 de outubro de 
1927.

CORREIÇAO GERAL

Cumpre-me ainda submetter á apreciação de V. Exa. certas pro
videncias que reputo indispensáveis aos serviços da Justiça.

Antes de mais nada, impõe-se uma correição rigorosa para que, 
apurado o que haja de procedente nas constantes reclamações que vem 
provocando o procedimento dos serventuários dos differentes officios 
de Justiça, especialmente os da Capital, se jx>ssa applicar a sancção da 
lei e regularisar esses serviços.

Outro assumpto que exige esi>ecial attenção do Governo é a gra
tuidade do casamento e uma maior facilidade para o registro civil.

Sou de parecer que já é tempo de adoptar o Estado todos os 
meios necessários á realisação dessas medidas, cujo alcance fôra ocioso 
accentuar.

Oesta donirbe

A Hygiene, a Instrucção, a Policia e a Justiça constituem, na vida 
contemporanea, as preoccupações maximas dos Governos.

Nellas repousa, na acção de cada uma e de todas, a razão mesma 
do Estado em sua finalidade moral, social e material.

A saúde, incorporada ao patrimonio das nações como parcella pre
ponderante da fortuna publica, não póde fugir á acção do Estado, le
gitima e necessaria.

O poder do Estado, n’um crescendo proporcional ás acquisições 
da sciencia, vae alargando sua intervenção preventiva e curativa, na 
defesa da saúde publica e n a  distribuição da assistência em geral.
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O Rio Grande do Sul, eminentemente conservador pelo seu gq 
verno c jielo seu povo. n’um equilíbrio perfeito entre as suas necess 
dades e as suas possibilidades, sem exaggeros nem recuos, vem procu 
rando concorrer para a solução do seu problema sanitario e hygienicd 

A verba para a Saúde Publica foi a seguinte nos últimos dez at[
nos :

1919  ..... 272:8265500
1920  .....346:111$500
192 1 .....439:279$000
1922  .....541:2985000
192 3 .....574:747$500
192 4 .....584:0755500
192 5 .....628:1595000
192 6 .....775:239$000
1927  .....846:900$000
1928  .....949:2805000

O augmento annual das dotações é revelador da preoccupação coíi 
stante do poder publico no sentido de accrescer os recursos indispens 
veis á solução dos nossos problemas de hygiene.

Compre ainda attender a que a esta dotação devemos reunir:

—3 subvenções conferidas pelo Estado a estabelecimentos pios, dc] 
conformidade com o decreto n.° 4.049, de 17 de abril de 1928 Rs... . J 
2.122:5445000;

83 iniportancia dotada pelos municipios para o serviço de Hygie 
ne e Assistência Publica, em 1928, 2.170:0005000.

A contribuição do Estado, excluida a dos Municipios, mantidas 
subvenções, é a maior em todo o Brasil, comparada com as demais un 
dades que não dispendem mais de 4% de suas rendas, ao passo que nó^ 
excedemos esta porcentagem, como comprova o quadro abaixo:

Verbas votadas:

Serviço de Hygiene e Assistência Publica................. 949:28(
Subvenções a estabelecimentos hospitalares............... 2.122:544$

Total................................... 3.071:8241

Renda orçada..............................  60.680:0005000
Porcentagem...............................  5,062 %

A natalidade de 1927, no Estado, foi de....................  61.6!
e a mortalidade de..................................................................  25.970
e na Capital, de 4.943 por 4.508, registrando-se um crescimento ve 
getativo no Estado de 35.729 e na Capital de 426.



O coef ficieiite de mortalidade fo i:

para o Estado ...........................  9,94 Oc
” a Capital............................ 18,18 %„

0 de natalidade:

para o Estado .............................. 23.61 Oo
e a Capital............................ 19.89 Of

revelando um crescimento vegetativo:

para o Estado............................ 33,783 Of
e a Capital.......................... 1, 71 Of

E’ irrecusável mente optima a situação sanitaria do Estado, ainda 
que deficiente, sem ser má a da capital.

Pode-se mesmo affirmar, como já o fez o eminente dr. Belisario 
Penna. ser o Rio Grande o Estado da Saúde.

Esta situação, entretanto, não foi adquirida pela acção sanitaria, 
mas mantida, conservada e melhorada pelas condiçõas geraes da saúde, 
decorrentes do meio physico e social.

Usuírue o Rio Grande de uma situação privilegiada, com solo, 
ar. agua e clima admiraveis, com uma raça forte, que sabe comer, ves
tir e trabalhar.

Esta é a terra onde melhor se conjugaram as chamadas condições 
geraes dq saúde para produzir um excepcional ambiente sanitario.

Já não são iguaes as chamadas condições especiaes. aquellas que 
assentam sobre a hygiene individual e publica.

O anno de 1927 accusa, segundo o Relatorio da Directoria de 
Hygiene, uma sensivel aggravação na mortalidade, um menor cresci
mento vegetativo, o surto de males apparentemente extinctos e a re- 
crudescencia de velhas endemias.

Vejamos os dados:

Crescimento vegetativo . ..
Mortalidade.......................
Coefficiente de mortalidade 
Óbitos entre 0 e 1 anno. . . .

Reappareceram no obituario:

Peste..............................
Moléstias choleriformes .
Sarampo.........................
Saturnisnio.....................
“Não classificadas” . . . .

itdm itdr

36.409 35.729
23.344 25.970
tOa 9.9 Of

98 Ol 109,8 Of
1.505 1.684

2 22
0 14
6 88
0 27

76 838
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e recrudesceram a —40e4 rcudsam4A Hsyg4igHd4A maudr4ean e HesguA 
,eauu4A a rg04eHgiso4A a ocudpao e as n——4Htf4o Hz ,4eniA 4ou4Haniz4ár4 
no ms nuune4ids e4ouaenrseas 4 ma,4oraçsã

A Hygiene, com seus recursos e suas praticas, fornece meios 
seguros e efficazes á acção do Estado, medica, sanitaria e de assis
tência.

Desprezal-os, deixando que as populações vivam 11’um regimen 
empirico, sem educação hygienica, sem consciência sanitaria, sem 
amparo, sem leis, dentro de uma assistência dispersiva, desorganisada 
e anarchica, seria uma omissão inexcusavel.

Ao Estado incumbe, sobrepondo-se á acção individual, sem que
bra das liberdades espirituaes, velar pelos doentes, defender os sãos 
e extinguir as doenças.

O Governo anterior esgottou todas as suas possibilidades finan
ceiras n’um activo e vigilante cuidado administrativo pelo continuo 
melhoramento da saúde publica.

Promoveu emprestimos para o saneamento das cidades, dirigiu 
as installações sanitarias dos nossos maiores centros urbanos, orga- 
nisou a hygiene aggressiva, a prophylaxia rural, creou o Desinfectorio, 
o Hospital de Isolamento, o Laboratorio de Bacteriologia, a fiscali
sação dos productos de exportação, a propaganda e educação sanitarias, 
distribuiu auxilios aos hospitaes e procurou, por uma acção combi
nada com os municipios, melhorar as condições geraes da vida no 
Estado.

A sua acção, a sua competencia e as suas attribuições foram fi
xadas por uma das nossas Leis Organicas.

Ao Estado coube a saúde publica propriamente dita e aos muni
cipios a hygiene local e assistência publica.

O eminente e sabio antecessor de V. Exa. constatou, cm sua 
ultima mensagem, os resultados beneficos da delegação das attribui
ções do Estado aos municipios, tornando o serviço mais completo, 
mais economico e mais efficaz.

Esta conclusão, exacta em todos os seus termos, concilia a pratica 
governamental com as affirmações da sciencia.

Não pode haver acção sanitaria e hygienica onde não houver uni
dade de orientação e de execução.

Se houve reaes vantagens na acção dos municipios, incorporando 
todas as attribuições, incluidas as do Estado, não menores serão as 
da acção unica do Estado, incorporando todas as attribuições, in
cluidas as dos municipios.

Ha varios typos de organisação sanitaria adaptaveis ao Rio 
Grande do Sul.

Aquelle que me parece mais consentaneo com a nossa geographia 
medica, com as necessidades da saúde de nossas populações, o mais 
simples, menos dispendioso, mais efficiente, é o que reuna todos os 
serviços actuaes. incorporando todas as dotações e despesas, sob uma 
e unica direcção medica e administrativa, confiada ao Estado.

Esta é a licção de S. Paulo, Pernambuco, Bahia e Minas Geraes,
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vêm de organisar seus serviços, creando departamentos e secre

tarias de saúde e assistência.
Esta é a situação de todos os paizes, mesmo a Suissa, os Estados 

XJnidos e Allemanha, os quaes, nesta matéria, acceitaram como irre
cusável a unidade das leis de hygiene e a uniformidade dos serviços 
de saúde publica.

Visinhando com paizes estrangeiros de grande e accentuado cos- 

mopolitismo, n ’um intercâmbio crescente de passageiros e mercadorias, 

com um desenvolvimento rapido em todas as suas actividades, o nosso 
Estado precisa, para protecção e defesa de sua salubridade invejável 

e da saúde de suas populações, de uma organisação sanitaria que se 
an tepo nha  á invasão de toxicos, de males, de enfermos e de enfer

midades.
Urge, assim, fazer, nos moldes da Estatística, um convênio com 

os municipios, nas seguintes condições:
0.°) o Estado tomará a si todo o serviço sanitario do Rio 

Grande do Sul e zelará pela saúde de toda a sua população;
2.°) continuarão affectos aos municipios, sob fiscalisação do 

Estado, os serviços de:
a) agua e esgottos;
b) assistência publica;
c) remoção do lixo, etc.;
d) urbanismo;

3.°) as municipalidades concorrerão para o Estado com 5 — 
de sua receita, os quaes não poderão ser applicados em outro fim 
pelo Estado.

Estabelecido o convênio, o Estado organisará um programma de 
Saúde Publica, dentro dos moldes actuaes da Sciencia, para ser cum
prido em todo o seu territorio e applicado em todos os seus muni
cipios.

Esse programma, em suas linhas geraes, deverá assentar na:
1.°) promulgação de um Codigo Sanitario;
2.°) fiscalisação da pharmacia, da medicina e dos hospitaes;
3.°) defesa do Estado contra a entrada de moléstias infecto- 

contagiosas;
4.°) combate ás endemias aqui reinantes, especialmente,

0.1) doenças venereas;
2.») a febre typhoide;
3.°) as verminoses;
4.°) a tuberculose;
5.°) a peste;
6.») a lepra;

7.°) a filariose;
8.o) a raiva.

5.°) hygiene infantil, maternal, escolar, industrial, urbana e rural;
6.°) fiscalisação da importação, do consumo, da producção e 

das habitações;
7.°) educação sanitaria, creando hábitos hygienicos e prophy- 

lacticos;
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8.°) installação de hospitaes, etc.;
9.°) creação da Escola de Hygiene;

10.°) inspecção dos matadouros, xarqueadas, frigoríficos, fabrica 
de conservas e estabelecimentos congeneres;

1 1 .°) organisação do serviço de hygiene animal e vegetal.

A organisação que deverá realisar esta obra, necessaria e iti 
adiavel, terá por base a actual Directoria de Hygiene, que presidirj 
todo o serviço, com delegados nos municipios e fiscaes nos districtoi 
ruraes.

Será uma ampliação e adaptação do que existe ás novas neces 
sidades da administração publica.

A parte material terá, igualmente, maiores proporções.
Terá que ser desdobrado o Hospital de Isolamento pela construq 

ção de novos pavilhões e pela creação da colonia de lazaros;
O Laboratorio de Bacteriologia e o de Chimica deverão ser fun 

didos num Instituto Bio-chimico que reunirá os actuaes serviços « 
todos os demais de preparação e investigação.

Sobre o assumpto apresentarei, opportunamente, o plano de re4 
modelação dos serviços de saúde.

—42.—° °).ins—°

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

Inaugurado em 1926, sob a direcção do dr. Abdon Lins, bactej 
riologista da Saúde Publica Federal, contractado pelo Governo do 
Estado, e que foi, posteriormente, substituído pelo actual directon 
dr. Joaquim Travassos da Rosa, veio o laboratorio de bacteriologia 
preencher uma lacuna sensivel e satisfazer uma necessidade urgenti 
e imperiosa, proporcionando ao Estado uma economia notável, a pai 
da presteza e precisão com que executa os trabalhos que lhe são cora 
mettidos, anteriormente executados em laboratorios particulares con 
demora e conseqüente prejuizo para o serviço publico.

Fundado com o fim unico de attender ás necessidades da Direi 
ctoria de Hygiene, passou o laboratorio a executar todos os exatnel 
que lhe são, em virtude de ordem superior, actualmente confiados pelq 
Hospital São Pedro, Brigada Militar, Casa de Correcção e Dispensai 
rio Rabello, augmentando consideravelmente o serviço, sem o necessa 
rio e proporcional augmento do quadro dos respectivos funccionarioa

Durante o anno de 1927 foram praticados 3321 exames compu 
tados em 155 :450$000 e preparadas 11.982 doses de vaccina anti-ty-j 
phica que montam ao valor de 59:610$000, o que representa uma eco 
nomia para os cofres estadoaes de 215:060$000.

Dentre seus trabalhos foi iniciado este anno o preparo da 
vaccina preventiva “Calmette” para a immunisação geral das creaça 
contra a tuberculose, sendo gratuita a sua distribuição.
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Cumpre ao Governo dar meios e recursos a este departamento da 
pj.giene. apparelhando-o de fórma a preencher a sua finalidade prati
ca e scientifica, de proventos materiaes e sociaes para o Estado.

— 4 3 — C u m p r ep  a p  m o — 4 p o  G 3 m v n d ep n  i o s o 4 o p n

Como nos annos anteriores, continua o Governo do Estado a man
ter o contracto com a União para manutenção do Dispensário 
••Eduardo Rabello”, installado nesta capital para tratamento das mo
léstias venereas e sob a direcção do competente e notável especialista 
dr. Ulysses Nonohay.

A verba votada no orçamento em vigor para auxiliar os serviços 
é (le 67:080$000 e será accrescida futuramente de mais 200:000$000. 
dotação extraordinaria que deverá ser attendida pelas sobras do actual
orçamento

O material necessário ás exigencias do Dispensário é fornecido 
l*lo Departamento Nacional da Saúde Publica, insufficiente, porém, 
si fôr o tratamento intensificado, attendendo-se ao facto de ser com
putado em 200S000 o dispendio com cada doente, cujo numero é fa
buloso, pois, como é sabido, difficil se torna encontrar aquelle que 
não tenha sido victiina da syphilis encarada sob seus diversos aspectos 
e manifestações.

Embóra com recursos materiaes reduzidos, tem conseguido o 
Dispensário attender a considerável numero de enfermos, em media 
senipre sujierior aos annos anteriores.

Além da Capital, attendem ao serviço os municipios de Caxias, 
Cruz Alta, Cachoeira, S. Jeronymo, Taquara, Bagé e Pelotas.

Infelizmente estão apenas em inicio os trabalhos e constata-se, 
por tal motivo, sua deficiencia.

Para uma população como a do Estado, calculada em 2.612.000 
habitantes, mister seria a installação e disseminação pelo territorio, 
na proporção de um dispensário por municipio e a creação de outro 
na Capital ou ampliação considerável do raio de acção do actual.

INSTITUTO PASTEUR

O serviço anti-rabico, para o qual concorre o Governo do Estado 
com a subvenção de 45 :000$000, contimía a ser feito com proficiência 
e zelo pelo Instituto Pasteur, que. sob a direcção da Faculdade de Me
dicina, vem fazendo, com exito, o tratamento de todas as pessoas que 
a elle recorrem.

Durante o anno foram attendidas pelo Instituto 695 pessoas.
Attingem a 17.774 os enfermos tratados pelo Instituto Pasteur 

durante os 17 annos e 6 mezes de sua util existencia.
O coefficiente da mortalidade nos casos attendidos durante o 

anno de 1927 foi positivamente nullo, pois. de accôrdo com o ultimo 
relatorio apresentado pelo seu director geral. dr. Sarmento Leite, re
presenta a porcentagem de 0,0594 —4



PROPHYLAXIA RURAL

Os trabalhos de prophylaxia rural, desde seu inicio, ha alguns 
annos, até 31 de dezembro de 1923, estiveram a cargo da Commissão 
Rockfeller.

Terminado o praso contractual e finda a incumbência da Com- 
missão, assumiu a Directoria de Hygiene a direcção dos serviços, 
continuando os trabalhos a serem attendidos com o maior interesse.

Foram saneados, de inicio, os municipios de S. Sebastião do Cahy, 
Torres, Rio Grande, S. Leopoldo, Gravatahy, Cachoeira e Taquara e, 
ultimamente, os de Santo Antonio, Conceição e Viamão, estando em 
execução o saneamento dos municipios de S. Jeronymo, Taquary e 
Rio Pardo, onde funccionam os tres postos actuaes que vêm pre
stando grandes benefícios á nossa |>opuIação rural.

Os trabalhos de propaganda, a principio quasi improficuos, at- 
tenta a repulsa demonstrada pelos habitantes das zonas onde foram 
iniciados os serviços, têm se tornado efficientes e a prophylaxia é 
hoje amplamente divulgada por meio de conferencias publicas, com 
projecções luminosas e larga distribuição de folhetos contendo ensi
namentos necessários a prevenir e tratar os diversos males.

O tratamento foi feito, inicialmente, por meio do Chenopodio e 
após pelo tetrachlorureto de carbono, que passou a ser definitiva
mente empregado.

Para execução dos serviços foi o orçamento da Directoria de 
Hygiene, no corrente exercicio, dotado com 125:000$000. verba essa 
resumida.

Pelo quadro abaixo, demonstrativo do movimento mais recente
mente executado pelos postos de Santo Antonio, Conceição, Taquary, 
Viamão e Rio Pardo, nos é dado apreciar, em parte, quão fecunda é 
essa meritória iniciativa.

Pessoas submetti- 

das a tratam ento

Santo Antonio ...........

Conceição do Arroio

Taquary .......................

V iam ão e R io  Pardo

Inspecções do

m iciliares

2.768

265

118

1.128

No posto de S. Jeronymo foi o serviço atacado com a possível 
intensidade, tendo a população, como nos demais municipios, já con
vencida da necessidade e efficacia do tratamento, acceito de boamente 
as praticas indicadas pelo medico dirigente do posto para o trata
mento preventivo e dado fiel execução, em sua grande maioria, ás 
medidas prescriptas pelos médicos e guardas.

Nos municipios já beneficiados com os trabalhos da prophylaxia



rural, tem diminuido a porcentagem dos portadores de uncinariose, 
porcentagem esta que. no inicio dos serviços, era calculada, sem exag
ero. em mais de 90% entre a população agricola dessas zonas.

São estas. Sr. Presidente, as informações que me senti 001 dever 
de prestar a V. Exa. sobre os nossos serviços de saúde publica e sobre 
aquelles que me parecem necessários, para jxxler ser continuada a 
obra dc meu antecessor.

O Relatorio desta Repartição, amplo, detalhado e cuidadoso, for
necerá a \ . Exa. todos os elementos necessários ao exacto conheci
mento de nossa situação hygienica e sanitaria e do funccionamento e 
aparelhagem desse serviço publico.

rual,temt dlinopt

A policia estadoal é formada pela Chefatura de Policia na capital, 
com duas secções, um Gabinete Medico Legal, de 18 sub-chefaturas, 
He 78 delegacias e 423 sub-delegacias.

As tabellas orçamentarias não deram quantitativos para a remu
neração dos cargos de delegados e sub-delegados que são exercidos gra
tuitamente, em geral, por autoridades inunicipaes.

A despesa com os serviços policiaes foi:



DIFFERENÇA

NATUREZA DA DESPESA

Chefatura ..........................................................

Sub-chefaturas ..............................................

Gabinete de Identificação ...........................

DIFERNIÇ

Despesas com o gabinete medico-legal

IUum inação da Chefatura .......................

Necroterio da Chefatura (construcção)

Telephones .......................................................

Expediente e editaes ...................................

Serviço de identificação em geral ........

Despesas m iúdas ............................................ .

Outras despesas ..............................................

Verba secreta ................................................ .

Orçada

163:112*000

373:292$000

56:7601000

8:000$000 
20:000$000 

3:000$000 

3:300*000 

42:000$000 

25:000*000 

1 :200*000 

7:508*000 

10:000*000

713:172*000

Effectuada

147:479*590

253:310*832

73:031*595

6:648*780

6:737*390

3:180*000

19:002*900

17:913*680

1:399*005

7:368*660

2:300*000

538:372*432

a mais

16:271*595

199*005

16:470*600

15:632*410

119:981*168

1:351*220

13:262*610

3:000*000

120*000

22:997*100

7:086*320

139*340

7:700*000

191:270*168
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,■ ando um saldo de 174:799$568, o que representa a economia de 
•74 51 —,■ sobre a dotação orçamentaria.

A preoccupação constante do Poder Publico no sentido de tor
nar sempre mais eíficiente a acção policial evidencia-se pelo quadro 
-baixo que demonstra o augmento annual das respectivas dotações:

1919 ..................................  534:763$300
1930 ..................................  557:888$300
1921   623 *)67$000
1922   629:297$000
1923   692:911$700
192 4   744:117$500
1925   687:478$000
192 6   713:576$000
1927   713:172$000
1928   915 :838$000

ORDEM PUBLICA

O anno de 1927 foi um anno de paz.
Os annos anteriores foram assignalados por 4 surtos revolucio

nários que perturbaram a ordem no Estado e no Paiz.
O ambiente estadoal, de garantias efficazes, sem distincções e 

restricções, parece ter concorrido para normalisar a situação, apazi
guar os espiritos, implantar a confiança e a ordem.

A Estatística, em uma época de fatal saturação criminogenea, 
registra:

em 1926 ................................. 2.032 delictos
” 1927 .................................  2.624

verificados em todo o territorio do Estado.
Constata-se, assim, uma maior intensidade de delictos, indice de 

unia criminalidade crescente e de uma acção policial preventiva 
inefficaz.

Aos municipios incumbe a prevenção geral dos delictos, a res
ponsabilidade pela inefficiencia das medidas acautelatorias, directas 
e indirectas, contra a criminalidade.

O benemerito antecessor de V. Exa., estudando a situação poli
cial do Estado, em sua ultima mensagem affirmou:

“Em relação á policia judiciaria será facil sanar 
as falhas que ainda existem.

Já não assim com a policia preventiva, reser
vada aos municipios, e que, entretanto, é a que ca
rece de melhor organisação.”

E’ preciso reorganisar a acção legal da policia nos moldes acon
selhados pela observação exacta e superior.
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O governo anterior, comprehendendo esta necessidade, promovi 
a reorganisação policial, estabelecendo convênios, facilitando auj 
lios, cooperando, por todas as formas, no policiamento geral d 
municipios.

Os movimentos revolucionários impediram o governo de pros 
guir na execução desse programma e forçaram o Estado a voltar s 
bre seus passos.

Cumpre retomar essa orientação e realisar um accôrdo com i 
municipios, a reforma do nosso regimen policial, apparelhando o E 
tado de todos os elementos necessários á sua acção, quer para mant 
a ordem, como para prevenir ou reprimir os delictos.

O chefe de Policia, em seu relatorio, prestando contas do ani 
de 1927, refere-se ás providencias beneficas adoptadas no Goven 
de V. Exa. contra o jogo, o proxenitismo, o desarmamento, a entra» 
de indesejáveis, a venda de toxicos e suggere a necessidade da reo 
ganisação da policia judiciaria, da creação de uma colonia correccion 
e da construcção de um reformatorio para menores, prometteni 
apresentar, opportunamente, um plano geral e completo dessas r< 

modelações.
Então terei opportunidade de examinar o problema e as suas so 

luções, fazendo de tudo circumstanciada exposição e estudo, con 
é de meu dever.

GABINETE MEDICO LEGAL

Carece o Gabinete de um regulamento e de apparelhamento pai 

melhor desempenhar-se de seus importantes encargos.
Urge, assim, promover a sua reorganisação.
As diligencias medico-legaes, no anno relatado, attingiram u 

total de 515 contra 753 do anno anterior, assim descriminadas:!

1926 195

430 3( 
220 I

57
4 

35
2
5

Total________________________  753 51

Nas occurrencias policiaes da Capital foram registrados 1090 <k 
lictos.

Conclue-se que apenas 50% desses factos foram objecto de exí 

mes ou diligencias em constatações do Gabinete-

Lesões corporaes _______ —
Defloramentos --------
Accidentes --- --------
Necropsia _________________
Exhumações -----------
Óbitos ----------------
Verificação de idade -----
Exames toxicologicos------
Attentados ao pudor------



\ causa desta «missão é a lalta de capacidade, pelo jjessoal 
*jguo e material insufficiente, ]»ra attender ás necessidades vulto- 
a. do serviço poíicial.

GABINETE DE IDENTIFICAÇAO

() Gabinete tem funcção civil, jiolicial e judiciaria, 
foi reorganisado pelo Dec. 3.331. de 12 de junho de 1924. 
A identificação criminal foi de:

1926 1927

1 lomens ...................... ........  284 324
Mulheres 2 5

e a civil de:
brasileiros ............ ......... ........  688 1136
extrangeiros ............................. 96 100

e a eleitoral de: ............................ - 1437 1138

A renda do atino de 1920 foi de 25:331)800 e a do relatado de 
35 ;430S400.

CASA DE CORRECÇAO

. • Antes de relatar os serviços affectos á Casa de Correcção, refe
rentes ao periodo comprehendido entre 1.” de janeiro e 31 de dezem- 
lir«> do anno próximo findo, devo fazer sentir a urgente necessidade 
de remodelação do edificio onde está installado esse estabelecimento, 
no sentido de adapta-lo ás condições impostas pela' penologia mo
derna. Aos requisitos architectonicos da penitenciaria vêm immediata- 
nwnto condicionadas a sua disciplina, a sua hygiene. a sua moral e 
até mesmo a sua economia. O actual edificio da nossa Casa de Cor- 
rcoçã.. não corrcspfjr.dc. absolutamente, á sua finalidade, já pelas con- 
diçõc-- da sua construcção. já pelo seu acanhamento. Para 507 reclu
sos existem â ienas 77 cellas. sendo que as restantes se destinam a 
misteres differentes. Ha cellas onde estão alojados, actualmente. nada 
dienos de 18 detentos. Tal promiscuidade, sobretudo condemnavel 
pelos mais elementares princípios de hygiene. é origem freqüente de 
;oafüctos e dá margem á pratica de todos os actos de depravação 

, sexual.

As mulheres condemnadas ou simplesmente detidas, são recolhi
das todas a uma sala situada no ultimo andar, de onde só raramente 
saem para assistir ? officios re!igiosos. Por sua vez. os menores occu- 
jHni, em commuin, uma só cella, donde são retirados, em horas de tra
balho. para as officinas de adultos, sol) vigilancia es]>ecial.

\ caaua males só se corrigem pela adopção do systema das moder
nas ]ienitenciarias, segundo o qual cada recluso deve occupar uma 
.cella.



—  50 —

Xão creio, entretanto, que o terreno em que assenta a Casa < 
Correcção esteja em condições de facilitar a solução radical do prohi 
ma. Já o meu illustre antecessor, em relatório datado de 6 de seter 
hro <le 1924. lembrava, como solução definitiva, a construcção de m 
colonia còrreccional em local que. ]>elas suas condições de espaçoj 
localisação, se adaptasse aos seus fins. Este é tamlíem o meu alvitrr

Os serviços do estaiíelecimento têm sido attendidos com rej, 
laridade.

—50Xãocr5 ei ,not5ta  O numero de presos, em 31 de dezemlij 
de 1927. era de 507, sendo 423 sentenciados. 47 em appellação, q 
pronunciados. 14 em processo e 1 detido. Quanto ao sexo eram 4Í 
homens e 8 mulheres. (>s menores reclusos eram em numero de 1

Em igual periodo saíram 696 presos.
umssiiXãicr5ta Occorreram 11 óbitos de sentenciados, todos 

sexo masculino.
Cti5sma A escola mantida pelo estabelecimento teve uma fr 

quencia de 51 alumnos. sendo o ensino ministrado com proveito.
<ii5sçXãjocr5 m5 dsXot5õn5 e5 Ctrme5a No espaço de tem 

relatado, foi recolhido aos cofres do Tliesouro a importancia < 
557:632$070, produeto das rendas das officinas, contra 524:958$4( 
relatado, foi recolhida aos cofres do Tliesouro a importancia rf

—50XrcifXr5 emt 5llXiXcmta Não é possivel offerecer agora 
balanço annual das officinas. encerrado a 31 de dezembro, devido 
mudança de prazo para apresentação do relatorio da Casa de Co? 
recção.

—50Xãoc— rãX50—c—

ARCHIVO PUBLICO

Continua a Repartição do Archivo Publico a prestar inestimav 
serviços.

Durante o anno de 1927 foram ali recebidos e conferidos, pela 1 
secção, archivos forenses de varias escrivanias dos municipios de C 
choeira. Caxias, Garibaldi, Herval, Montenegro. Santa Cruz, Sã 
Borja. São Gabriel. São Jeronymo, São Leopoldo, São Sebastião 
Uruguayana.

Foram tambem conferidos os processos de diversos cartorios, j 
ha muito recolhidos áquella repartição, num total de mais de 1-5 
autos, liem como terminada a conferencia das fichas de differen 
processos já catalogados e ainda seleccionados e classificados et 
fichas 10.428 autos.

Transitaram pelo Archivo Publico 11.245 petições, dentre 
quaes 7.656 determinaram a extracção de certidões que produzi rat, 
a renda de 63:738S500 rs. Foi de 1.075 o numero de certidões gf-j 
tuitas. relativas a sorteio militar, serviço eleitoral e mediante reqtv 
siçào de varias autoridades. Attendeu a Repartição a 517 consulta, 
cuja renda foi de 1:768$800 rs.



O serviço de raza montou a 1.235.284 linhas, correspondentes

a 61:766$750 rs.
Pela of ficina de .encadernação foram executados 426 trabalhos 

além dc  outros de pequena importancia.
\ existência dos archivos recolhidos attingia. em 31 de dezem

bro de 1926. a 51.844 livros e 7.327 maços de pajjeis avulsos. Esta 
cifra não foi augmentada. mas, pelo contrario, diminuida pela devo
lução de grande quantidade de documentos requisitados i>ela Secre-

tlria da hazenda.
\ despesa orçada para o anno findo foi de 250:48/$(XlO. ele

vando- se  a effectuada a 254:376S190. verificando-se. assim, uma 
diiferença para mais de 3:889$190 rs.

Para ampliação dos serviços a cargo do Archivo Publico ha ne
cessidade de uni augmento de despesas de 14:9198940 que. confron
tado com o desenvolvimento da casa. representa diminuta parcella.

Prevalecendo ainda no Archivo a taxa de $500 por anno, cobrada 
nor buscas e instituída ha 38 annos ]>elo Acto n. 508. de 25 de ou
tubro de 1890. ao passo que para os serventuários de Justiça vigora 
a Tabella I. n.° 10 que assim dispõe quanto ás buscas nos livros findos 
<m papeis archivados nos cartorios:

Os de mais de 6 mezes até um anno
es de mais de um anno até dois .......  ..................

r ) de mais de dois annos até vinte..................... ......
vs de mais de vinte annos até trinta ................._...
<•) ]>as>ados trinta annos:

1." Si a jKirte indicr.r o anno — ......-........... .
2.° de mais de cincoenta annos .........................
Si a parte não indicar o anno:
3.'' de mais de trinta annos até cincoenta ----
4." de mais de cincoenta annos ................. ...... — ■
5." Não sendo achado o documento, em qual

quer dos casos previstos, se pagará um quinto 
('/-) dos salarios taxados.

Pelo que se expõe, é bastante insignificante a taxa c .brada pelo 
Archivo. em confronto com a da Justiça, podendo-se adoptar uma 
nova tabella. como propõe o director da alludida .Repartição, que me
lhor se adaptará ao serviço.

E‘ digno de attenção o assumpto que se prende á conclusão do 
edificio já bastante acanhado para conter o crescente dos trabalhos 
da repartição.

.O expediente interno constou de 1.818 papeis representados por 

officios recebidos e eXjjedidos. requerimentos, certidões administra
tivas, telegrammas. cartões expedidos e notas.

He conformidade com as necessidades da epoca, baixou pelo 
decreto n. 3.775, de‘ 4 de janeiro de 1927. novo regulamento para 
aqm-lia repartição.

23000
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8.S000
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20$000
30*000
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100S000



Resumindo, tem-se, na ordem administrativa, ao lado das mel 
didas tendentes a liem servir a causa publica, um controle perfeito] 
de papeis, livros e documentos varios e a catalogação e organisaçã<j 
interna, definitiva e perfeita, deste importante serviço publico.

BIBLIOTHECA PUBLICA

Continúa grande o numero <le freqüentadores da Bibliotheca Pu  ̂
blica. l>em qtie haja decrescido em 1927. relativamente a igual pi 
riodo de 1926. De 1." de janeiro a 31 de deíembro do anno jwissado, 
foi visitada ]x)r 25.478 leitores que consultaram 32.562 volumes, 
existencia da Biblitheca foi accrescentada de 269 obras, comprehen
dendo 326 volumes, sem contar as obras doadas, que sobem a 154,| 
em 225 volumes.

O 3.” numero dos "Annaes da Bibliotheca”. que começaram a| 
ser publicados em 1925. deverá muito breve ser dado á publicidade/

O edificio continúa a ser franqueado todos os sabhados. das 141 
ás 16 horas, á visitação publica. Durante o anno de 1927. foi de 
537 o numero de visitantes.

Na sala de conferencias. o Instituto Catholico de Sciencias e| 
Lettras levou a effeito 21 conferencias: o Instituto Histórico e Ge< 
graphico do Rio Grande do Sul realisoti duas sessões: e o Cotigressíj 
de Criadores reuniu-se duas vezes.

A despesa orçada foi de 130:764$000 e a effectuada de. .. . 
130:6235516. Houve assim uma economia de 140S484.

MUSEU JULIO DE CASTILHOS

Ainda não chegaram ao seu termo os trabalhos de remodelação! 
por que está passando o Museu. Não obstante, não cessa de crescer] 
o numero de preciosas offertas que «lia a dia enriquecem as diffe- 
rentes secções de que se comjxíe este importante departamento.

E’ necessaria a approvação do novo regulamento, elaborado pelt>| 
actual director do Museu. Pela amplitude e pelo acerto das suai 
disposições e providencias, está destinado a apparelhar conveniente  ̂
mente esse de]>artamento. 001 sentido de melhor attender aos seus finsj

A despesa orçada foi de 89:280$000 e a effectuada de .... 
88:0233916. constatando-se a economia de 1:2565084.

TH ET RO S. PEDRO

Punccionou regularmente.
De 1." dc janeiro a 31 de dezembro de 1927, realisaram-se 149 

espectáculos, comprehendendo concertos, audições, conferencias. fe 
tivaes. etc. A grande Companhia Dramatica “Vera Sergine" deu 31 
espectáculos e os notáveis pianistas Alexandre Brailowsky e Emil Fre 
realisaram varios concertos. Foi, portanto, regular o movimento ar-j 
tistico no j>eriodo mencionado.

A receita foi de 9:563$600.
A despesa orçada foi de 21 :060$000 e a effectuada import >u 0 

em 39:229$491.



—  53 —

JUNTA COMMERCIAL

No tx-riodo comprehendido entre 1.° «Io janeiro e 31 de dezem
bro de 1927 houve 104 sessões. Foram registradas 298 firmas com- 
jerciaes. sendo 174 sociaes e 124 individuaes. \rchivaram-se: 554 

c o n t r a c t o s  sociaes, com o capital de 47.636:359$670; 280 distractos 
le sociedades commerciaes. com 20.458:903$540; 196 alterações de 

contractos, com 18.867:891 $880 ; 33 prorogações de contracto.
Nos livros do registro publico, foram registrados 48 documentos 

de natureza diversa.
Os emolumentos arrecadados pela Juntã alcançam a importancia 

(k. 107:821 $900.
A despesa orçada foi de 62:660$000 e a effectuada de 60:371$182. 

verificando-se uma economia de 2:288$818.

HOSPITAL SAO PEDRO

A população de insanos do estabelecimento attingia a 800 a 1." 
de janeiro, sendo 281 homens e 519 mulheres. No correr do anno. 
effectuaram-se 434 admissões, 274 homens e 160 mulheres, e 121 read- 
inissões, 84 homens e 37 mulheres, contando-se entre aquelies 27 que 
voltaram da Colonia Jacuhy.

Foram as altas em numero de 406 sendo 201 homens e 145 mu
lheres. inclusive 57 homens e 42 mulheres que falleceram e 24 homens 
transferidos para a Colonia Jacuhy.

Ao findar o anno, a população do Hospital subiu a 945 pacientes. 
A da Colonia Jacuhy que era 129 a 1.° de janeiro, decresceu para 124 
a 31 de dezembro.

Nos serviços de psychiatria nenhuma occorrencia grave teve lo- 
gar, o que se deve attribuir á substituição da chamada ronda nocturna 

geral jx>r novo systcma de vigilancia. Os enfermeiros e ajudantes, 
repartidos eingru]X)s pelas diíferentes secções. em numero pro]>orcional 

a população de doentes e ás necessidades do serviço, se revezam á 
noite, em turmas, sem se deslocarem das respectivas secções.

Grandes vantagens para o serviço clinico do Hospital advieram 
das novas installações hvdrotherapicas. o que permitte fazer-sc agora 
a balneotherapia de modo regular e permanente, havendo-se organisado 
também amplas salas de clinotherapia.

O serviço technico foi reorganisado. As antigas secções de cada 
divisão. 1.*. 2.“ e 3.“. meramente administrativas, onde os doentes 
eram arbitrariamente distribuídos, assumiram caracter technico: a 
primeira é de observação, a segunda de tratamento e a terceira, onde 
são recolhidos os casos incuráveis, coinprehende o serviço de hospício 
propriamente dito.

Baixaram ao serviço de cirurgia 22 mulheres, sahindo curadas 
16 e 71 homens, obtendo alta 66 curados e 2 ]x>r fallecimento.

Praticaram-se 41 intervenções, registrando-se 2 óbitos nos ho
mens e nenhum nas mulheres.
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A pharniacia aviou 20.087 formulas, sendo 19.149 para u Ho: 
pitai. 82 para a Colonia Jacuhy e 856 para o Manicomio.

C) gabinete dentário funccionou regularmente, com grande cop 
de trabalho.

At officinas attenderam convenientemente a todas as neccs<( 
dades do serviço augmentando em rendimento o trabalho dos doente! 
dirigidos não como outrora ix>r ajudantes dc enfermeiros, mas por prr 
fissionaes de carpintaria, ferraria e cokhoaria. F.’ na divisão d 
mulheres, porém, graças aos "ateliers" de costura dirigidos ]>el 
religiosas, que se verifica a maior porcentagem de enfermos trah 
lhadores. podendo affirmar-se ser um facto na divisão feminina 
lalwrtherapia, preconisada na pratica psychiatrica como valioso meí 
therapcutico das doenças mentaes.

O estado sanitario do Hospital melhorou consideravelmente er 
relação ao anno anterior. Cessaram os surtos epidêmicos de dysed 
teria l>acillar. que de ha muito se observavam todos os annos. Pode 
aferir essa melhoria jx*lo confronto dos obituarios de 1926 e 1927 
as cifras caem de 84 para 57 nos homens e de 55 para 42 na.s nv 
lheres. Coube á grippe o maior factor de morbilidade e á tulxrcu 
lose a cifra maior de lethalidade.

F.m 1." de janeiro foram atacadas as obras de agua e exgotti 
projectadas e orçadas pela comniissão de saneamento da Secretari 
das Obras 1’ublicas. -54.Aph 5--5 arn5 5i dezembro entrou a funq 
cionar regularmente. Como complemento <lellas iniciou-se a coii 
strucção de duas outras de grande relevancia: uma cosinha e uni 
lavandaria a vapor, além de uma terceira para aquecimento central.

Começaram em fevereiro as obras de remodelação do edificio Io 
Hospital, das quaes a de maior vulto consistiu na transformação di 
um velho pavilhão, onde haviam sido installadas as salas de cirurgia 
em enfermarias, isolamentos, refeitórios, gabinetes de raios X e odon
tologia. dormitorios de internos e enfermeiros, tudo destinado a nu 
serviço central para medicina e cirurgia. Taml>em se deram instai 
lações adequadas ou definitivas á Secretaria, com todos os seus de 
jrartamentos. á pharmacia, á clausura das irmãs e á secção de ix 
sionistas homens. que occupavam compartimentos acanhados ou desj 
confortáveis.

A phase de remodelação’ que o Hospital vem atravessando sob 
directoria da Assistência a Alienados, obedece a um plano geral pn 
viamente traçado. Visa este congregar os differentes departantent» 
da assistência a psychopathas ora existentes c a serem creados. iu 
area do mesmo Hospital e em terras situadas na sua visinhança, a! 
quaes a esse fim terão de ser adquiridas. Xessas ou naquella sãi 
innumeras e de variado destino as construcções plane:idas, algum; 
das quaes é força que se iniciem sem demora, mormente quando 
tem em vista a actual superpopulação do estabelecimento.

Uma vez concluídas as obras e os serviços em projecto ficará
assistência a psvchopatas. na vanguarda dos estabelecimentos consj___
neres do pai/, apparelhada a assegurar nas melhores condições-< 
meios de tratamento adequados a -54.4 ou Aphar4.4 rn doentes agude



,e qualquer edade. a provêr a hospitalisação dos ,equal,ur  , la,dlq.p  
, f(\- a odlvêr.q os capazes de trabalho e a dq.d.q com conforto relativo
h recursos de cada qual os doentes das classes contribuintes.

Para iniciar a construcção da mór parte dessas obras, dispõe o 
-nlíolecúnento de fundos pertencentes ao seu patrimonio, ein ajx>lices 
em dinheiro, na imjtortancia de 2.267:347S416, podendo o Estado 

exercícios futuros decretar verbas cotnplementares ]>ara o acaba- 
1)K*i)to do plano geral.

\ receita do hospital durante o exercicio relatado attingiu a . . 
486:9l5$814, representando mais do dobro da receita de 1925. o 
«luadruplo da de 1926. A despesa montou á 1.759 :(>43$086. sendo do 
j|()Sj)ital 1.621:681$994 e da Colonia Jacuhy 137:961$Ü92. Naquella 
wninia está incluida a importancia dc 528:751$279. desjiendkla por 
conta <la renda do patrimonio com as obras de exgottos e melhoramen
tos. ficando. portanto, a desusa ordinaria reduzida a 1.230:891S807. 
Deduzindo-se desta ultima a receita arrecadada, verifica-se que o dis- 
pendio effectivo com o custeio do estabelecimento. Hospital e Colonia
lacuhv, foi de 743:975$993, emquanto a verba orçada era de.............
1.320:631$000.

A uzina electrica produziu 48.157 kilowatts de energia, que fo
ram distribuídos pelo Hospital. Isolamento de São José. Quartel das 
Bananeiras e Manicomio Judiciário.

O valor tio patrimonio, que era em 31 de tlezembro de 1926 
dc 3.939:922$504. elevou-se a 4.527:897Í990. Houve, portanto, um 
augmento 587:975$486.

A iles]>esa com o custeio da Colonia Jacuhy attingiu a......... .
10 , :234?695. sendo 31 :7265397 com vencimentos do pessoal.

Possue a Colonia. em caflerneta do Thesouro do Estado', a quan
tia de 19:478S407. que faz. parte do seu patrimonio.

ESTATÍSTICA

Os serviços de Estatística preoccuparam. sempre, ao governo re
publicano do Estado.

Tendo uma exacta noção da importancia desse departamento 
<la administração publica, o benemerito antecessor de V- Kxcia. pro
curou. constantemente, dotar a Repartição competente fios meios 
necessários ao desempenho de sua funcção.

Assim, de anno para anno, aparecem augmentadas as dotações 
orçamentarias para os serviços de Estatística, ao, mesmo tempo que 
outras medidas administrativas armavam o poder publico fie recursos 
legaes para a facilidade fie collecta e apuração df*s dados resj>ectivos.

V. Excia.. desde logo. resolveu adaptar a Repartição dc Esta
tística ás necessidades da administração publica.

O convênio, anteriormente celebrado com as municipalidades, 
vinha dando os mais promissores resultados, de fórma a podermos 
affirmar, actualmente, a utilidade e eíficiencia dos trabalhos censi- 
tarios.
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Conta a Repartição com delegados em quasi todos os mimicipj 
do Estado, pois. a|)enas 6 não adheriram ao citado convênio.

Entretanto, a pratica demonstrou a necessidade de dar-se ma 
amplitude ao serviço de Estatística, coordenando as medidas led 
já tomadas, e determinando oirtras.

Foi o que fez V. Exa. baixando, com o decreto n. 4.071, de 121 
junho do corrente anno, novo regulamento á Repartição de Kj 
tistica.

Por esse regulamento, foi o Estado dividido em 7 inspectojs 
para melhor fiscalisação das delegacias municipaes.

Não alcançamos, ainda, a perfeição nesse departamento. O 
se tem feito, porém, dada a própria natureza do serviço, é d? moldei 
fazer esperar um resultado melhor em futuro proximo.

Para tanto é necessaria a creação do serviço Holerith, procei 
seientitieo e mechanico de apuração.

Além disso, para maior divulgação dos dados colhidos, seria 
grande utilidade a organisação de uma pequena otficina tvpographjc 
onde fossem impressos boletins, syntheses e outros quadros, com 
pidez e economia.

Conta. hoje. a Repartição com 32 funccionarios. além de f> insĵ  
ctores e 79 delegados municipaes-

Dentro em breve a Repartição apresentará dois trabalhos de új 
teresse: a carta geographica do Estado, organisada de accôrdo cc 
os levantamentos da Carta Geral da Republica. Secretaria de —5666 
Cublicas, do Club de Engenharia do Rio de Janeiro e de diver 
municipalidades e o Atlas Estatittico.

Ainda em breves dias será publicado o numero V do Annuatí 
Estatistico contendo todos os dados e graphicos referentes ao anti 
de 1927.

São estas. Sr. Presidente, as informações, em synthcse. que ni 
cumpria prestar a V. Excia. sobre os serviço* da Secretaria de E3 
tado dos Negocios do Interior e Exterior.

Aproveito esta opportunidade para renovar a V. Excia. nesi 
documento publico o meu reconhecimento pela alta e significaria 
honra que constituiu, para minha humilde mas devotada vida politic 
a minha designação para tão elevadas funeções publicas no Govern 
de V. Excia.

25-8-1928.
Os7\'aldo Aranha.
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Exmo. Sr. Dr. Secretario de Estado dos
Negocios do Interior e Exterior.

Xo.impedimento do Sr. Dr. João Pio de Almeida, Director 
Geral, tenho a honra de passar ás mãos de V. Exa. o relatorio dos 
tralwlhos e occurrencias desta Repartição Central, durante o anno 

de 1927.
Aguardando as ordens dc V. Exa. para quaesquer outros escla

recimentos que julgar necessários, apresento-lhe meus protestos de 

t-lrrada consideração e apreço.

Xo.imop eimd.Xn  

Servindo de Director Geral.

Directoria Geral da Repartição Central da Secretaria de Estado 
dos Xegocios do Interior e Exterior, cm Porto Alegre, 16 de julho 
de 1928.



De conformidade com as disposições regulamentares, cabe-me o 

fconroso encargo de transmittir a V. Exa. o relatorio das occurrencias 
e trabalhos desta Repartição Central, durante o anno de 1927.

■ Ainda que de modo succinto estão i>eríeitamente agrupados, sob 
fórnia clara, os acontecimentos relacionados coin os negocios desta 
Repartição, não só como simples relato, como também jiela demonstra
ção desdobrada em quadros estatísticos. Tal é. em essência, o trabalho 
,jut ora é apresentado a V. Exa. e que repousa nos dados colligidos 
l>e]as respectivas directorias.

JUSTIÇA

A par das alterações de ordem administrativa, taes como remoções, 
l*rinutas, avulsões. etc., foram creados mais um juizado de comarca 
na Capital, a comarca de Palmeira, constituída do respectivo termo, 
tendo como séde a vifla do mesmo nome. lx>m como a 4.“ promotoria 
publica da Capital.

No quadro respectivo encontrará V. Exa. o movimento verifi- 
cado entre os magistrados e demais funccionarios de Justiça do Estado, 
cujas alterações foram feitas ■— para facilidade de consulta — até 
Dec de junho deste anno.

Houve quatro nomeações, cinco remoções duas avulsões e uma 
reversão de juiz de comarca, no exercido de 1927.

ELEIÇÕES

Para renovação do terço do Senado procederam-se em 24 de 
fevereiro, ás eleições constitucionaes.

SUCCESSAO PRESIDENCIAL

Em 5 de janeiro, por força do decreto n.° 3971, de 26 de de- 
ztinliro. reuniu-se extraordinariamente a Assembléa tios Represen

l£xm.u Sr. Dr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior
e Exterior.



tantes. afim de proceder á apuração do pleito ferido em 25 de 
vembro 110 qual sagraram-se nas urnas os nomes dos Exmos. S 
Drs. Getulio Dornelles Vargas para presidente, e João Neves da Fc 
toura. para vice-presidente do nosso Estado.

Para que melhor fosse interpretado o texto da Lei, com referen 
ás eleições, expediram-se. com a precisa antecedencia, telegramn 
aos juizes de Comarca, em geral, ministrando-lhes instrucções.

CORPO CONSULAR

Foi apreciavel o movimento do corpo consular 110 exercício 
1927. cujas cotnmunicações esta Repartição teve o agrado de re 
trar. e que. mais circumstanciadamente, figuram, quanto á jurisdicç 
no quadro respectivo.

X ATURA LIS AÇÕES

Foram encaminhados, devidamente informados, ao M mister 
respectivo. 70 processos em que estrangeiros procedentes de vanj 
paizes solicitaram naturalisação brasileira. Entre esses figuram, q 
grande parte, portuguezes. Estão tambem relacionados allemães. it 
lianos. ]K)lacos, austríacos, rumaicos, francezes, bavaros e belgas. !

O Ministério da Justiça e Negocios Interiores communicou qJ 
<lurante o mesmo anno. foram naturalisados brasileiros 81 estr. 
geiros. procedentes de Portugal. Tchecoslovaquia, Allemanha, ItaJf 
Áustria. Uruguay, França e Ravaria.

CREAÇAO DE MUNICIPIOS

Foram creados em 1927 mais dois municipios: o de Novo Haij 
burgo, formado jx-lo 2.° districto de S. I-eopoldo, e o de Jacuhy. cq 
stituido do 4.° districto e partes do 5.° e do 6.° do municipio de S 
ledade. em razão do que expediram-se decretos provendo sobre 
competente administração.

Foram, tambem, recti ficadas as divisas do novo municipio j 

Guahyba, creado por decreto n.° 3.697. de 14 de outubro de 19:

INSTRUCÇÃO PÚBLICA

Ao lado de assumptos varios de interesses collectivos, contiiti 
a merecer especial e carinhosa attenção por jxirte do Governo 1 
Estado o problema da Instrucção Publica. Difundindo-se num c 
scente digno de nota, observa-se uma verdadeira ansia dc salter. c 
reclamada ix>r particulares, ora pelas municipalidades, sempre c 
o apoio directo do Estado, cuja atuação estima-se 11a creação de 110* 
escolas, fiscalisação intensificada, perfeito controle do aproveitam-.'! 
escolar, propaganda efficiente e regulamentação definida.

O decreto n.° 3.898, de 4 outubro de 1927, com o qual baixou 
novo regulamento da Instrucção Publica é. 11a sua essencia, um t
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noderes puoncus, ju uhiknj urgainsa^at" c rrguueii a* cscuias isu- 

*  * tnatemaes e subvencionadas, já emprestando um caracter de 
ji ^jjlina e amor ao trabalho, aos gru]>os escolares e aos collegios

,jos recursos orçamentarios como da própria acção continuada dos 
us dirigentes, lhe calie em tão magno quão edificante dever civicó.

Sem que tenhamos necessidade de nos alongar em minucioso 
'exame, se nos deparam dados estatísticos que bem representam o 
uanto se tem feito em prol do ensino, esforço esse francamente 

coiuî ensado ]»)r parte daquelles que directamente o aproveitam.
Assim dizem os dados estatísticos de 1927, cuja comparação com 

outros anteriores representa uma affirmativa de real valor.
Fm 1889 a verba dispendida com o ensino foi de 400 rOOOSOOO. 

elevando-se em 1894 a 858:0008000. em 1904 a 2.399:242S000. em
1924 a 3.762:511$000 e assim successivamente, de anno para anno, 
até que, em 1927, montou em 6.374:310$540. cifra esta bastante
significativa. *

Si de um lado observa-se o crescente gradativo do numerário 
absorvido i>ela instrucção, do outro figura, na mesma ordem de pro
porção, o numero de matrículas. Dest’arte. como se evidencia 
pelo diagramma incluso, em 18X*) possuiam as nossas escolas unia 
matricula de 14.500 alumnos, em 1894 de 15.688. em 1904 de 57.215. 
em 1914 de 122.931 e em 1927 de 198.142.

Achando-se estimadas em 560.707 a população escolar de 7 a 14 
annos de idade e em 2.612.500 a do Estado, tem-se um coefficiente 
de 75,84 jxir 1.000 habitantes c 33.23 — de matrícula sobre aquella.
6 Localisados em pontos diversos, contam-se 110 Estado. 47 colle- 
s;ios elementares, 36 grti|x>s escolares. 122 escolas isoladas federaes. 
362 escolas isoladas estadoaes. 901 municipaes. 1.039 escolas isoladas 
municipaes subvencionadas. 437 escolas particulares subvencionadas 
e 712 não subvencionadas; 47 estai>elecimentos de ensino secundário, 
22 de ensino secundário e profissional, 46 de ensino profissional e 16 
dc ensino superior, perfazendo um total de 3.787.

ü  ensino das disciplinas regulamentares é ministrado, a par do 
programma particular adoptado por estabelecimentos não officiaes, 
por 7.911 professores.

Ainda, com o mesmo intuito de prestar todo o apoio possivel ao 
(.-nsino. foram instituídas, de conformidade com o decreto 3.841, de
11 de maio, 1.307 subvenções a 77 municipios, num total d e .. . . . 
S22:04,S$000. independentemente do que em decreto n." 3.838, de 5 
do mesmo mez, havia sido prefixada: a faculdade de serem creadas 
mais 221 aulas nas sédes dos districtos ruraes e povoações de densa 
população escolar, cujos professores, approvados previamente em 
concurso, jierceberão, annualmente. a subvenção especial de 1 :800$000.

Essa medida pennittiu ainda mais attender ás necessidades es
colares do  m om ento .



A instrucção primaria da Capital registra uma frequencia 
15.W)0 alumnos, jwtra uma matricula <le 20.311 em 161 estabdeí 
mentos diversos, disseminados de íórma a ]>ermittir regular e 000 
thodico aproveitamento.

Não menos interessantes são os dados apresentados em rela 
ao ensino secundário profissional e sti|>erior. A sua frequencia . 
cttsa a somma de 5.951 alumnos j>ara uma matricula de 6.899. Tend' 
se em apreço que o ensino referido é professado em 73 estal>ele 
mentos, entre os quaes 24 são principalmente profissionaes. a med 
de 84,66 alumnos desta categoria não deixa de demonstrar o quant 
tem despertado interesse e franca acceitação essa nova face de edi 
cação, que, sobre ser conservadora, traça pontos de vista future 
donde diniana o alvorecer de uma nova geração lalxtriosa e caj

Tal tem sido. em synthese. o programma citmprido em torno 
ensino 001 nosso Estado, incentivado pelo desejo collectivo de co 
bater o analphabetismo como factor primordial dos males sociae

A seguir encontrará V. Exa., em quadros discriminativos, 1 
alterações de ordem administrativa verificadas entre o professoral 
publico cuja dedicação é de molde a recommendal-o, reaffirmando- 
assim o nobre conceito em que é tido.

Observando o assumpto sob o seu asjiecto praticfc, cumpre 
lientar o prestimoso concurso dos delegados e sub-delegados escolare 
cujas funeções, ainda que não remuneradas, são. em geral, desemj; 
nhadas com louvável patriotismo.

Tem sido, tamltem, de resultados positivos a tarefa confiada i 
Inspectorias Escolares.

BRIGADA MILITAR

Desdobrou-se, durante o anno ora relatado, em classificaçã 
graduações, gratificações, licenças, alterações de actos, aposentadoria 
reformas, transferencias, a ver 0 «mentos, promoções, dispensas, cr 
cessões de meio soldo, creação e extineção de logares, nomeações 
commissões o expediente desta Força Publicà Estadoal.

HYGIENE

Prestando satisfactoriamente os serviços a seu cargo, a Directo 
de Hygiene d<> Estado, verificou, no decorrer do anno de 1927, i 
gumas alterações no tocante ao pessoal interno, taes como transf 
rencias, designações, contractos e aposentadorias, sendo extinctoj 
logar de almoxarife do desinfectorio.

POLICIA

Igualmente, na Chefatura de Policia houve alterações de carac' 
administrativo reclamadas não só pela natureza das funeções, conj 
tambem em razão de novas exigencias que se impunham ao conjuncr 
Assim, em 17 de março, foi, pelo decreto n.° 3.810, annexado ao te



f. itorio da 4.“ região policial o municipio de Encruzilhada; o muni- 
r. io jo  Guahyba foi annexado á 18.* região policial, de conformidade

I  o decreto n.° 3.811, emquanto que a 9 de abril o decreto 3.822 
an nexava  provisoriamente ao da 1 2 * o territorio da l l .a região po
liciai Novo Hamburgo foi annexado á 1.* região policial e a 5“ 
região fundiu-se, consoante decreto 3.842, de 13 de maio, proviso
riamente, com a 4.»

Entretanto, em 14 de outubro eram elles desannexados, o mesmo 
R j^ontecendo. em 26 do mesmo mez, com os territorios da 1 1 .* e 12.* 

regiões policiaes.

OUTRAS DEPENDENCIAS

Nenhum expediente digno de nota foi registrado na Casa de 
Correcção e Junta Commercial.

Destacam-se de entre o expediente ordinário da Repartição de 
Estatística os actos pelos quaes foram approvados os convênios cele- 

jf brados entre o Estado e diversos municipios para execução do ser
viço de estatística.

Em parallelo com o expediente commum o Archivo Publico re- 
r gistrou o seu novo regulamento que baixou com o decreto n.° 3.775, 

cie 4 de Janeiro.
Os serviços da Bibliotheca Publica e do Museu “Julio de Cas- 

tilhos” obedeceram á mesma orientação, cujo resultado se traduz em 
perfeita harmonia com os fins collimados.
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Pelo que consubstanciado se encontra de modo conciso no pre
sente relatorio, bem poderá V. Exa. julgar do papel que coube a esta 
Repartição Central desempenhar, como parte componente da adminis
tração estadoal. durante o anno de 1927.

Com o crescente desenvolvimento dos múltiplos serviços que 
estão affectos á Secretaria do Interior e Exterior tem se feito sentir, 

[ ultimamente, a deficiencia de empregados. Entretanto, todos os func- 
donarios desta Repartição Central, compenetrados de seus deveres, 
vêm de modo louvável desenvolvendo o maximo de sua actividade, 
de sorte que os variados trabalhos que lhes são confiados vão sendo 
executados cuidadosamente e promptamente, sem reclamações nem 
esmorecimentos.

E’ de justiça consignar aqui os louvores que merecem pelo es- 
torço que têm demonstrado, agradecendo-lhes a dedicada e intelli- 
gente collaboração.

Reclamados pelo serviço publico foram baixados, no periodo re
latado, pelo poder competente 84 decretos e 470 actos, assim distri- 
buidos, em relação ao que concerne com as suas attribuições:

pela 1.® directoria, 19 decretos e 244 actos; pela segunda, 17 
decretos e 4 actos; |>ela terceira. 21 decretos e 124 actos e, pela quarta, 
27 decretos e 98 actos.
BIS
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Transitaram pela 1 .“ directoria 2.730 officios e 1.12 1 requei 
mentos recebidos; pela 2.*, 1.571 officios e 379 requerimentos; pe 
terceira, 4.498 officios e 2.481 requerimentos, e, pela quarta. 4.4C 
officios e 870 requerimentos, num total de: officios, 13.205; reque 
rimentos, 4.851.

Os papeis expedidos por esta Repartição Central sommam 
total de 15.965, constantes de officios, portarias, actos, decret 
transferencias, licenças, nomeações, titulos declaratorios, apostill 
circulares, telegrammas. phonogrammas, cartas e attestados.

São esses os dados que apresenta o movimento desta Repartiç 
Central durante o anno de 1927 e que tenho o grato dever de subm 
ter á apreciação de V. Exa. no desempenho eventual das funcç* 
de director geral em que me encontro ha cerca de dous mezes.

Saúde e Fraternidade.

—6Tra6n s raiT—t — 
Servindo de Director Geralj



SUPERIOR TRIBUNAL

Presidente — Desembargador Manoel A n d ré  da Rocha 
Vice-presidente — Desembargador Melchisedeck Mathusalem Cardoso 

ffrrontrador Geral do Estado — Desembargador Armando Azambuja.

Desem bargadores: Florencio C arlos  de Abreu e Silva 
Augusto Leonardo Salgado Guarita 
Caio da Cunha Cavalcanti 
José Lucas Alvares Filho 
José Bernardo de Medeiros Junior 
Gomercindo Ribas 
Luiz Mello Guimarães

COMARCA DE 4.“ ENTRANCIA 

SUPERUI

Juizes de comarca:

da 1* vara — bacharel Esperidião de Lima Medeiros
2.» ” —  ” João Magalhães 
3* ” — ” Paulino Coelho de Souza 
SU ” —  ” Julio Abott

Promotores públicos:

— bacharel Alberto de Britto
- José Corrêa da Silva

Manoel do Nascimento Vargas Netto
* Darcy Pereira de Azambuja



Juizes districtaes:

1.° — bacharel Amado tia Fonseca Fagundes
2 .° — vago
3.° — bacharel Alvaro de Moura e Silva
4.“ —  Fanor tle Azambuja Marsillac

Termo de Juizes  
Séde —  acadêmico Manoel de Freitas Valle e Silva

Termo de dtircai  
Séde--bacharel Hormino Silveira.

COMARCAS DE 3.“ ENTRANCf \

:us d1i.°—

Juiz de comarca —  bacharel Américo Carneiro Pereira 
Promotor publico —  bacharelando Tacito Torres da Silveira 
Juizes districtaes:

Sétle —  bacharel Arthur Ferreira Braga 
Termo de bh lsAm °s os1F— 

Séde —  Mailoel de Araújo Lopes

n—gsFiA

Juiz de comarca —  bacharel Samuel Figueiredo da Silva 
Promotor publico — bacharel Poty Irineu Cachapuz de Medeiro 
Juizes districtaes:

Séde — bacharel Alexandre Machado Mendonça 
Termo de bh vs31—.Ms 

Séde —  Natalicio Gralha

S4ic“

Juiz de comarca — bacharel Cezar Dias 
Promotor publico — !>acharel Pedro Nolasco Frazão 
Juizes districtaes:

Séde —  dr. João Manoel Budó
Termo de nu.r—u1s jimgFi°s 

Séde —  Galdino Buenò e Silva

T1tétici.i

Juiz de comarca —  bacharel João Pereira de Sampaio 
Promotor publico — José Sergio Majó de Oliveira 
Juiz districtal — vago



COMARCAS DF. 2.» ENTRANCIA 

C OMAORS D

K  • de caniarca — bacharel Raul de Freitas Boccanera 
Pronwtor pubh co — bacharel Eugênio da Silveira Machado 

hSes districtaes:
F. — Cantalicio Resem

Termo de 2»ERNO»
— bacharel Martim Soares da Silva 
Termo de TRRDID KRO•de 

Séde — vago

T»EcReaE

Juiz de comarca —  bacharel Hugo Caudal 
1’romotor publico —  Ely Costa 
luizes districtaes:

Séde — Felisberto Baptista Teixeira
Termo de ni rRO•EI—ED dE T——I— 

Séde — Wenceslau Nogueira Leiria

ni KObRIe»

|uiz de comarca — bacharel Nesio de Almeida 
Promotor publico —  bacharel Adolpho Pastor 
luizes districtaes:

Séde — bacharel Djalma Castilho Maya 
Termo de hONRO— 

Séde — João Luiz Machado

lOEuDeIRO

Juiz de comarca — bacharel Dionysio Marques 
Promotor publico —  Augusto Cezar Brandão 
Juizes districtaes:

Séde — bacharel Evaristo Silveira 
Termo de lO•dE»ORIO 

Séde — João Soares de Oliveira

tID sORdD

Juiz de comarca — bacharel Elzeario Vieira Nunez 
Promotor publico —  bacharel Cyro dos Passos 
Juizes districtaes:

• Séde — bacharel Oscar de Holtanda Cavalcanti 
Termo de nO•aO lRA— 

f. , Séde — Felisbino Mendes Borges
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—7 0Juiuzdu

Juiz de comarca —  bacharel João Antonio Alves Nogueira 
Promotor publico — acadêmico Colbert Soares Pinto 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Aguinaldo da Silva Leal 
Termo de ecomoaorb 

Séde —  João Baptista I^essa

hclã Azao

Juiz de comarca —  bacharel Jorge Moojen da Rocha 
Promotor publico — Miguel Paiva 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Honorio Azevedo 
Termo de nlztu dv hosatzztus 

Séde —  Pedro Marques da Rocha

0tmcoNJgau

Juiz de comarca —  bacharel Ney da Silva Wiedmann 
Promotor publico —  bacharel Armando de Souza Kanters 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Gastão Bernd 
Termo de Puspctu 

Séde — Octavio Mathias Roxo

—ogao êocto

Juiz de comarca — bacharel Al varo Leal 
Promotor publico —  bacharel José Luiz Natalicio 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Mariano de Siqueira Rocha 
Termo de —7 CJdcu 

Séde —  Isidro Moreira Soares de Oliveira

—7 S:ucéo

Juiz de comarca — vago 
Promotor publico —  Attila Casses 
Juiz districtal:

Séde —  Arthur Nunes

,S". 0ltã eugãoLo

Juiz de comarca — bacharel Ri.hon Mariano da Rocha 
Promotor publico —  João Gonçr.ives Chaves 
Juiz districtal —  bacharel Cândido Flores Pinto



Itaquy
luiz de comarca — hacharel La Hire Guerra 
promotor publico —  Lauro Macieira 
juiz districtal —  vago

luizdidecu

Tuiz de comarca — bacharel Anapio Jobim 
promotor publico —  l>acharel Arcadio Leal 
juizes districtaes:

Séde — Pedro Carvalho 
Termo de omcarm—ha 

Séde —  acadêmico Oldemar Nogueira da Gama de Toledo

LmHHu Gpihu

Juiz de comarca — bacharel Homero Martins Baptista 
Promotor publico —  bacharel João Bigois 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Romulo Cardoso Teixeira 
Termo de tbm MaHzm hd jcdsvag 

Séde — acadêmico Helio de Freitas Lima

TA Ldhcazu
Juiz de comarca —  bacharel Arlindo Pinós Duarte 
Promotor publico —  bacharel João Alencio de Azevedo 
Juiz districtal —  Chrysantho de Paula Dias

COMARCAS DE 1* ENTRANC1A

5\ ndcuiJgu

Juiz de comarca —  hacharel Edmundo Dantas 
Promotor publico — bacharel Nicolau Raffo Adometti 
Juizes districtaes:

Séde —  Heitor da Rocha Farias 
Termo de >mizu :gmcu 

Séde —  Amaro Nunes Dornelles 
Termo de Scapgévu 

Séde —  Marino Josetti de Almeida

S mPpmcJ

Juiz de comarca —  bacharel Oswaldo Caminha 
Promtor publico —  Julio Brissac 
Juizes districtaes:

Séde —  José de Farias Guimarães Filho 
Termo de Mdimisau :JcdH 

Séde —  João Didonet Netto
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Lagóa Vermelha

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo vaTgrm Ve Hmaóh beSm bantmóh
ATmlmtmT iauogrm q  dTtNaT Peoomnm CmTegTh
Lagó VgntTgrtho q  uhrNhTeo vacçãgm dãtmãgm smãyhoIen AgTen

Taquara

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo vThntm Ve dThj.m BmTTçh 
ATmltmT iauogrm q  ohIm BhTIhoNm Ve Tegthn 
Lagóen VgntTgrthen

H Ve q  hrhVçlgrm dTgntgVen geVeThaeT AmTtgãNm 
eTlm Ve Novo Hamburgo 

H Ve q  hrhVçlgrm hotNhóhT Vh shlh hTumóh

Santo Antonio de Patrulha

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo BmTgmohãm Ve doua aeT ae 
ATmlmtmT iauogrm q  Thãrgnrm eTTegTh hlmn 
Lagóen VgntTgrthen

H Ve q  dãtmãgm dcaghT
eTlm Ve Conceição do Arroiv 

H Ve q  bagó CeãVmãyh mVTgcaen 
ATmlmtmT hV.aãtm q  n hoVm Ve dãVThVe hntmn 

eTlm Ve Torres 
H Ve q  seThoVm CmãtegTm doIen

 Sebastião do Cahy

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo ããmreãrgm mTcen Vh mnh
ATmlmtmT iauogrm q  rthIgm BmatgãNm Vh HgoIh
Lagó VgntTgrtho q  uhrNhTeo shuTgeo Cen agth Vh BaãNh

Santo Angelo

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo BohaVgãm se eT 
ATmlmtmT iauogrm q  uhrNhTeo Thãrgnrm HglrN LaãgmT 
Lagóen VgntTgrthen

H Ve q  VmTgrm Vh HgoIh BhlhTcm 
eTlm Ve Ijuhy 

H Ve q  hrhVçlgrm dTtNaT nrhT seTlhã

S. Vicente

Lagó Ve rmlhTrh q  uhrNhTeo B Tm Aenthãh 
ATmlmtmT iauogrm q  mã  bmien Ve dolegVh 
Lagóen VgntTgrthen

H Ve q  Lmn  dVgo Ve ogIegTh
eTlm Ve Santiago do Boqueirão
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Séde — acadêmico Carlos Menna Barreto 
Termo de —73S7éd 

Séde —  Francisco Machado Villa

e7ac7 êmicoém7 Co r7ls7é

M de comarca — hacharel Celso Affonso Soares Pereira 
Promotor publico —  bacharel José Lobo Rangel 
juiz districtal — acadêmico Eduardo Ruy Caravantes

5. —ono CB t7ma7TS7s
- • de comarca —  bacharel Antonio Fernandes da Cunha Lima 
P ro m o to r  publico — Armando Silveira 

Juizes districtaes:
Séde — Joao Beckel

Termo, de FhéBV Ci t7sSTS7am 
Séde — Joaquim Rodrigues Barbosa

t7a3SVVS

Juiz de comarca — bacharel Cândido G>rrêa de Paiva 
Promotor publico — bacharel José Moreira l^eivas 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Sizino Bastos de Figueiredo 
Termo de rmé7cmad 

Séde —  bacharel Alcibiades Pereira

AaiéSfmlP7C7

Juiz de comarca — bacharel Admar Ribeiro Barreto
Promotor publico —  Brenno Pinto Ribeiro
Juiz districtal —  Olegario Moreira Abreu e Silva

t7p7u7b7

Juiz de comarca — bachard Maurilio Alves Daiello 
Promotor publico —  João Carlos Ozorio Torres 
Juizes districtaes:

Séde —  Aristides Fortes Lobato 
Termo de eno eBuJ 

Séde — Agapito da Rosa Fraga

LBaco Roap7lbBV

Juiz de comarca — bacharel Luiz de Freitas e Castro 
j Promotor publico —  bacharel Olintho Fagundes de Oliveira Freitas 
Juizes districtaes:

Séde — bacharel João Climaco de Mello Filho 
Termo de gljéBCo tP7bBV
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Séde —  João Baptista da Silva Azevedo 
Termo de —74S4 

Séde —  Mario Silveira
é4dd47e4

Juiz de comarca —  vago
Promotor publico — bacharel Joaquim Lisbôa Ribeiro 
Juizes districtaes:

Séde —  bacharel Dionysio Lima da Silva 
Termo de JoSãoeã —74Bã 

Séde —  acadêmico José Barcellos Ferreira 
Termo de aãp tisls  

Séde —  Celso de Mello

JvSã A4zl47T

Juiz de comarca —  bacharel João Solon Macedonia Soares 
Promotor publico —  bacharel Decio Pellegrini 
Juizes districtaes:

Séde (Lageado) —  Aristides Hailliot Tavares 
Termo de rsS7ivv4 

Séde —  Luiz Guedes da Fontoura 
Termo de ml4Mã7u 

Séde —  acadêmico Walmor Francke 
Termo de rod4oS4Bã 

Séde —  João Francisco de Pinedo

cl474gT

Juiz de comarca —  bacharel Ernesto Candal 
Promotor publico — Umberto Luna Ricci 
Juiz districtal —  bacharel Rubens Terra

P4be4s

Juiz de comarca —  bacharel Leonardo Ferreira da Silva 
Promotor publico — bacharel Alfredo de Lucena 
Juizes districtaes:

Termo de hãq4 A7doSã 
Séde —  acadêmico Darcy Pinto

Termo de 5'. L74odesdã Bi —4lv4 
Séde —  acadêmico Eloy José da Rocha 
Promotor adjunto — vago

ôãviB4Bi
Juiz de comarca —  vago
Promotor publico — Protasio Pinheiro Machado 
Juizes districtaes:

Séde —  Jeronymo de Oliveira Neves 
Termo de t4dlgT 

Séde ;— Fernando Chagas



Palmeira 

Palm ei rXOTArT E  xToX
nAXOXçXA naãNlrX E  ãTrRTAiN õsxTAl çX eX OTATN õlNRX 
alm el çAlrçTN E  XOiAX iAilAT eX  T çX

 

E   E

XOTA E TAT TrlNleTei ei aTN aiA rX aNçT  T AiNT X eX  OT
ol çATeX  i eiOTl  a rrlX TAlX  ei Pa çl T i ç  ilçT 
rXO T  TNçiAT i  Tç   ei Pa RX ei  eTçT eT TnAi
i çT X eX AiNTçXAlXs

PalPmePirP lPXO TAE mexPornxeO mO xPlOxreçãn  
oPirxOX mO NPoxPrOxeO mP PNrOmn mnN iPRnoenN  

mn eirPxenx P ParPxenxA õ  sTE

  

Exoneração

õXl i X iATeX  T nieleX  eX rTAoX ei nAXraATeXA oiATN eX çTeX  
X ei iOãTAoTeXA õNXAi rlX TANX  ei ãAia i lNxT  iO s  ei 
ToX çX ei 1 2 s

   

Nomeação

õXATO XOiTeX

nXA eirAiçX s  s  ei  ei TãAlN  Palm ei rXOTArT ei XNi
eTei X ãTrRTAiN AX i çT T 

nXA eirAiçX s  s  ei  ei XxiOãAX  Palmi  ei rXOTArT 
ei s alm X mToT  TrrTAlT i To T iAOiNRT  Ai nirçlxTOi çi  
X  ãTrRTA l  aãi  TAlT X eT XrRTs NnRia rXãTA i aAlrX 
ei XamT i X a çXmTs

Remoções

õXXATO AiOXxleX

X Palm ei rXOTArT ei s XAPT  ei s  i çAT rlT  ãTrRTAiN NTael X 
T iAs T nieleX  nTAT T ei T çX oiNX  ei NsT  nXA TrçX s   ei 
 ei OTA X

X Palm ei rXOTArT ei AaoaT T T  ãTrRTAiN aNlX ããXçç  nTAT 
T   xTAT eT ei çT TnlçTN  nXA eirAiçX s  s  ei  ei TãAlN
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o juiz de coniarca de S. Luiz Gonzaga, bacharel João PereirJ 
de Sampaio, para a de Uruguayana, por decreto n.° 3.857, de 2 jl 

de junho;
o juiz de comarca de S. Vicente, bacharel Raul de Freitas Ho<9 

canera, para a de Jaguarão, por decreto n." 3.863. de 2 de julhol 
o juiz de comarca, bacharel Erico Ril>eiro da Luz, j>ara S. Borjaj 

por decreto n.° 3.872. de 19 do referido mez.

Por decreto n.° 3.827, de 19 de abril, foi creado mais um logan 
de juiz na comarca da Capital.

Por decreto n.° 3.922, de 24 de novembro, foi creada a comarca 
de Palmeira, de l.a entrancia. constituída do referido termo e tendj 
por séde a villa do mesmo nome.

Por acto n.° 272, de 23 de junho, foi declarado avulso o juil 
de comarca de Jaguarão, bacharel Al varo da Costa Franco.

Por acto n.° 399, de 3 de outubro, foi declarado avulso o juia 
de comarca de Soledade, bacharel Cvro Pestana.

Por acto n.° 23. de 15 de janeiro, foi concedida reversão á ma
gistratura. ao juiz de comarca avulso,, de 2 “ entrancia, l>acharel La 
Hire Guerra, sendo-lhe designada a comarca de Itaquy. da mesma 
categoria, para nella ter exercicio.

Por decreto n.° 3.836, de 30 de abril, foi modificada a ordem de] 
substituição do juiz de comarca de Cangussú.

Por decreto n.° 2.826, de 18 de abril, foi annexado o termo de 
Novo Hamburgo á comarca de S. Leopoldo.

Por decreto n.° 3.892, de 22 de setembro, foi estabelecido o 
vestuário ou distinctivo que deverão usar os juizes, promotores pú
blicos, escrivães, porteiros dos auditorios e officiaes de justiça du
rante as audiências ou sessões.

—76oju6i

zdeciuni

andn7irS
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JU IZES DISTRICTAES

JUIZESDZT

Foram nomeados:

Juiz districtal da séde do termo de Cachoeira, por acto n.° 68, 
j e 10 de fevereiro de 1927, o bacharel Miguel Teixeira de Oliveira; 

juiz districtal da séde do termo de Erechim, o bacharel Chry- 
ntho Paula Dias, por acto n.° 140, de 9 de abril;

juiz districtal da séde do termo de Soledade, o bacharelando 
Konuilo Cardoso Teixeira, por acto n.” 147, de 13 do referido mez;

juiz districtal da séde do termo de Piratiny, o bacharelando 
josé Moreira Leivas. |>or acto n.° 167, de 29 do citado mez;

1 .° juiz districtal do termo da Capital, o bacharel José Corrêa 
da Silva, por acto n.° 174, de 5 de maio;

juiz districtal do termo de Viamão, o bacharelando Sizinio 
Bastos de Figueiredo, por acto n.° 193, de 10 do referido mez;

juiz districtal do termo de Vaccaria, o bacharelando Dionysio 
lima da Silva, por acto n.° 193, da mesma data;

juiz districtal do termo de S. Leopoldo, o cidadão Manoel Mar
ques da Silva Acauan, por acto n.° 203, de 12 do referido mez;

juiz districtal do termo de Santiago do Boqueirão, o cidadão 
Francisco Machado Villa, i>or acto n.° 208. de 16 do alludido mez;

juiz districtal do termo de Quarahy, o bacharel Rubens Terra, 
por acto n.° 260 de 14 de junho;

juiz districtal do termo de Garibaldi, o bacharelando João Cli- 
maco de Mello Filho, por acto n.° 273, de 27 do referido mez;

juiz districtal do termo de Rosário, o acadêmico Celso de Mello, 
por acto n.° 292, de 7 de julho;

juiz districtal do termo de Novo Hamburgo, o bacharel Gastão 
Bemd. por acto n.° 329, de 3 de agosto;

juiz districtal do termo de Santo Amaro, o cidadão Amaro Nu
nes Dornelles, i>or acto n.° 332, de 6 do referido mez;

juiz districtal do termo de Soledade, o cidadão Theophilo Terra 
Lopes, por acto n.° 381. de 13 de setembro;

juiz districtal do termo de Alfredo Chaves, o cidadão João Ba
ptista da Silva Azevedo, por acto n.° 391, de 27 do referido mez;

juiz districtal do termo de Julio de Castilhos. o acadêmico Pedro 
Marques da Rocha, por acto n.° 404. de 6 de outubro:

juiz districtal do termo de Garibaldi, o acadêmico Oldemar No
gueira da Gama de Toledo, por acto n.° 410, de 15 do referido mez;

juiz districtal do termo de Nova Trento. o acadêmico Darcy 
Pinto, por acto n.° 442, de 6 de novembro;

juiz districtal do termo de Bóa Vista de Erechim, o acadêmico 
Helio de Freitas Lima. por acto n.° 443. da mesma data; 

f  juiz districtal do termo de Ijuhy, o acadêmico Arthur Oscar 
(«rtnany, por acto n.° 446. de 11 do referido mez;

juiz districtal do termo de Soledade, o acadêmico Aristides Nie- 
'itrauer Portinho, por acto n.° 486, de 6 de dezembro;
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juiz districtal do termo de Jacuhy, o cidadão Fernando Chagaj 
por acto n.° 503, de 20 do mesmo mez;

juiz districtal do termo do Prata, o 1.° supplente, cidadão Mari 
Silveira, por acto n.° 511, de 28 de dezembro.

—78juiz8ds7t

Foram reconduzidos:

No cargo de juiz districtal da séde do termo de Santo Antoni< 
da Patrulha, o cidadão Antonio Aguiar, por acto n.° 48, de 31 de 
janeiro de 1927;

no cargo de juiz districtal da séde do termo de Palmeira, o cii 
dadão Homero Pereira dos Santos, por acto n.° 172, de 30 de abril' 

no cargo de juiz districtal do termo de Herval, o bacharel Mar 
tim Soares da Silva, por acto n.° 424, de 29 de outubro.

—7rjds7t

Foram removidos:

o juiz districtal da séde do termo de Caxias, bacharel Marian< 
Siqueira da Rocha, a pedido, para a séde do de Cachoeira, por actl 
de 18 de março de 1927;

o juiz districtal da séde do termo de Quarahy, cidadão Felis 
berto Baptista Teixeira, a pedido, para a séde do de Alegrete. j>o 
acto de 29 do referido mez;

o juiz districtal do termo de Viamão, bacharel Aguinaldo d; 
Silva Leal, a pedido, para a séde do de Taquara, por acto de 29 d< 
abril ;

o juiz districtal do termo de Garibaldi, bacharel Horminio Sil 
veira, a pedido, para a séde do de Guahyba, por acto de 6 de maio 

o "juiz districtal do termo de Santa Victoria do Palmar, bachq 
rei Djalma de Castilho Maya, a pedido, para 3 séde do de São Ga 
briel, por acto de 7 do referido mez;

o juiz districtal do termo de S. Leopoldo, bacharel Fanor Azaril 
buja de Marsillac, a pedido, para o 4.° juizado districtal da Capita 
por acto de 12  do mesmo mez;

o juiz districtal do termo de D. Pedrito, bacharel Ruben 
riano da Rocha, a pedido, para o de Santa Maria, por acto de 1 
de maio;

o juiz districtal do termo de Santo Angelo, bacharel Lourenç 
Valerio Centeno, a pedido, para o de Caxias, por acto de 3 de junhí 

o juiz districtal do termo de Guaporé, cidadão Aristides Hail 
liot Tavares, a pedido, para o de Lageado, por acto de 20 de julhql 

o juiz districtal do termo de Ijuhy, cidadão Odorico da Silví 
Camargo, a pedido, para o de Santo Angelo, por acto n.” 319,
23 do referido mez;

o juiz districtal do termo de Soledade, bacharel Ramulo Car<los<



—  79 —

n  • ira, a pedido, para o de Passo Fundo, por acto n.° 323, de 27 
A _^ *
—n B>esrn° m,eZj  •0 juiz districtal do termo de Garibaldi, bacharel João Climaco 

Mello Filho, a pedido, para o de Bento Gonçalves, por acto n.°
*  de 16 de setembro;

0 juiz districtal do termo de Bôa Vista de Erechim, bacharel 
rh rv s a n th o  Paula Dias, a pedido, para o de D. Pedrito, por acto n.° 

414 de 18 de outubro;

•ira,pedo,P

Foram exonerados:

0 l.° juiz districtal do termo da Capital, bacharel Joaquim Bor- 
a-s de Medeiros, a pedido, em 4 de maio de 1927;

o juiz districtal do termo de S. Francisco de Paula, bacharel 
Carlos Heitor de Azevedo, a pedido, em 29 de junho;

o juiz districtal de Arroio Grande, cidadão Aimone Soares Car- 
riconde, a pedido, em 29 de setembro.

sFucPo,P

Por acto n.° 151, de 19 de abril, foi declarado avulso o juiz dis
trictal da séde do termo de Taquara, bacharel José Pereira Coelho 
de Souza até terminar o respectivo quatriennio.

Foi declarado avulso, por acto n.° 176, de 5 de maio, o juiz dis
trictal do termo de Passo Fundo, bacharel Pedro Delduque de Macedo.

Por acto n.° 288, de 2 de julho, foi declarado avulso o juiz dis
trictal do termo de Lageado, bacharel Hertninio Nunes Pinto.

Por acto n.° 454, de 16 de novembro, foi declarado avulso o juiz 
districtal do termo de Livramento, cidadão Pery G. Oliveira.

t,.a°,3ped2r

Por acto n.° 87, de 4 de março de 1927, foi reintegrado no seu 
cargo o juiz districtal da séde do termo de Pinheiro Machado, ci
dadão Galdino Bueno e Silva.

7p,ed2r

Por decreto n.° 3.828, de 19 de abril, foi creado mais um juizado 
districtal no termo desta Capital.

Ar_,edo,P P,_ ,^^,.°r

Por portaria de 14 de março de 1927, foi declarada sem effeito 
a nomeação do hacharel Miguel Teixeira de Oliveira para o cargo 
de juiz districtal da séde do termo de Cachoeira.
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Pela portaria n.° 2.941. de 8 de outubro, foi declarada scnrj 
feito, a pedido, a nomeação do cidadão Theophilo Terra Lopes, p 
o cargo de juiz districtal de Soledade.

Por acto n.® 485, de 6 de dezembro de 1927, foi concedidi 
l>erniuta solicitada pelos bacharéis Jorge Mello Guimarães e Octj 
Pitrez. 1.“  supplentes dos 3." e 4.° juizes districtaes do termo di 
Capital.

Foram declarados em disponibilidade:

Por acto n." 24, de 15 de janeiro de 1927, o 2.° supplente* 
juiz districtal do teriuo de Bom Jesus, cidadão José Pereira da SiH 
Filho, emquanto estiver exercendo funeções militares;

o 1 .° supplente do juiz districtal da séde do termo de Antori 
Prado. dr. Octacilio Teixeira Noble, por acto n.° 25, de 15 d e i 
neiro. emquanto estiver exercendo funeções militares. *

Foram declarados vagos os logares de:

3.“ supplente do juiz districtal da séde do termo de Torres,■ 
conformidade do art. 78 lettra b) da lei de organisação judiciai! 
por acto de 7 de janeiro de 1927;

2.° supplente do juiz districtal da séde do termo de Viarai 
jx>r acto n.° 173. de 4 de maio;

1.° supplente do juiz districtal da séde do termo de Cruz A l 
por acto n.° 175, de 5 de maio;

2.® supplente do juiz districtal do termo do Prata, por actoil 
228, de 24 do referido mez;

1.° supplente do juiz districtal do 3.° districto do termo de Q 
xias. por acto n.° 289, de 6 de julho;

1.° e 2.° supplentes do juiz districtal do termo de Pinheiro M 
chado, por acto n.° 420, de 25 de outubro;

1.° supplente do juiz districtal do termo de Nova Trento, ipq 
acto n.° 422, de 27 do referido mez;

1 .® e 2 .® supplentes do juiz districtal do 2 .® districto do terá 
de Rio Pardo, por acto n.® 449, de 14 de novembro;

2.® supplente do juiz districtal do termo de Caçapava, por ad| 
n.° 487. de 6 de dezembro. •

Por acto n.° 397, de 30 de setembro de 1927, foi aposentas 
jx-dido, o juiz districtal do termo de São Luiz Gonzaga, cidadão i 
narte Vieira Marques.

—80Pela
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PROM OTORES PÚBLICOS

—81PROM T1 EMSP8ÚB

Por decreto n.° 3.829, de 19 de abril de 1927, foi creado o logar
4 o promotor publico na comarca da Capital; 
M logar de adjunto do promotor publilco de Palmeira, foi creado 
acto n.° 261, de 24 de junho;

P° pQ,- acto n.° 338, de 10 de agosto, foi creado o logar de adjunto 
jo  promotor publico no termo de Conceição do Arroio.

LMI1PROM

Por acto n.° 314, de 20 de julho de 1927, foi nomeado promotor 
blico da comarca de Livramento, o bacharelando Armando de 

Souza Kanters.

OFFIC IOS DE JUSTIÇA 

LMI1PRC1B

Foram nomeados os seguintes cidadãos:

Palemon Saraiva, successor do official do registro especial de 
titulos e documentos do termo da Capital, por acto n.° 89, de 5 de 
niarço de 1927;

Armando Athos de Mello, avaliador do termo de Itaquy, por 
acto n.° 92, de 8 do referido mez;

Alfredo Pinto Brandão, notario e official do registro geral e 
«special do termo de Palmeira, por acto n.° 146, de 13 de abril;

Euclydes Presideu Pinto, escrivão de orphãos e ausentes do 
termo de Caçapava, por acto n.° 152, de 19 do referido mez;

Humerico Moraes, escrivão de orphãos e ausentes do termo 
de Santiago do Boqueirão, por acto n.° 179, de 7 de maio;

José Vieira Fernandes Filho, avaliador judicial do termo de S. 
João de Montenegro, por acto n.° 180, da mesma data;

Edmundo José Pedro da Silva, escrivão do civel e crime, jury 
o execuções criminaes do termo de Soledade, por acto n.° 221, de
21 do referido mez;

Onezimo C. Penna de Moraes, notario e official do registr» 
geral e especial de Santiago do Boqueirão, por acto n.° 245, de 8 
de junho;

Paulo Carlos Koth, 1.° notario e official do registr© especial 
do termo de Caçapava, por acto n.° 246, da mesma data;

paudio Heitor Bizarro e Emmanuel da Costa e Silva, escrivães 
do civel e crime e registro civil do termo de Taquary, por acto n.° 
247, da mesma data;
R I «
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Albino Firelli, escrivão da provedoria e registro civil de 
nancio Ayres, por acto n.° 248, da mesma data;

Alvaro Leal, 2.° notario do termo de Alegrete, por acto n.° 
de 29 de junho;

Vicy Enout de Faria Santos, 2.° notario do termo de Jaguarão 
por acto n.° 283, da mesma data;

Luiz Alonso, escrivão do civel e crime, jury e execuções 
minaes do termo de S. Vicente, por acto n.° 284, da mesma dat|

Honorino Malheiros, 2.° notario do termo de Passo Fundo, 
acto n.° 302, de 11 de julho;

Luiz Coelho Leal, escrivão do civel e crime do termo de Caí 
pava, por acto n.° 339, de 10 de agosto;

Olavo Lampert, successor do notario do termo de S. João 
Montenegro, Amandio Fidencio Lampert, por acto n.° 358, de 
do referido mez;

Flavio Castellano, escrivão de orphãos e ausentes de Nova Trenti 
por acto n.° 369, de 5 de setembro;

Ary Prestes Xavier, escrivão de orphãos e ausentes de 
Pardo, por acto n.° 370. da mesma data;

Gabriel de Souza Pitrez e José Joaquim de Menezes, escrivâ 
do 2 .° cartorio do civel e crime e do jury e execuções criminaes dei 
Bagé, por acto n.° 371. da mesma data;

Henrique Fernandes de Oliveira e João Jacques da Silva, esc 
vães de orphãos e ausentes e do civel e crime do termo de YiamãoJ

Pedro Alcantara da Costa, escrivão do civel e crime do termo i 
Santa Victoria do Palmar, por acto n.° 406, de 8 de outubro;

Arminio Pinto Ribeiro, escrivão da provedoria e registro ch| 
do termo de Arroio Grande, accumulando, provisoriamente, a esc 
vania do jury e execuções criminaes, por acto n.° 407, da mesma dataj

Miguel Pereira de Moraes, 1.° notario do termo de S. Gabriel, 
acto n.° 435, de 5 de novembro;

Mucio Pereira da Fonseca, notario, accumulando, provisoriamcnti 
os officios do registro geral de immoveis e especial de titulos e 
eumentos do termo de Guahyba, por acto n.° 494, de 10 de dezembij

Armando Pacheco de Castro, escrivão da provedoria e registr 
eivil do mesmo termo, accumulando, provisoriamente, as funeções 
escrivão de orphãos e ausentes, por acto da mesma data;

Hermann Victor Kastrup, escrivão do civel e crime, accumulatuj 
provisoriamente, a escrivania do jury e execuções criminaes do niesn 
termo, por acto da referida data;

Emilio Gonçalves Ferreira, distribuidor e partidor, accumulandcj 
provisoriamente, as funeções de contador do referido termo de Gu 
hyba, por acto da mesma data;

João Emilio Brodbeck, official do registro especial de titulos j 

documentos do termo de Taquara, por acto de 12 dc dezembro;
João Pacheco de Freitas, official do registro civil de casamento! 

nascimentos e obitos da 3 “ zona desta Capital, por acto da mtsni 
data ;

Armando Pacheco de Castro, escrivão de orphãos e ausentes



je Guahyba, accumulando, provisoriamente, as funeções de 
^rivão  da provedoria e registro civil, por acto rectificativo, de 16

/le dezembro,
Theotonio de Castro Araújo e Eloy de Oliveira Brito, notario, 

__urnuIando, provisoriamente, o registro geral de immoveis e escri- 
áo de orphãos e ausentes, accumulando, provisoriamente, as fun-
- ,s escrivão da provedoria e registro civil do termo de Jacuhy, 

jeG  acto de 28 do referido mez;
Carlos Dienstbach e Antonio Raupp, escrivães da provedoria e 

registro civil e do civel e crime, accumulando, provisoriamente, as 
fu n e ç õ e s  de escrivão de orphãos e ausentes e jury e execuções cri- 
«jinaes do termo de Novo Hamburgo, por acto de 31 de dezembro.

uahyb,cym myh yllynda

Por portaria de 8 de janeiro de 1927, foi declarada sem effeito 
a nomeação do cidadão Affonso Cantidio Cantidiano de Assis, para 
o officio de avaliador do termo de Rio Pardo.

oGapyrb,cym

Foram exonerados os seguintes cidadãos:

Alfredo Costa, a pedido, dos cargos de notario e official do 
registro geral de immoveis do termo de Santiago do Boqueirão, em
17 de janeiro de 1927;

Alfredo dos Santos Rocha, a pedido, do officio de escrivão de 
orphãos e ausentes do termo de S. Borja, em 28 do referido mez;

Francisco Coitinho de Oliveira, a pedido, do officio de avaliador 
do termo de Montenegro, em 11 de fevereiro;

Gastão de Castro, a pedido, do officio de avaliador do termo de 
Jaguary, em 18 do referido mez;

Paulo Alves, a pedido, dos officios de distribuidor, partidbr e 
contador do termo de Gravatahy, em 25 do mesmo mez;

Pio de Oliveira Machado, a pedido, dos officios de distribuidor, 
partidor e contador do termo de S. Lourenço, em 14 de março;

Wandenkolk Corrêa, a pedido, do officio do registro geral de 
immoveis do termo de S. Gabriel, em 30 do referido mez;

Voleciano Coelho, a pedido, do officio do registro geral de im
moveis do termo de S. Pedro, em 23 de abril;

Antonio Raupp, a pedido, do officio de escrivão do jury e exe
cuções criminaes de S. Leopoldo, em 11 de maio;

Francisco Mesquita, a pedido, do officio de 2.° notario do termo 
de Santo Antonio da Patrulha, em 19 do referido mez;

Lourival de Andrade Cruxen, a pedido, do officio de vi  escrivão 
do civel e crime do termo de Livramento, em 3 de junho;

Paulo Veras Jacquet, a pedido, dos officios de notario e registro 
especial do termo de Bento Gonçalves, em 5 de julho;

Hildebrando Souza, a pedido, do officio do registro especial
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de titulos e documentos do termo de Uruguayana, em 12 do refJ 
rido mez;

Fernando Kersting, a pedido, do officio do registro civil de 
sarnentos da l.s zona desta Capital, em 30 de julho;

Lourival Kersting, a pedido, do officio de escrivão do civel I  
crime do termo de Triumpho, na mesma data;

Luiz Pereira Bastos, a pedido, do officio de escrivão da profl 
doria e registro civil de S. Sebastião do Cahy, em 6 de outubro J  

Theophilo Antonio de Campos, a pedido, do officio de escrivj 
dos feitos da fazenda estadual e municipal do termo desta Capitm 
em 8 do referido mez;

Abilio Rocha, a pedido, do officio de 2.° notario do termo ty 
Cruz Alta, em 16 de novembro;

Aldirio Ferreira, a pedido, do officio de 1.° notario do ternJ 
de Jaguarão, em 24 do mesmo mez;

Paulo Coutinho, a pedido, do officio de escrivão do det cartori 
do civel e crime do termo de Passo Fundo, em 7 de dezembro ; ■ 

Arminio Pinto Ribeiro, a pedido, do officio de escrivão da prol 
vedoria e registro geral, jury e execuções criminaes do termo de Ari 
roio Grande, em 10 de dezembro;

Diniz Martins Rangel, a pedido, do officio de notario de TaquaJ 
em 20 do referido mez;

Domingos Beiró, a pedido, do officio do registro especial de 
titulos e documentos, do termo de S. Gabriel, em 27 de dezemrbj

iuloscms  

Foram declarados avulsos:

Por acto n.° 49, de 2 de fevereiro de 1927, o escrivão de orphã* 
e ausentes do termo de Nova Trento, cidadão Fausto Sady Ferreira

o escrivão do civel e crime, jury e execuções criminaes do icrmJ 
de Cangussú, cidadão Cyro Moreira;

o escrivão do 2 .° cartorio de orphãos e ausentes do termo da 
Bagé, cidadão Sebastião Pereira Pinto, por acto n.° 421, de 26 de! 
outubro;

o official do registro civil da l.a zona da cidade de Pelota 
cidadão Hermes Aquino, por acto n.° 459, de 17 de novembro. 1

nrsUgaryror,1,m 

Foram declarados em disponibilidade:

Por acto n.° 11 de 6 de janeiro de 1927, o 2.° notario do ternJ 
de Caçapava, cidadão João Vargas de Souza, emquanto estiver seii 
vindo no 14.° corpo auxiliar da Brigada Militar;

por acto n.° 19, de 7 do referido mez, o successor do o ííiciJ 
do registro geral do termo de Caçapava, cidadão Modesto Candfl 
Garcia, emquanto estiver servindo no 14.° corpo auxiliar da Briga» 
Militar ;



o escrivão do civel e crime do termo de Bom Jesus, cidadão 
. . ^cauan, foi, por acto n.° 24, de 15 de janeiro, declarado em dis-
* 'bilidade, emquanto estiver exercendo funeções militares;
P100 acto n.° 31, de 14 de janeiro, o escrivão do 3.° districto do 

mo de S. Lourenço, cidadão Elpidio da S. Moreira, emquanto 
Estiver servindo no 12.° corpo auxiliar da Brigada Militar.

oesecriv

Por acto n.° 238, de 1.° junho de 1927, foi mandado reverter á 
jctividade o 2.° notario do termo de Caçapava, cidadão João Vargas 

de Souza.

ãerdlmtBiv

Por portaria n.° 2.555, de 26 de agosto, foi designado o 2.° no
tario do termo de Caçapava, cidadão João Vargas de Souza, para 
exercer, provisoriamente, as funeções de official do registro especial 
de titulos e documentos, nos termos dos arts. 131 e 138, da lei de 
organisação judiciaria;

o 2.° notario do termo de Passo Fundo, cidadão Honorino Ma- 
lheiros foi, por portaria n.° 3.081, de 21 de outubro, designado, para 
exercer, provisoriamente, as funeções de official do registro especial 
de titulos e documentos, de conformidade com os arts. 131 e 138 da 
lei de organisação judiciaria.

JcetBiv ue v,,dadvr

Por decreto n.° 3.804, de 11 de fevereiro de 1927, foi creado o 
officio privativo do registro especial de titulos e documentos no termo 
de Jagurão;

por decreto n.° 3.837, de 30 de abril, foi creado mais um officio 
de justiça no termo desta Capital, cujo serventuário exercerá cumu
lativamente com os demais escrivães do crime e com o do jury, as 
funeções que a estes respectivamente competem;

por decreto n.° 3.866, de 5 de julho, foi creado o 2.° notariado 
no termo de Passo Fundo;

o officio privativo do registro especial de titulos e documentos 
do termo de S. João de Camaquam, foi creado por decreto n.° 3.886, 
de 2 de setembro;

por decreto n.° 3.930, de 12 de dezembro, foi creado o officio 
privativo do registro especial de titulos e documentos do termo de 
Taquara.

.mme^tBner e uertmme^tBner

Por acto n.° 18, de 7 de janeiro de 1927, foi annexado, provi
soriamente, ao 2.° notariado do termo de Caçapava, o officio do re
gistro geral de immoveis;

—  85 —



o officio do registro especial de titulos e documentos do tcrtJ| 
de Jaguarão, foi annexado, provisoriamente, ao registro geral (jt 
immoveis, por acto n.° 59, de 11 de fevereiro;

por acto n.° 86, de 4 de março, foi desannexado do 2.® notariado 
do termo de Caçapava, o officio do registro geral de immoveis; i  

as escrivanias do civel e crime, jury e execuções criminaes d0 
termo de Alfredo Chaves, foram desannexadas da de orphãos e ay. 
sentes por acto n.° 136, de 5 de abril;

por acto n.° 160, de 26 do referido mez, foram annexados ao 
notariado do termo de S. Pedro, os officios dos registros geral <je 
immoveis e especial de titulos e documentos;

por acto n.° 165, de 28 do mesmo mez, foi annexada, provis®. 
riamente, a escrivania do jury e execuções criminaes do termo de 
Santa Victoria do Palmar, á de orphãos e ausentes;

a escrivania do jury e execuções criminaes do termo de S. Le<J 
poldo, foi, por acto n.° 198, de 11 de maio, annexada á do 1.° cartó
rio de orphãos e ausentes;

por acto n.° 327, de 2 de agosto, foi annexado, provisoriamente, 
ao officio de avaliador do termo de Rosário, o de contador;

as escrivanias de orphãos e ausentes, provedoria e registro civil 
do termo de Torres, foram, por acto n.° 448, de 14 de novembro, 
annexadas á do civel e crime.

oficdfregstp

No cargo de official do registro geral e especial do termo de 
Rio Pardo, foi reintegrado, por acto n.° 68, de 23 de fevereiro de 
1927, o cidadão Arthur Taurino de Resende;

o official do registro civil e escrivão do jury e execuções ctv 
minaes de Dôres de Camaquam, cidadão Arlindo do Carmo, foi re
integrado em seu cargo, em 28 do referido mez;

no logar de successor do official do registro geral de immovd 
do termo de Caçapava. foi reintegrado, por acto n.° 86, de 4 de niarçd
o cidadão Modesto Cândido Garcia;

por acto n .0 129, de 1.° de abril, foi reintegrado no cargo de 
escrivão do 3.® districto do termo de S. Lourenço o cidadão Elpidil 
Moreira.

I , ofadilifgstp uf minidfJ

Por decreto n.® 3.875. de 28 de julho de 1927, foram rcctifij 
cados os limites das 1.* e 2." zonas do registro civil desta CapitalJB



M AN ICOM IO  JU D IC IÁ R IO

MANICOJIU

para exercer, provisoriamente o cargo de escripturario-dactylo- 
p|l0 do Manicomio Judiciário, foi nomeado o cidadão Dario Ro- 

Üriéues, P°r P°rtar'a de 27 de junho de 1927;
por portaria n.° 3.042, de 22 de outubro, foi nomeado o cidadão

- . victorino Ramos, para o cargo de escripturario-dactylographo do 
Manicomio Judiciário.

DÁARIpCOaA

Por portaria n.° 2.976, de 14 de outubro de 1927, foi exonerado, 
a pedido, do cargo de escripturario-dactylographo do Manicomio 
Judiciário, o cidadão Dario Rodrigues.

D E C I S Õ E S  1

1* repIxcApeC
t

1 9  2 7

Ao promotor publico de Rio Pardo declarou-se, por officio n.® 
1.269, de 4 de maio de 1927, em resposta á sua consulta de 30 de 
abril que, de conformidade com a clausula I I I  do contracto celebrado 
«m 30 de novembro de 1915 entre a Companhia Telephonica e o 
Estado, o serviço para este não só é gratuito, como tambem gosa de 
preferencia sobre o particular.

Por officio n.° 1.705, de 2 de junho, declarou-se ao juiz de co
marca de Passo Fundo, em resposta ao seu officio de 26 de maio 
que, segundo decisão de 12  de março do anno passado, a conducção 
dos officios de justiça, quando em objecto de serviço crime, é con
siderada como custas de processo e só depois de proferida sentença 
definitiva, é que se póde saber si o Estado é cOndemnado a pagal-a.

Em telegramma de 3 de junho consultou o secretario do conselho 
municipal de S. Pedro, si o supplente do juiz districtal em pleno exer
cício póde concomitantemente funccionar como conselheiro municipal.

Declarou-$e-lhe, em resposta, por officio n.° 1.800, de 9 do re
ferido mez, que, de accôrdo com decisão anterior, não existe incom
patibilidade entre o cargo de supplente do juiz districtal e o de con
selheiro municipal, por não caber áquelle effectividade do cargo.

Quando coincidir seu exercicio julgador com o de conselheiro, 
wsta declarar-se impedido no funccionamento do cargo de juiz dis- 
toctal. para ser substituído pelo seu substituto legal.
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Em officio de 21 de outubro, consultou o juiz de Caçajrç
1 .° —  si os porteiros e officiaes de justiça us

béca ou —8E8mof8 semelhante á dos ser 
tuarios de idêntica categoria do Superior 
bunal.

2 .° —  si os escrivães poderão usar béca de
desde que esta não se afaste do modeloj 
ficial.

3.° —  si o decreto póde ser ampliado em rela
aos officiaes do registro, desde que 
são obrigados a comparecer ás audiená 
desse juizo, ordinarias e especiaes paral 
fim de publicação de leis, correições, etc.!

Em resposta declarou-se-lhe quç, quanto ao 1.° item, os porteil 
e os officiaes de justiça usarão durante as audiências, uma capa 
forme modelos que serão enviados aos srs. juizes;

quanto ao 2 .° — os escrivães, nos termos do decreto n.° 3.1 
de 28 de setembro deste anno, usarão capa de lã preta;

quanto ao 3.° —  os escrivães do registro, uma vez que con 
reçam ás audiências, são obrigados ao uso da capa.

Em officio de 3 de dezembro consultou o juiz districtal de 
çapava si nas diligencias para o interior do municipio no intere 
da justiça publica o escrivão e peritos, nomeados para o fim desigr 
têm direito a kilometragem.

Em resposta declarou-se-lhe negativamente. A kilometrageml 
é paga ao juiz quando sae da séde em serviço da justiça.

ELEIÇÕES

icdcmc 8 e2fc1u  —  Em 24 de fevereiro, realizaram-se, 
todo o paiz, as eleições destinadas á constituição da Camara dos i 
putados e renovação do terço do Senado, tendo sido eleitos, 
Rio Grande do Sul, os seguintes cidadãos:

Senador:

Deputados: 
Pelo 1.° districto

Pelo 2.° districto 

Pelo 3.* districto

Dr. Carlos Barbosa Gonçalves.

Drs. Líndolpho Collor, Carlos Pennafiel, A rio 
Pinto, Alvaro Baptista e Plinio de Castro 
sado.
Drs. Firmino Paim Filho, José’ Antonio ' 
res da Cunha, Oswaldo Aranha, Sergio de 
veira e João Baptista Luzardo.
Drs. José Barbosa Gonçalves, Domingos Ma 
carenhas, Joaquim Francisco de Assis Br 
Ildefonso Simões Lopes e Joaquim Luiz Os
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—899Emm25 deEmnoEv9nbr —  Em 25 de novembro, effectuou-se a 
.-o de presidente e vice-presidente do Estado, sendo eleitos os 

i s  Getulio Domelles Vargas e João Neves da Fontoura, respecti-

varne'^fim de proceder á apuração do pleito e dar posse ao novo 
___si’lente, foi convocada a Assembléa dos Representantes para se 
jttinir extraordinariamente a 5 de janeiro pelo decreto 3.971, de 26

de dezembro.

,ne98rbe — Aos srs. juizes de comarca foi expedido o seguinte 
^jjjgramma-circular: “ Porto Alegre, 5 de janeiro de 1927. N. 15. 
Sr juiz comarca. Tendo provocado duvidas intepretação textos no- 

’ instrucções eleições federaes, communico-vos que, açcordo artigo
5 decreto 5.047 e artigol9, § unico, decreto 17.526, de 3 e 10 no 

vembro ultimo, respectivamente, cada secção eleitoral terá, no máximo» 
qu inhen tos  eleitores. Logo seja excedido esse limite, procede reis or
g an ização  novas secções. Para logar secretários mesas, na falta ser
ventuários justiça, compete-vos nomear pessoa extranha, que pres
tará compromisso perante vós ou perante presidente respectiva mesa. 
Saudações. fe5cbmn5 truEm-s

CORPO CONSULAR

Em 1927, foram reconhecidos, em virtude de “exequatur” con
cedido ás respectivas nomeações:

— Emilio Zopico y Zarroluqui, no caracter de consul geral da 
Hespanha em S. Paulo, com jurisdicção neste Estado, em 29 de 
ja n e iro ;

— Dr. Vaclav Kresta, como encarregado do consulado da Re
publica Tchecoslovaca na cidade de S. Paulo, com jurisdicção neste 
Estado, em 19 de maio;

— Jaime Herrera, no caracter de consul geral do Uruguay no 
Brasil, com séde no Rio de Janeiro, em 23 de maio:

— Julio E. Avila, no caracter de consul da Republica Argentina 
na cidade de Uruguayana, em 30 de junho;

— Carlos Ketllholn, no caracter de consul do Chile na cidade 
do Rio Grande, em 30 de junho;

— Charles Roy Nasmith, no caracter de consul dos Estados 
Unidos da America do Norte, em 30 de junho;

— Pedro de Azevedo Estrada, no caracter de vice-consul da 
Republica Argentina na cidade do Rio Grande, em 30 de junho;

— Christiam Siemssen, no caracter de consul honorário da Áus
tria em Porto Alegre, em 30 de junho;

— Julio Augusto do Amaral Teixeira de Souza Pinto, no ca
racter de consul de Portugal neste Estado, em 30 de junho;

— Bertholdo Hauer, no caracter de consul geral da Áustria em 
Curityba, com jurisdicção neste Estado, em 30 de junho;

a _— Mitsuo Hansaguchi, no caracter de vice-consul de carreira do 
Japão em São Paulo, com jurisdicção neste Estado, em 29 de julho;
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—  Charles Fraeb, no caracter de consul da Allemanha na cidgfl 
de Rio Grande, com jurisdicção sobre a parte do territorio do EstaB 
situada ao sul do 31° de latitude, em 9 de agosto;

—  Carlos Villademoros, no caracter de consul geral da ArgejJ 
tina em Porto Alegre, em 9 de agosto:

—  Carlos Gonzalez Besada, no caracter de consul da HespanM 
nesta capital, em 30 de setembro; e

—  Ernesto Müller, no caracter de vice-consul da Áustria em 
Cachoeira. j

Ainda com referencia á representação consular, foram recebidoj 
os seguintes avisos e officios:

—  S/n., de 25 de janeiro, do vice-consul americano, commimi.I 
cando que o sr. E. Kitchel Farrand resignou o cargo de vice-consul 
nesta capital, assumindo-o o sr. Fred. E. Huhlein.

—  C. A. /413/3, de 28 de janeiro, do Ministério das RelaçõJ 
Exteriores, communicando ter sido exonerado das funeções de consil 
do Uruguay na cidade do Rio Grande o sr. Rodolfo R. Viera. 3

—  N. 76, de 22 de fevereiro, do consul argentino, communicando 
a nomeação do sr. Romeo Maciel para vice-consul em S. Borja e aj 
remoções dos srs. Julio E. Avila para consul em Uruguayana e Is- 
mael Pereira, chanceller encarregado do consulado dessa cidadd 
para Concepcion (Chile).

—  N. 87, de 25 de fevereiro, do mesmo consul, communicandl 
a nomeação do sr. Pedro Azevedo Estrada para vice-consul no Rio 
Grande e a transferencia, para a Embaixada, do chanceller daqueltó 
vice-consulado, sr. Alberto M. Ferreyra.

—  N. 29/5, de 14 de março, do consul portuguez, communi
cando ficar encarregado temporariamente do vice-consulado em Pe
lotas o sr. Manoel Gomes Nobrega.

N. CA/974/4, de 10 de março, do Ministério da Relações Exj 
teriores, communicando a renuncia do dr. Pedro Nicolas Ciancio das 
funeções de consul do Paraguay em Uruguayana.

—  N. CE./1.662/8, de 26 de abril, do Ministério das Relaçõd 
Exteriores, communicando a creação do consulado da TchecosloTa- 
quia em S. Paulo, com jurisdicção no Rio Grande do Sul.

—  N. 205, de 17 de maio, do consul do Mexico, comnumicamfl 
que, durante a sua ausência, fica encarregado do consulado o seu pw 
cretario, dr. Adolfo Velasquez.

—  N. 3.604. de 23 de agosto, do Ministério das Relações Ea 
teriores, communicando que o Governo do Uruguay acceitou a — 
nuncia do consul em Pelotas, sr. Raul Valdés Garcia, e

—  N. 6.420, de 15 de outubro, do consul da Suissa. cointnuWi 
cando que, durante a sua ausência, na Europa, ficará encarregado do 
consulado o sr. Frederico Madorin.
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NATURALISAÇÕES

Km 1927, solicitaram naturalisação brasileira, sendo os respe- 
. processos encaminhados ao Ministério da Justiça e Negocies 

íjteriores. devidamente informados, os seguintes estrangeiros:

— 9 1 N A

Antonio Marques da Matta.
2 — Alexandrino Antonio Rajão.
* __Manoel Corrêa dos Santos..
4 — Antonio Bento Aíidré........
^ __Joaquim Francisco dos San

tos ........................................
6 — Joaquim Rodrigues da Silva
 7   Th«odoro Pereira Marques.
g__José Francisco Marques---
9 __Manoel da Agonia F. Torrão

1  0  Ferdinando Roberto Ricardo
Curt Dopheid.....................

1  1  Theodor Lachmund............
1 2  Manoel Antonio do Monte
13 — Manoel Felippe Ram os....
14 — José Lourenço....................
15 — José Ferreira dos Santos..
16 — João Gonçalves Regufe ....
17 — Francisco Rodrigues da Silva
18 — Joaquim Francisco Marques

do Couto Novo.....................
19 — José Gomes Magdalena........
20 — Victor Ribeiro Pontes..........
21— José Felippe Ramos..............
22 — Francisco Martins dos Santos
23 — Tarquinio Francisco Marques

da Rosa..............................
24 — Tobias Marques da Matta.
25 — João Marques da M atta...
26 — José Maria Francisco Moita
27 — Antonio da Costa Novo...
28— Renato Palombini...............
29 — João Frederico G. W ieck.. 
30— Hermann Henrich Alberto

' W u lff ...........................
"  — Virgilio Cuoghi..................
«2 João Gomes Magdalena . .
33 — Jacob Schm idt...................

Augusto Gomes Magdalena

Nacionalidade

Portuguez

Allemão
——

Portuguez

riesldenoia

Rio Grande

Porto Alegre 
Pelotas 

Rio Grande

Italiano Caxias
Polaco Garibaldi

Allemão Porto Alegre
Italiano

Portuguez Garibaldi
Austríaco Rio Grande
Portuguez Rio Grande
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N O M E S

35 —  Manoel dos Santos Russa.
36 —  Augusto Bernardo Gavino.
37 —  Antonio Pinheiro...............
38 —  Arnaldo Francisco Graça..
39 —  Francisco da Silva Fangueiro
40 —  Manoel Marques da Motta
41 —  Manoel dAgonia C. dos San

to s .................................... 4
42 —  Francisco Fernandes Casa

nova...................................
43 —  Thomaz d’A uro ra ...........
44 —  Manoel Pereira Campos .
45 —  Manoel José da Nova . .
46 —  Augusto Gomes Leite . ..
47 —  Antonio dos Santos Paroleiro

Jun io r..................................
48 — Elias Felix R a jã o .............
49 —  José Gonçalves Regufe . ..
50 —  Thomaz Fernandes............
51— David Martins Neves........
52 —  Antonio Gomes da Cruz..
53 —  Joaquim Antonio de Castro 
54— Noé Ribeiro Pontes...........
55 —  Theodoro João S. Perlhefter
56 —  Diogo Ribeiro Pontes........
57 —  Francisco Pereira da Silva
58 —  Dr. Geza Keppich.............
59— Manoel José de Mattos...
60 —  José Pereira da Silva........
61 —  Luiz Ferdinando Collin . . .
62 —  Alberto Constantino Watier
63 —  Frederico Schwinn e Gonçales
64 —  Emilio H ostijn ........... .
65 — Julio Frison...........................
6 6 — Nestor Henrique Wullepit..
67 —  Gabriel Marcello Abel Labroy
68 —  José Rodrigues Matheus...
69 —  Carlos Herbaux...................
70— Réné Clement Ghislain Le-

doux ......................................

Nacionalidade

Portuguez

Rumaico
Portuguez

»

Rumaico
Portuguez

—9

Francez

Bavaro
Francez

Portuguez
Francez

Belga

Residencia —

Rio Gran

S. Leopoldo] 
Rio Grande

Santa Mar

Rio Grande 
Santa Maria

Novo Hambufl
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NOME S Naaionalidade

37—  Augusto Gomes Magdalena.
38 — Jtoão Gomes Magdalena.. . .
39 —  Augusto Bernardo Gavino..
40 — Arnaldo Francisco Graça...
41 —  Manoel d’Agonia C. dos San

tos .........................................
42 —  Thomaz d’Aurora................
43 —  Manoel Pereira Campos. . . .
44 —  Augusto Gomes Leite..........
45 —  Jacob Schm idt.....................
46 —  Antonio dos Santos Parolwiro

Jun io r....................................
47 —  Elias Felix R a jã o ...............
48 —  Renato Palombini................
49 — José Gonçalves Regufe........
50— Thomaz Fernandes................
51— Antonio Gomes C ruz..........
52 —  Joaquim Antonio de Castro.
53 — Diogo Ribeiro Pontes..........
54 —  Francisco Pereira da Silva.
55 — Xoé Ribeiro Pontes.............
56 — David Martins Neves..........
57— Manoel José de Mattos........
58 —  José Pereira da Silva..........
59 —  José Gomes Magdalena........
60 —  José Felippe Ramos............
61 —  Proto Valentim da Costa. . .
62 — Antonio Marques da Matta.
63 —  Manoel Corrêa dos Santos..
64 —  Francisco Rodrigues da Silva
65 —  Manoel Antonio do Monte.
66 —  José Lourenço.....................
67 —  José Ferreira dos Santos...
68 —  João Gonçalves Regufe . ..
69 —  Joaquim F. Marques Couto

Novo......................................
70 —  João Marques da Mata........
71 —  Manoel Felipjie Ramos . . . .
72 —  Hermann Heinrich Albert

W u lf f ............................

73 —  Alberto Constantino Watier.
74 —  Alberto Henrique A. Lefeb-

vre .........................................
75 —  Gabriel Marcello Abel Laliroy 
76— Nestor Henrique Wullepit..

Portuguez

Austriaco

Portuguez

Italiano
Portuguez

Residencia

Rio Grande]

Uruguayo
Portuguez

Allemão

Francez

Caxias 
Rio Grandti

Jaguarão! 
Rio Grande^

” .

Porto Alegp 

Santa Mai
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— 9 5 N a Nacionalidade Residencia

- 7 __Julio Frison.........................
—_Luiz Ferdinando Colhn---

7Q__ José Rodrigues Matheus... 
£  Frederico Schwinn Gonçalez 
gl — Emilio H ostijn .....................

Francez
»

Portuguez
Bavaro
Francez

Santa Maria 
»

Rio Grande 
Santa Maria

ADM IN ISTRAÇÕES MUNICIPAES

95Nacio nN ldeRsR_RoJ — Crearam-se, em 1927, mais dois muni
cípios: o de Novo Hamburgo, constituído com o territorio do 2.® 
districto de S. Leopoldo, pelo decreto 3.818, de 5 de abril, e o do Jacuhy, 
fo rm ado  com o territorio do 4." e partes do 5.° e 6 .° districtos do mu
nicipio de Soledade, pelo decreto 3.924, de 3 de dezembro.

Foram expedidos decretos, nas datas acima, provendo sobre a 
administração provisoria dos novos municipios e nomeados inten
dentes: do primeiro, o cidadão dr. Jacob Kroeff Netto, e, do se
gundo, o cidadão dr. Carlos Heitor de Azevedo.

uReFa nRrRJ.5Ra no ldeRsR_Ro no LdaFzCa —  O decreto 3.697, 
de 14 de outubro de 1926, que creou o municipio do Guahyba, traçando 
a linha divisória Leste e Norte do novo municipio pelos rios Guahyba 
e Jacuhy e Jacuhy até a foz do arroio dos Ratos, comprehendeu, ahi, 
a península da Picada. Não devendo essa área estar incluída no ter
ritorio desmembrado, o Governo do Estado expediu, em 30 de agosto,
o decreto 3.884, rectificando as divisas, que ficaram sendo as se
guintes: a Leste e Norte, o rio Guahyba, o Sacco Santa Cruz, o ba
nhado do mesmo nome, uma linha secca partindo deste ]>ela divisa 
das terras que foram de d. Antonia Sant’Anna dos Reis até a estrada 
geral, um vallo de divisa das terras que foram de d. Eulalia Gonçalves 
Farias até a margem do rio Jacuhy e este rio até a foz do arroio d«s- 
Ratos.

CARTAS ROGATORIAS E PRECATÓRIAS

Em 19 de janeiro, foi devolvida ao juiz privativo de menores da 
comarca de Curityba uma carta precatória dirigida ao juizo da co
marca de Pelotas, com a communicação de que a diligencia deprecada 
não poude ser cumprida por não ter sido encontrado o menor Adolpho 
Pereira, a que se refere a mencionada carta.

( Em 9 de novembro foi devolvida ao juiz districtal de Taquary 
«ma rogatoria dirigida ás justiças uruguayas, com a declaração de que, 
para que tenha andamento na Republica Oriental qualquer rogatoria, 
se fazem precisos, nos termos dos tratados e convenções em vigor: sua 
traducção em castelhano; •reconhecimento da firma do official publico
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pela autoridade consular uruguaya na localidade; indicação pela 
de pessoa domiciliada no Uruguay que se responsabilize pelas d e s j  
sas decorrentes do seu cumprimento.

EXTRADIÇÕES

Devidamente escoltado, foi remettido para o Rio de Janeiro, ca 
26 de outubro, afim de ser extraditado, o prussiano Emil Weiss, 
se achava refugiado neste Estado.

A pedido do Ministério da Justiça e Negocios Interiores, fo r j 
recommendadas providencias á Chefatura de Policia, em diversas dJ 
tas do anno, no sentido de serem presos e remettidos para a Capital £  
Republica, para futura extradição, varios criminosos homisiados nej 
Estado, sendo um de nacionalidade suissa e os demais uruguayos.®

A ’quelle Ministério foi solicitada pelo Governo do Estado, e m l 
de agosto, a prisão provisoria de um individuo incurso no art. 
combinado com os artigos 267, 272 e 273, incisos 2.° e 4.°, do Cod9| 
Penal, e art. 6.°, inciso 2.°, do regulamento baixado com o decreto O  
16272, de 20 de dezembro de 1923.

Em 13 de julho, a requisição do Governo de Alagoas, foi ordenJ 
do á Chefatura de Policia que mandasse effectuar a prisão e rem i 
tesse para a capital daquelle Estado um individuo accusado de niáfl 
dante de uma tentativa de homicidio praticada na mesma capital. I

Pelo Governo Uruguayo, conforme communicação do Ministera 
da Justiça ao Governo do Estado, foi concedida a extradição solifl 
tada de diversos indivíduos pronunciados por crime de roubo e honi] 
cidio praticados na comarca de Livramento, não Vendo sido entre* 
um por ter fallecido e outro em virtude de decisão da Alta Corte 
Justiça do Uruguay.

Ao Governo de Santa Catharina foi pedida a extradição de ua 
criminoso pronunciado na comarca de Santo Antonio da PatrulfH 
refugiado naquelle Estado.

REPARTIÇÃO CENTRAL

—969 p9elea9 —  Não consultando mais os interesses do serv* 
dado o seu crescente desenvolvimento, o horário das 8 8 ás 16 hora 
que vinha sendo observado, de longa data, jxjr esta repartição, resJ 
veu o Sr. Presidente do Estado modificai-o por decreto de 9 de sd 
tembro, passando a vigorar o seguinte, a partir de 16 do mesmo mes 
u to r ás 12 horas e das 13>í ás 17, nos mezes de junho, julho, agora 
setembro, outubro e novembro, e das 1  ás 12 horas e das 14 ás 18, nfl 
outros mezes do anno.

----- J jm sjiiL inrinrinc  —  For.nn aposentados : 'M
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6pep lpauatp  —  Não consultando mais os interesses do servij 
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do cidadão Soei Mesquita da Costa, para exercer, provisoriair 
as funeções de —9 official, em 6 de agosto; e

do dr. Januario Jobim Bittencourt, para exercer, provisorian
o cargo de medico-chefe de secção, em 5 de novembro.

8dociaãSeM — Em 10 de janeiro, foi designado o cidadão 
Henrique Petersen para exercer, provisoriamente, as funeções de s 
ctylographo.

qcudaSão —  Concederam-se:
60 dias, em 18 de janeiro, ao ajudante de enfermeiro Ad 

Streher;
60 dias, em 31 de janeiro, ao ajudante de enfermeiro Vicé 

Quadros;
90 dias, em 11 de fevereiro, ao enfermeiro Alberto dos San  ̂

Ainóra;
30 dias, em prorogação, em 11 de março, ao ajudante de enfá 

meiro Adão Streher;
15 dias, em 11 de abril, ao enfermeiro João da Silva PassosJ 
30 dias. em 13 de abril, ao dr. João Rache Vitello, cirurgião 

tista;
30 dias, em 26 de abril, a contar de 11, ao enfermeiro Francisj 

Jacques da Silva;
30 dias, em 14 de maio, a contar de 9, ao servente José Ncilx 
30 dias, em 21 de julho, a contar de 1.°, ao foguista João Avijj 
30 dias, em 14 de outubro, ao enfermeiro Pedro Machado 

les, a contar de 10  de setembro;
30 dias, em 31 de outubro, a contar de 15, ao ajudante de enf  ̂

meiro Darcy Machado Salles ;
30 dias, em 9 de novembro, ao enfermeiro João Baptista GodJ 
15 dias, em 17 de novembro, a contar de 8, ao servente José Sf 

veira do Amaral;
30 dias, em prorogação, em 5 de dezembro, ao ajudante de enf 

meiro Darcy Machado Salles;
30 dias, em prorogação, em 5 de dezembro, ao ajudante de i 

fermeiro João Baptista Godoy;
17 dias, em 5 de dezembro, a contar de 4 de novembro, ao : 

Francisco Abreu:
30 dias, em 19 de dezembro, ao chefe de pecuaria Marcinho 

deiros;
15 dias, em 20 de dezembro, a contar de 6, ao ajudante d«' enf  ̂

meiro Luiz Alves Bandeira; e
30 dias, em 27 de dezembro, a contar de 11, ao ajudante de  ̂

fermeiro João Manoel do Amarante.

tCdãSeM ,u pr uãCiM —  Por decreto de 5 de novembro, foi cre 
no Hospital São Pedro, mais um logar de medico-chefe de secçãoJ

xvModafã,MCcão —  Foram aposentados:



por 

Süv3:

acto de 17 de setembro, o enfermeiro Francisco Jacques da
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ĵ or acto de 27 de outubro, a enfermeira Idalina H. dos Santos. 

D IVERSOS

po rSüv3:va Sacüv3tSdüva —  Tendo o Consulado Portuguez, com 
ffrj, nesta capital, officiado ao Sr. Secretario do Interior, reclamando 
PSnvideiicias contra a falta de communi cação do fallecimento de al- 

portuguezes residentes no Estado, foi exjjedida, em 11 de feve- 
unia circular a todos os juizes districtaes, recommendando-lhes 

jF**Ygervancia do disposto no artigo 663 do Codigo do Processo Civil 

e Ootnmercial.

e17sad:ms bS ,Sndffv —  Em 24 de outubro, o Sr. Secretario do 
•Interior designou o director da Repartição de Estatística, sr. Augusto 
f/krvalho, para- como delegado do Rio Grande do Sul, e de commum 
K ^ i o  com o Commissariado Geral do Brasil, promover a partici- 
oação do commercio e industria riograndenses na Exposição Ibero- 
Americana de Sevilha.

is3FSüS3Sdv Jvqds3vf bq ebuqv:ms — Em 7 de dezembro, foi 
designado o dr. Raul Bittencourt, medico chefe de secção do Hospital 

NBgo Pedro e professor da Escola Complementar, para representar o 
Rio Grande do Sul na Primeira Confereneia Nacional de Educação 
realizada em Curityba.

‘ ebuqv:ms vücjacdqv — Em 11 de março, foi expedido regulamento 
porSr execução da lei 383, de 10 de dezembro de 1925, que autoriza
ü presidente do Estado a despender a quantia de vinte contos de réis, 
aimualinente, para auxiliar o aperfeiçoamento da educação artistica 
dos riograndenses que se distinguirem na cultura das bellas artes.

QUADRO DO CORPO CONSULAR EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1927.

Paizes Nomes Cargos Residencia

AUemanha Charles F raeb ............................ Consul Rio Grande
” Hans Kartner ............................ Encarregado Porto Alegre
*»

Curt Fraeb................................. Encarregado Rio Grande
Argentina . Carlos Villademoros ................. Consul Geral Porto Alegre

r»
Pedro de Azevedo Estrada . . . . Vice-Consul Rio Grande

Francisco Antonio S us in l......... Consul Rio Grande

. Julio E. A v ila ............................ Consul Uruguayana

Pascual Degrazia...................... Vice-Cônsul Itaquy

Edmundo D ile s .......................... Chan. enc. do

vice-consulado Itaquy
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Paizes Nomes Cargos Resides

Argentina Romeu M aciel............................ Vice-Consul S. liorjjl
Rodolpho J Nunes Cason....... Consul auxiliar Rio Janrt

>* René Correa L im a .................... Encarregado Rio Jao^
Bélgica ___ Feliciano Longrée .................... Consul Geral Sã» PaJ

tt Jean Lahorgue .......................... Consul Porto Ak
" ___ Mareei Guidoux.......................... Consul Rio Grã®

Áustria .. Christian Siemssen................... Consul Porto Al*
tt Bertholdo Hauer ...................... Consul Geral Curityhij
tt Ernesto Müller ........................ Vice-Consul CochoeM

Bolivia ___ Adolpho Dias Romero ............. Consul Geral Belem —
tf Eduardo Secco .......................... Consul Porto Al)
tt Ernesto H eitm ann.................... Vice-Consul Porto Alj

Chile Julio de Campos ...................... Consul Geral
tt Edmundo Eichenberg ............. Consul
tt Carl Ketelholm ........................ Consul Rio Graj

Dinamarca . Oscar C. Paetzel........................ Consul Porto AU
tt Sinclair Robinson .................... Encarregado Rio Orai

Equador . . . Luiz N. D illo n ............................ Consul Geral Rio Jan«

E. Unidos .. Charles Roy Nasmith ............. Consul Portu AK
tt Fred. E. Huhlein ...................... Vice-Consul Porto Ak
tt Robert Harold F loyd ................. Vice-Consul Rio Grai
tt Arthur L. Bowen .................... Ag. Consular Rio Grai

Finlandia .. Oscar R. da Costa .................... Consul Geral Rio Jan«

França ___ Vachet Corbière ...................... Consul Porto Alt
__ Lazare Debize............................ Enc. Consulado Porto Ak

tt Vlctor M. Mlchel ...................... Ag. consular Rio Orâ
tt Jean Zacouteguy ...................... Ag. consular Uruguajj
*» Paul A. Meyselle ...................... Ag. consular Pelotas 1

G. Bretanha Dr. Thomaz C. Dillon ............. Consul Porto A)
tt Vivian W ig g .............................. Vice-Consul Rio Gra]

G rec la ........ Augustin F. de la Pefia ......... Enc. Consulado Porto Al|
tt Agapito Gonz. Esteban ........... Enc. Consulado Livrama
0 ...... Indalencio de la N. C ru z ......... Enc. Consulado Pel otas
tt José Carballido ........................ Enc. Consulado tTruguajj
tt Dr. Jorge Marcopoulos ........... Vice-Consul h.° Rio Gr*

Hespanha .. Emilio Zopico y Zarroluqui .. Consul Geral São Pad
tt Carlos Gonçalez Besada ......... Consul Porto Ak

" Julio Bozano ............................ Vice-Consul Porto Ak
” Indalencio de la N. C ru z ......... Vice-Consul Pelota*]
»> Juan Dias de la Rocha ......... Vice-Consul Rio Gral
tt Agapito Gonz. Esteban ........... Vice-Consul Livrama
tt Dr. Eduardo Ogayer................. Vice-Consul S. Borj*
tt Guilherme S. M. Dominguez . . . Vice-Consul Bagé P

Hollanda .. G. A. Menalda............................ Consul Porto Ak
tt Cedric W ig g ............................... VIce-Consul Rio Gral
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i pgjzes
Nomes Cargos Residencia

gonduras 
gongria • •

tf

Robert J. Kinsmann ............... Consul Rio Janeiro
OulUaume Filliger .................. Consul São Paulo

Charles Ebner............................ Consul Porto Alegra

IttH— .........
tt

Giovanni B. G. Bozano............. Vice-Consul Porto Aleere

Giovanni delia Rag lone........... Ag. consular Caxias

—1 . . • Giovanni R icardo...................... Ag. consular Rio Grande

„ Luigi B rand i.............................. Ag. consular S. Victoria

Itali».........
Pasquale Manera ...................... Ag. Consular Bagé

Frederico A. Trebbi ................ Ag. Consular Pelotas

* Gubiano Giacomo...................... Ag. Consular Uruguayana

0 . . Mario Garron ............................ Ag. Consular A. Chaves

i  . . . . Cazapina V ite lllo ...................... Ag. Consular Livramento

n . . . . Constante G. Batocchio........... Ag. Consular B. Gonçalves

—— Julio Lorenzoni ........................ Enc. ag. cons. B. Gonçalves

11 Dr. Nicola Turi ........................ Ag. Consular S. Maria

Japão Mitsuo Hansaguchi ................ Vice-Consul São Paulo
—— Kakumei Kasuga ...................... Vice-Consul São Paulo
—— Sukeyuki Akamatsu ................ Consul Geral São Paulo

México Damian A larcon........................ Consul Geral Rio Janeiro
0 Carlos Fontoura ........................ Consul Porto Alegre

Montenegro Antonio Jannuzzi .................... Consul Geral Rio Janeiro

Noruega .. Erich Colban............................. Consul Geral Rio Janeiro
—p João Beade ................................. G. int. v. cons Porto Alegre
—— Cedric W ig g ............................... Vice-Consul int. Rio Grande

Paraguay . Manoel M. de Castillo ............... Consul Geral Rio Janeiro
«f D. Francisco Nunes Jr............. Consul Pelotas

Othon Leonardos J u n io r ......... Consul Geral Rio Janeiro
n Mario G uastln i.......................... Consul São Paulo

Polonia . . . . Kazinnerz Glouchwski ............. Consul Curityba

Portugal Julio Augusto Amaral S. Pinto . Consul Porto Alegre
tt Amadeu Alegria ........................ Chanceller Porto Alcgie
—— Miguel José de A raú jo ............. Vice-Consul int. Rio Grande

g Lino S. de O live ira.................... Vice-Cônsul Pelotas
n João J. Gonçalves...................... G. int. v. cons. Jaguarão
—— Antonio P. Estrella Sobrinho .. Vice-Consul S. Flctoria
j Camillo Guedes Azevedo ......... Vlce-Consul Caxias
——

José Dias de Souza.................... Vice-Consul S. Maria

—. —alvador Dr. Sisto Padilha .................... Consul Geral Rio Janeiro
n Dr. Felix Locarm i.................... Enc. Consulado Rio Janeiro

Suécia ___ Johan Theodor Paues............... Consul Geral Rio Janeiro
tt

Johannes W. G. Linau ........... Vice-Consul Porto Alegre
H

Vivian Wigg ............................. Consul Rio Graude
Sulssa ___ Alberto Gertsch ........................ Consul Geral Rio Janeiro

Charles Redard.......................... Encarregado Rio Janeiro

Hugo Luchsinger...................... Consul Porto Alegre
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Paizes Nomes Cargos Reslcte

Stiíssa.. 

Tchècoslov 

quia. ..

Turqaia
tt

Uruguay

Vènezuela

Eugene Hohl

Dr. Vaclav K resta .........

Munir Sureya B e y .........

Georges Bassila .............

Jáfrriè Herrera.................

Florénclo RIvaB ...............

Antonio di Pasca...........

Lèon Y tté ........................

Rafael A lvarez...............

José Santos Paredes--

CêcÜio Irigaray .............

Fransclsco G. Gimenez ..

Juan D. Ferreira...........

Eduardo M. G rafia .........

Mario Garcia Canes --

Bindo Corradl Bavlo

Eduardo Alvarez ...........

Baldomero B. Fernande* 

Oswaldo Yara Lenzl . . . .

Medardo R. S a n z ...........

Emllto Barros.................

Eduardo Gomes Ribeiro . 

Pédro Azevedo Machado

Encarregado ' Rio Jas

Enc. Consulado Rio P a

Consul 

Encarregado 

Consul Geral 

Consul Geral 

Consul 

Consul 

Consul 

Vice-Consul 

Consul 

Vlce-Consul 

Vice-Consul 

Vice-Consul 

Consul 

Consul 
Vlce-Consul 

Vlce-Consul 

Vlce-Consul 

Consul 

Consul Geral 

Consul 

Consul 
-  i --------—

São Pa 

São Patd  

São PaúitJ
Rio J a T  

Porto AM 

Porto M  

Quarahyl 
D. Peflj 

D. Pedi 

Jagua 
Urug 

B. Gonjl

S. Victi 

Rio Gfi 

Livran 

Bagé 

Tupactfl 

Itaquf j 

Passo ] 

Porto 

Rio CH

QUADRO DOS INTENDENTES MUNICIPAES EM 
DEZEM BRO DE 1927

31

N O M E S
Municipios

Datlfl 

termiSj 

do qqfl 

i nnio

1 Manoel Lino dos Santos ................. Alegrete P- PaPP

2 Dr. Cesar Pestana ........................ ;. Alfredo Chaves 15- H

3 Francisco Marcantonlo .................. Antonio Prado iP - iz

4 João Feiix Soares ............................ Arroio Grande iz - 14

5 Carlos Mangabeira ............................ Bagé Pi - eaP

s João Baptista Pianca .................... Bento Gonçalves 15-ii

7 Joaquim Marques Acauan ............. Bom Jesus í- í-j

í  Coriolano Alves de O. e Castro___ Caçapava i-i-i

S Dr. João Neves da Fontoura ......... Cachoeira iz - eP

10 Albino Lenz....................................... Candelaria 15-119

11 Orlando Cruz ..................................... Cangussú iP - M
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N d M E S
Municipios

Data da 

terminação 

do quatri- 

ennio

— 1

11

U

15

|l

17

lí

19

03

N0

NN

Dr Celeste Gobbato............................

José Augusto Gründler ...................
José de Vasconcellos P in to ___

0r Herophiio C. de Azambuja.......

Caxias

Con. do Arrolo 

Cruz Alta 

D. Pedrito

12-10-1928 

20- dMdESE 

1- 1-1929 

20- 9-192$

Adylles de Araújo Peixoto ...............

Antonio de Conto.................................

Hoaorlo F. de Carvalho ...................

pedrtf Pinto de Sonza ......................

André Marcolüno Mailmann ...........

jaeob Nicolau Ely ............................

Demetriu Alves da Silva .................

D. de Camaquam

Encantado

Encruzilhada

Erechim

Estrella

Garibáldt

Gravatahy

31-12-1929

15-11-192* 

—- 9-1928 

7- 9-1928

16-10-1928 

12- 3-192» 

31-12-1928

j 1 fcsnoel Francisco Guerreiro ........... Gifarpõré 1- 1-1929

NN Ignacio Quadros ............................... Guahyba 20-12-193#

u José Bonifácio de A breu .................. Herval 1- 9-1928

Alfredo Steglich .............................. Ijuhy 12- 2-1929

N1 Dr Roque Degrazia .................... . Itaquy 15-Í0-Í928

NN Dr Carlos Heitor de Azevedo ......... Jacuhy “

nE Domingos S. Rodrigues ................... Jaguarão 20- 9-1928

103 Sytvio Marchiorl .............................. Jaguary 25- 8-1928

00 Lahyre Bastos .................................. J . (Te CaàtlThos í- dMdESE

32 Carlos Fett Filho .............................. Lageado 2ft- Í-192Í

33 Alberto Marques Berthler ............... LagOa Vermelha 5-9-1928

34 Chrisplm Raymundo de Souza ___ Lavras 3- 1-Í929

35 FYaudsco Flores da Cunha ............. Livramentof 22- 8-1928

S« Dr. MaximiliatW) Schmitz ................ Montenegro 7- 9-1928

37 Joaquim Mascarello .......................... Nova Trento 20- 9-1928

38 Leopoldo Petry ................................. Novo Hamburgo N- 6-1931

39 Dr. Frederico Westphalen .............. Palmeira 20-10-1928

40 Dr. Armando de Araújo Annes . . . . Passo Fundo 17-11-1928
41 Dr. Augusto Simões Lopes ............. Pelotas 2- 9-1928

ku Hypolito Ribeiro Junior .................. Pinheiro Machado 13-10-1928
43 Paulo d'Avila Pinheiro .................... Piratiny 16- 1-1930
44 Dr. Octavio B’rancisco da Rocha. . . . Porto Alegre 15-10-1928
45 Dr. Kelix Engel Filho ...................... Prata 15-11-1928
46 Dr. Ascanio Tubi no ........................ Quarahy 15-11-1928
47 Dr. Joào Fernandes Moreira ......... Rio Grande 28- 7-1928
4fc Dr. Pedro Alexandrino Borba ....... Rio Pardo 24- 9-1928
4» Garibaldi Tommasl .......................... Rosário 14- 1-1929
5d Felippe Jacobus Filho .................... Santa Cruz 7-12-1928
31 Celso Penna de Moraes ...................i Santa Maria 3-10-1928
52 Dr. Mario Teixeira de Mello ........... Santa Victoria 16- 9-1928
!>.i Dr, Sylvio Wallace Duncan ........... S. do Boqaelr&o 1- 3-1928
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54

65

56

57

58

59

60

61

62

«3

64

65

——

67

—1

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Trajano Patricio de Azambuja

Dr. Carlos Kruel ......................

Marcellino Soares Netto .........

João Christlno ............................
Dr. Ramão Fioravante Trols ..

Bliziario Paim Neto ..................

Antonio Candldo da Silveira . . .  

Dr. José Maria de Carvalho . . .

José Domingues C. Bastos.........

Dr. Roque Alta J u n io r .............

João Correia F. da Silva .........

Américo Ferreira da Silva . . . .

Virgilino Coimbra ....................
Antonio Luiz Müller ...............

Ernesto Noll .............................

Percival Brenner........................

Dr. Alvaro R. L e itão .................

Justo Antonio da Luz ...............

João Manoel Corrêa .................

Manoel Ribeiro Pontes Filho ..

José Guilherme Raupp .............

Laurindo de Avlla Netto .........

João Baptista Arregui ...............

Theodoro Camargo ....................

Thomaz José Pereira Junior .. 

Antonio Caillar Barreto Vianna

Data da 

minação ]
<1 n.it ri>-nuj|

Santo Amaro 04-5 4 6 5

Santo Angelo 3-10-197

Santo Antonio 30-158595

São Borja 54-55- ^

S. Fran.° de Assis '-lsJ
S. Fran." de Paula 21- 4-1)2

São Oabrlel 15-11-1$)|
São Jeronymo 20- S-19#
S. J. de Camaquam 5-55-5M
S. José do Norte 68 fi-19j|

São Leopoldo 12-10-19#

São Lourenço 15-ll-19)j
S. Luiz Gonzaga 1-10-191|
São Pedro - 5 - n

S. Sebast. do Cahy 11- í-19#
São Sepé 1- 1-198
Soledade - 1911
São Vicente 1- 1-19»

Taquara 20-12-19»

Taquary 26- 7-19#

Torres —- 4-198
Triumpho 20-10-19#

Uruguayana 27-10-19#
Vaccaria 2- 9-19#

Venanclo Ayres 13-11-19#

26-11-11#Viamão
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ORDEM DK ANTIGUIDADE Directoria
Data do actual 

provimento

Data da primi

tiva nomeaçfto
OBSERVAÇÕES

Segundos Officiaes

Dr. Chrlstiano P. Buys Filho.......

Joaquim Guerreiro Chaves..............

Dr. Alvaro de Moura e Silva...........

Poli Marcellino Espirito....................

O.*

4.*

R.*

3.*

2— 4—1924

3— 6— 1924 

20— 6—1924 

23— 3—1926

12—11— 1923 

2— 6—1921 

2— 6—1924 

20— 6—1924

Dnrtjlograplm

Daiiia Granja da Silva...................... 3.* 8—12—1925 D— 2—1922

Archh ista

Otto Müller........................................... 9— 5—1924 19— 4—1924

Porteiro

Gabriel do Amaral Oestreich.............

Continuo

Leonel de Oliveira Bandeira.............

1— 3—1924 

14— 6—1911

1— 3—1924 

4— 4—1903

Serviu no Museu Julio de Castilhos em 

1905, na Escola Complementar e no Ga

binete da Presidencia do Estado.

Correios

Francisco Solano da Silva................

Joào Garcia Moreira...........................

1— 7—1904 

4— 5—1925

1— 7—1904

2— 5—1912
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2." D IRECTORIA

2."DIR.I

Tambem nos districtos, conforme prescreve o decreto 5047, de 3 
001vernt>ro de 1926. se procederá a organisação de novas secções, 

i-go que seja excedido o limite de 500 eleitores. (O ff. n.° 2, de 3 de
i neiro. ao intendente municipal de Montenegro, em resposta á con- 
fita constante de seu phonogramma de 30 de dezembro de 1926). .

“Lei apenas fixa numero máximo eleitores cada secção, podendo 
distribuição ser feita termos vosso telegramma”. (Telegramma de 11 
de janeiro, ex]>edido ao juiz de comarca do Rio Grande, pelo sr. di

rector geral).

“Resposta vosso telegramma, declaro não podeis deixar de pro- 
niulgar lei impostos votada conselho municipal. Somente Presidencia 
Estado poderá decretar sua inconstitucionalidade, mediante recurso in
terposto qualquer interessado. Saudações. (Ass.) Protasio Alves” 
(Telegraninia expedido em 02 de janeiro ao intendente municipal de

Rricantadb). ,

"Respondendo á consulta constante de vosso officio n.° 4, de 7 
do corrente, declaro-vos que. não estabelecendo o artigo 59 da lei elei
toral desse municipio outro praso para a eleição, deve ser observada 
a regra do art. 3.°, correndo o praso nelle fixado a contar da data em 
que se verificou a vaga. Saude e fraternidade. (Ass.) J. Pio de Al
meida” (Off. n.° 56, de 13 de janeiro, ao intendente de São Jero-
nrtno).

A designação dos edificios para o funccionamento das mesas elei- 
toraes compete exclusivamente ao juiz de comarca, nos termos do art.
6.' do decreto 17.526, de 10 de novembro de 1926. (Phonogramma 
de 15 de janeiro ao intendente municipal de Cruz Alta).

O eleitor poderá accuniular todos os seus votos em um só candida
to ou parte delles em mais de um. (Phonogramma de 8 de fevereiro ao 
intendente municipal de S. Jeronymo).

Os militares, como os demais eleitores, sô podem votar nos loga- 
re> em que estiverem inscriptos. O fiscal do candidato á senatoria 
deve ser eleitor do Estado e os dos candidatos á deiputação. só podem 
ser aquelles que o forem do districto. No caso de fiscal indicado por 
eleitores da secção, a nomeação não poderá recahir em eleitor de outra. 
(Off. n.“ 203, de 10 de fevereiro, ao juiz districtal de S. Sepé. em 
resposta á consulta constante de seu officio de 29 de janeiro).

te, Fiscal candidato senatoria não 2." DI  votar chapa deputados si tião 
for eleitor districto por que se apresentem estes. (Phon. de 19 de fe
vereiro ao intendente municipal de Garibaldi).



—  108 —

Eleitores só jxxlerâo votar secções eleitoraes tiverem sido disti 
buidos accordo authenticas, salvo reclamação em tempo formulada 
attendida. Eleitores cujos nomes tiverem sido omittidos authentiq 
só poderão votar em separado, depois chamada, retidos titulos. envi 
dos junta apuradora juntamente cédulas. (Telegramma de 23 de f 

vereiro ao intendente de S. Francisco de Paula).

“ Nome Presidente Estado, declaro, resposta vossa consulta, ga< 
municipio Julio Castilhos. transferido outro municipio, está sujeito taj 
expediente estatística consignada lei orçamento municipal, artigo 
meiro, paragrapho doze, conformidade lei estadoal 369, dc 23 novei 
bro 1925 e decisões administrativas e judiciarias. Saudações. Pro 
sio Alves” . (Telegramma expedido em 18 de abril ao dr. Alves 
lença). ,

“Resposta vosso phonogramma presidente manda declarar não 
inconstitucional lançamento taxa calçamento. Municipios, além imp< 
tos são de sua exclusiva competencia. pódem lançar outros, desde 
se compreendam entre aquelles sobre que legislam privativamej 
União e Estado. Caso versa vossa consulta não se trata exigencia ii 
posto, mas pagamento taxa remuneratoria serviço geral, de que publi 
se utiliza, como aguas, esgotos, etc. Saudações. João Pio.”

“ Em resposta ao vosso officio de 24 de junho findo, communii 
vos que, de accordo com o parecer approvado pelo Sr. Presidente 
Estado, o periodo administrativo deve ser contado a partir da ultii 
eleição, porquanto, sendo o intendente e o conselho eleitos de qiui 
em quatro annos (art. 6 ." § unico da Lei Organica), só depois de j 
corrido esse prazo terá a actual administração cumprido o seu nii 
dato. Saude e fraternidade. Protasio Alves” . (Off. n.° 682, de 8 
julho, ao intendente municipal de Erechim).

O  quorum fixado no art. 41, § 3.°. da lei organica de Rio Par 
deve ser calculado, para as reuniões extraordinarias de apuração 
eleição, sobre o numero de conselheiros em estado de funccior 
Havendo cinco conselheiros nessas condições, não tem logar a apti 
ção pelos presidentes das mesas, cabendo ao Conselho fazel-a. P 
que este se reuna legalmente, hasta que compareçam tres dos a 
membros actuaes. (Off. 705. de 18 de julho, ao sr. Augusto G 
valho). , ,

Em face do que dispõe o artigo 41, § 1.°, do decreto federal
17.527, de 10 de novembro de 1926. compete ao juiz de comarca 
quisitar á Delegacia Fiscal o material necessário ao serviço eleitoi 
(O ff. n.° 736, de 29 de julho, ao juiz districtal de Quarahy.)

Os juizes preparadores togados dos termos annexos ás cornai 
têm competencia para o preparo de todo o processo de alistamento 
por conseguinte, para os actos connexos ao mesmo processo (d
17.527, de 10 de novembro de 1926, art. 5.°, § unico; art. 4.°). A



.  segundas vias, porém, deve ser determinada pelo juiz de 
. se gund coino a do titulo primitivo. A propriedade adquire-se pela
00,11 rilição, no registro de immoveis, do titulo de transferencia (Cod. 
*£an art 530, n.” I ) .  Este póde ser qualquer, sem exclusão da pro- 

SHrâcão em causa própria, desde que determine a cousa e fixe o preço 
bserve as condições exigidas quanto á forma e objecto do acto e seus 

° °  tes A transcripção deve ser feita no Registro Geral de Immo-
/Cod. Civ.. art. 531: Î ei n.® 4827, de 7 de janeiro de 1924, art. 

«Mettra b n.° I I I ) .  (O ff. n.° 783. de 19 de agosto, ao juiz districtal

Erechim).

O imposto sobre immoveis ruraes não está incluido entre os que 
* n n d e n i  s e j-  lançados pelos municipios. (O ff. 893, de 22 de setembro, 

intendente de S. João de Camaquam).

As mesas eleitoraes organisadas no inicio de uma legislatura ser-
■ vem em todas as eleições que se realisarem durante ella (Lei 328, de

15 de dezembro de 1924, art. 14), fazendo-se antes de cada uma a 
distribuição por ellas dos novos eleitores do districto (art. 16). (Off. 
de 1.® de outubro, n.° 932, ao intendente de Montenegro).

Declaro-vos, em resposta á consulta que dirigistes ao Sr. Presi
dente do Estado em phonogramma de 29 de outubro findo, ser con
veniente o preenchimento da vaga de vice-intendente, ha dias occorri- 
da. em facc do disposto no § 2 do art. 18 da lei organica desse muni
cipio. (Off. n.° 1147. de 9 de novembro, ao intendente de São Jero-

nynio).

Escrivão districtal ultimamente nomeado deverá servir secretario 
mesa 3." districto, em face § 3.° artigo 18 lei eleitoral, mediante ou in
dependentemente designação juiz. Só no caso não comparecer se ap- 
plicará disposto § 4.° artigo 16. Mesa não poderá funccionar sem 
presença pelo menos dois seus membros. Fica deste modo respondida 
consulta secretario municipio dirigida Presidente Estado. Saudações. 
João Pio). (Telegramma de 12 de novembro ao intendente de En
cruzilhada) .

BRIGADA M IL ITAR

.seggunudeavi

A 10 de fevereiro, por acto n.° 55, o capitão Paulino Leite So
brinho foi classificado nos Serviços Auxiliares como chefe da ,po se
cção da Assistência do Material;

a 26 de março, por acto n.° 177, foi classificado nos Serviços Au
xiliares, como chefe da 3.“ secção da Assistência do Material, o capi
tão Bistnarck Ernesto Hadelt;

a 27 de junho, por acto n.° 275, foi classificado no 2." regimento 
Reavaliaria, como commandante do 1.® esquadrão, o capitão Caniillo 
Diogo Duarte
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Graduações
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Gratificação da  parte

Liccnças concedidas



B

I  28, 1 anno, para tratamento da saúde de pessoa de sua familia,
■?<> tenente Antonio Fagundes Teixeira, nos termos do art. 111 do 

J 30 .
i rt^ulaniciito,
B I  a 29. 15 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente João Ta-
I  .« jos Santos, nos termos da 1* parte do art. 77 do regulamento;
 ̂ a 30, 30 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente cirurgião- 

. tjsta. Jeronymo Xavier de Azambuja, nos termos da 1.“ parte do 
22 fl° regulamento;

a 5 de maio, 60 dias de licença, para tratamento, ao 2.° tenente, em 
Lfnniissão, Altivo Barreto Alves, nos termos da 1.“ parte do art. 77
^  regulamento;

a 9 de junho, 60 dias de licença, para tratamnto da saúde, ao 2.° 
8,1,a1  Dinarte Vasconcellos da Costa, nos termos da ultima parte do 
grt. 77 do regulamento;

a 18 de julho, 60 dias, para tratamento da saúde, ao capitão Felip- 
josé da Silva, nos termos da 1.* parte do art. 77 do regulamento;
'a 21, 60 dias de licença para tratamento da saúde ao 2.° tenente 

Luiz Gomes da Silva, nos termos da 1.® parte do art. 77 do regula

mento;
a 21, 60 dias de licença, para tratamento d saúde, ao 2.° tenente 

Vasconcellos da Costa, nos termos do art. 110 do regulamento;
na mesma data, 30 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente 

commissionado, Manoel Divino da Silveira, nos termos da 1.* parte 
do art. 77 do regulamento;

a 15 de setembro, 45 dias, para tratamento da saúde, ao capitão 
Felippe José da Silva, nos termos da ultima parte do art. 77 do regu

lamento ;

a 24, 60 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente Francisco 
Pinto de Aquino, nos termos do § unico do art. 77 do regulamento;

a 28, 60 dias, para tratamento da saúde, ao capitão Honorio José 
Telles, nos termos da 1.“ parte do art. 77 do regulamento;

a 14 de outubro, 15 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente 
Victor Bressane, nos termos da 1.® parte do art. 77 do regulamento;

a 24, 90 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente Francisco 
Pinto de Aquino, nos termos do § unico do art. 77 do regulamento;

a 4 de novembro, 90 dias, para tratamento da saúde, ao secretario 
do Conselho de Appellação, bacharel Eurico Massot;

a 5 de dezembro, seis mezes, para tratar de interesses, ao soldado 
lvanhoé Martinez Calderon, nos termos do art. 110, do regulamento;

na mesma data, 60 dias, para tratamento da saúde, ao capitão 
Honorio José Telles, nos termos da ultima parte do art. 77 do regu- 
lamenti >;

a 9, 30 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente Victor Bres-
■*ane, sendo os 10 primeiros dias nos termos da 1.“ parte do art. 77 do
^^Bflfento e os 20 restantes de accordo com a ultima parte do cita
do artigo;

k a 20. 2r dia*. para tratamento da saúde, ao 2.° tenente Hamilton 
(6 Andrade Leão, nos termos da 1." parte do art. 77 do regulamento;

___________  —  111 —
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a 29, 30 dias, para tratamento da saúde, ao 2.° tenente Carlos k  
rique Marchand, nos termos da 1“ parte do art. 77 do regularnj 

na mesma data, 60 dias, para tratamento da saúde, o 1.° teq. 
graduado Othelo Frota, nos termos da 1.® parte do art. 77 do r& 
lamento;

ainda na mesma data, 60 dias, para tratamento da saúde, —1

tenente, em commissão, Sylvio Madeira, nos termos da 1.® parte do, 
77 do regulamento.

a 27 de agosto, por acto n.° 364, foi alterado o de n.e 312, <]e 
de julho ultimo, elevando de 6:444$000 para 8 055$000 annuaej 
vantagens da reforma concedida ao 2.° tenente inspector das ban| 
de musica, Pedro Corrêa Borges;

a 13 de setembro, por acto n.° 379, foi rectificado o de n.°| 
de 25 de março de 1922, para elevar de 3:456$000 para 4 :354M 
annualmente, as vantagens da reforma concedida ao 2.° tenente 
motheo de Macedo Pires.

a 6 de outubro, por acto n.° 400, foi aposentado o operariflj 
tractado, Porfirio de Castro Barbachan, com direito á percepçSt»

Foram concedidas as seguintes:

ao soldado Alexandre Pereira da França, com direito á percqj 
annual de 273$700, acto n.° 5, de 5 de janeiro;

ao soldado João Cândido Dineck, com direito á percepção annj 
de 273$700, acto n.° 6, da mesma data;

ao cabo Jorge Paz, com direito á percepção annual de 505S 
acto n.° 9, de 6;

ao capitão Leovegildo Lopes da Rosa, com direito á percefl 
annual de 10:440$000. além da graduação em major, acto n.° 79, 

de março;
ao soldado Carlos Joaquim de Siqueira, com direito á i>erdl 

annual de 547$500, acto n.° 118, de 26 de março;
ao soldado Manoel Marques dos Santos, com direito á perces 

annual de 273$750, acto n.° 127, de 30 de março;
ao soldado Oscar Menezes da Silva, com direito á percepçjM 

nual de 273$750, acto n.° 128, da mesma data;
ao soldado José André da Silva, com direito á percepção —1 

de 273$750, acto n.° 130, de de l de abril;
ao soldado Octacilio Silveira, compulsoriamente, com direi 

percepção annual de 273S750, acto n.° 142, de 9 de abril;

2a9,3—0di s, —p9ir

2tir,m9—si3e—

nual de 875$000.

n,oi31—r ú
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0 3 ." sargento José Edwiges Canabarro, com direito á percepção
I  ial dc 1:095$000. acto n.° 154, de 23 do tnesino mez;

'ao so ld ado  Osorio da Silva Cezar, com direito á  percepção an- 
,ie 273$750. acto n.° 155. da mesma data;

°l a0 —1 sargento Alexandre Fontoura Rodrigues, com direito á 
■ nfcpçá» annual de 711$750. acto n.° 158. de 26 de abril;

ao soldado Abel Cândido da Rosa. com direito á percepção an-
1 de 547$500. acto n.” 159, da mesma data:

* „0 soldado Waldemar Ferreira, com direito á percepção annual de 

77 #750, acto n." 166. de 2X de abril:
'  ‘ a() j.® sargento Rodolpho Quites, no posto e com o soldo de 2.° 
tenente, com direito á ]K*rce;>ção annual de 4:2C><>$000. acto n.” 252, de

II de junho:
ao 2." tenente graduado inspector das bandas de musica, Pedro 

Corrêa Borges, com direito á percepção annual de 6 :444$000, acto n.° 

?12. de 19 de julho;
~ a o  1.® sargento Francisco Grecço, no posto e com o soldo de 2.° 

tenente, com direito á jiercepção annual de 3:943$120. acto n.° 320, 

dc 2? de julho;

ao sargento ajudante Aííonso Gonçalves Gomide, no posto e. com
0 soldo de 2.° tenente, com direito á percepção annual de 4 :040$149, 
ç̂to n. 365. de 30 de agosto;

ao soldado I.ydio de Oliveira Mattoso, com direito á percepção axi- 
mial de 273$750. acto n.° 431, de 4 de novembro;

ao soldado Hermes Gonçalves, com direito á percepção animal 
de 273$750. acto n.° 432. da data supra:

ao soldado José Luiz da Silva, com direito á percepção annual de 
273$750. acto n.° 433. da mesma data:

ao 2 “ sargento Ramão Luiz d’Avila, com direito á percepção an
imal de 1:423S500, acto n.° 438, de 7 de novembro;

ao soldado Manoel Soares da Costa, com direito á  percepção an
nual de 5475500. acto n.° 441. de 8 de novembro;

ao soldado Firmo Jos Goulart, com direito á percepção annual
■ l<- 273S750. acto n.° 444, de 9 de novembro;

ao soldado Theophilo José da Silva Santos, com direito á perce
pção annual de 273$750, acto n.° 445, da mesma data:

ao 2." tenente Dinarte Vasconcellos da Costa, com direito á per
cepção annual de 2 :682$136, acto n.° 447, de 11 de novembro:

ao 2." sargento José Pedro Corrêa de Mello, no posto e com o 
íuldo de 2." tenente, com direito á percepção annual de 3 :872$000, 
acto n.'“ 451, de 14 de novembro;

ao soldado Manoel Cândido Rodrigues, com direito á percepção 
annual de 273$750, acto n.° 452, da mesma data;

ao 1.° sargento Apparicio Alves de Souza, no posto e com o soldo 
de 2.° tenente, com direito á percepção annual de 4:103$634. acto n.°

1 457, de 16 de novembro;

ao soldado Gersindo Borges Pereira, com direito á percepção an
nual de 547$500, acto n.° 462. de 18 de novembro; >

R 1 8
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ao cal»o de esquadra Eniiliano Alves, com direito á percepçgo| 
nual de 766$500, acto n.° 463, da mesma data:

ao soldado Braziliano Messa, com direito á percepção annual j 
273$750, acto n.° 464, dc igual data;

ao soldado Julio Saldanha do Amaral, com direito á i>erc«p. 
annual de 273$750, acto n.° 465, da data supra;

ao Soldado Antonio (Jezario Ramos, com direito á percepção! 
nual de 273$750, acto n.° 466, da data acima;

ao sargento quartel-mestre Manoel Antonio de Oliveira, no 
e com o soldo de 2." tenente, com direito á percepção annual de 
4:256$000, acto n.” 470, de 24 de novembro;

ao musico de 2.“ classe Ignacio Pereira, com direito á percca 
annual de 876$000. acto n.° 478, de 29 de novembro;

ao soldado conductor dos Serviços Auxiliares Francisco J trojJ 
mo, com direito á percepção annual de 558$450, acto n.u 479, da me 
data;

ao cabo Joaquim Manoel dos Santos, compulsoriameute, cqiul 
reito á ]>ercci>ção annual de 383$250, acto n.° 482, de 30 de noveniH 

ao soldado Dyonisio I^opes, com direito á percepção annual 
273$750, acto n.° 483, da mesma data:

ao soldado Antonio Cunha, compulsoriameute, com direito u p] 
cepção annual de 273Ç750, acto n.° 506, de 24 de dezembro;

ao soldado Juvencio Guimarães, com direito á ]>erccpção aium 
de 547S500. acto n.° 512, de 29.

—14aocl1la»d4 el sccd»d4lo

a 28 de fevereiro, i>or acto n.° 74, foram transferidos, i>or 
veniencia do serviço, da 3.“ companhia do 3.“ Ijatalhão de infauti 
j»ra os Serviços Auxiliares, como chefe da 4.* secção da Assiste 
do Material, o capitão Diogenes Brasiliense Pinheiro e do 1." esqui 
drão do qur regimento de cavallaria para a 3." companhia do 3.° h( 
lhão de infantaria o capitão Annibal Quites.

Enl1i4A»avso

a 4 de janeiro, foi mandado averlwr nos assentamentos do 2." ( 
gento, Oswaldo Marques da Silva, os ]>erindos decorridos de 21 
março a 21 de julho de 1923 e de 21 de julho de 1923 a 15 de] 
neiro de 1924, em que serviu como al feres commandante do co 
gente provisorio de Irahy, e 1." tenente commandante do esquadri 
provisorio de Cruz Alta;

a 14 de dezembro, foi mandado averbar nos assentamentoa 
soldado conductor. Germano Soares Rodrigues dos Santos, o ]x.rio 
decorrido de 18 de julho de 1894 a 1.° de setembro de 1897, ]>or i 
servido no extincto corpo provisorio do Caty;

a 17, foi mandado averbar nos assentamentos do soldado J  
Cândido Maria os jieriodos de 2 de janeiro a 2 de junho de 1?
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f 19 — 1  novembro de 1920 a 12 de março dc 1923, por ter servido 
\rsenal de Guerra e na Commissão de Obras do Porto desta ca-

pií tl. respectivam ente .

—15f5nove

26 de fevereiro, foram promovidos aos postos de 1.°* tenentes, 
r antiguidade, os 2.IW tenentes drurgião-dentista Mario Carigé 

'Swnes da Silva, pharmaceutico João Patricio Ramires e veterinário 
Francisco Monte da Silva, acto n.° 72:
m a 18 de março, foram promovidos, por antiguidade, a capitão o 
i» tenente Bismarck Ernesto Hadelt e a 1.°* tenentes os 2.°* José 
GonÇalve's Cassemiro, Targino Ventura Homem, Edmundo Osswosky, 
Kelijberto Corrêa de Barcellos e Ramiro Rareeilos Feio, acto n.® 106;

a 28 de março, foi promovido, por merecimento, ao posto de 2.° 
tenente o sargento ajudante, Enedino Nunes Pereira, acto n.° 122;

a 1.° de junho, foram promovidos ao ]xisto de 1.° tenente, por 
5 f nf 1o5 f vem b o 1.° tenente graduado Cicero Augusto Wellausen e os 

tenentes Venancio Baptista e José Barreto, acto n.° 237; 
a 18, foi promovido ao posto de capitão o 1.® tenente coinmissio- 

natlo no referido posto, Camillo Diogenes Duarte, e ao de 1.® tenente
o graduado. Paulino Padilha Gonçalves, amhos ]xir antiguidade, acto 

n.° 267.

bredv9e2e

a 19 de abril, foi dispensado o dr. Amaury Appel Lenz do cargo 
de medico contractado do 1.® regimento de cavallaria;

a 14 de novembro, foi dispensado do posto de 2." tenente, em 
cummissão, o sargento do 2." batalhão de infantaria. Alvino Pereira 
de Almeida.

059aveeove ça 9c3r5 e5,ç5 

Foram concedidas as seguintes:

por acto n.u 8, de 6 de janeiro, a d. Augusta Silveira, viuva do 
capitão Dario Anastacio da Silveira, na importancia annual de . . . .
2.-640$000;

por acto n.° 116, de 25 de março, a D. Mathilde da Siqueira Go
mes, viuva do capitão reformado, Manoel Christovão Gomes, na im
portancia annual de 2 :784$000;

por acto n." 249, de 8 de junho, a d. Anaurelina Salgado, viuva 
do 1“ tenente, em commissão. do 6.” corpo tia extincta 2." brigada 
do Oeste, Gregorio Xazeazeno Salgado, na importancia annual de 
■ P Q f O O O ;

por acto n.° 317, de 23 de julho, a d. Iracema Menezes de Oli
veira Silveira, viuva do 1.® tenente, em commissão, do 22.° corpo au
xiliar, Dorval Silveira, na importancia annual de 2 :396$000;



—  116 —

por acto n.° 325, de 30. a d. Emilia Garcia Motta, viuva do J  
tão. em commissão. do 15." corpo auxiliar. Olavio Motta. na int. 
tancia annual de 2 :640$000;

por acto n.® 468. de 22 de novembro, a d. Rosalvina Alves \i 
tins, viuva do 1.° tenente, em commissão, do 4." corpo auxiliar. 
Martins da Silva, na importancia annual de 2:424$000;

por acto n.° 498, de 14 <le dezembro, a d. Edvlia Canaba 
Travassos Alves, na ini]x>rtancia annual de 3 :936$000.

a 26 de janeiro, foi creado mais um logar de 2." tenente eii 
gião-dentista, o qual servirá no 1 regimento de cavallaria: acto n.H 

a 13 de agosto, foram creados mais dois logares de 2.°" tenei 
cirurgiões dentistas para o 2.° regimento de cavallaria e 4.° batal 
de infantaria montada, acto n.° 344.

a 13 de agosto, foi extincto o logar de —16 tenente graduado 
pector das bandas de musica.

a 29 de Janeiro, foi nomeado Felisbino Monteiro para. interii 
mente, exercer as funeções de 2.° tenente cirurgião dentista do; 
regimento de cavallaria;

a 23 de março, foi nomeado, em commissão. capitão mtjfl 
o dr. Julio Hecker;

a 24. foi nomeado, em commissão. Jeronymo Xavier de Azambi 
para servir no posto de 2.° tenente cirurgião dentista;

a 8 de abril, foi nomeado, em commissão. almoxarife do H 
pitai, o capitão reformado. João Pinto Guimarães;

a 13 de agosto, foram nomeados, em commissão. Fortunat(l 
Moraes Almeida e Jorge Altenbernd para exercerem as func  ̂
de 2.os tenentes cirurgiões-dentistas do 2.° regimento de cavallarii 
do 4." batalhão de infantaria montada.

a 8 de abril, foi commissionado. a contar de 26 de tnarça 
posto de capitão, o 1." tenente do Exercito, Alcindo Nunes Pen

Por decreto n. 3773, de 3 de janeiro, foi creado o 14.*' ed 
auxiliar, com séde em Cachoeira; •

por decreto n. 3774, da mesma data, foram creados os l/i 
20.® corpos auxiliares. com séde em Vaccaria;

porac ct ncca.ot

°325,de0o .n Eorac

moinaelnt
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| decreto n. 3776, de 5 do referido mez, foi creado mais um 
..viliar sob a numeração de 23.°. com séde em São Francisco

con*' '
ESI Paula i

' ,r decreto n. 3777. da mesma data. foi recti ficado o de n. 3729,
20 de dezem bro de 1926, jara declarar que o cargo de ajudante d o  

q.T c,,rpo auxiliar deve ser exercido ]K>r um capitão e o dc 2 ." te- 
1 7 —| a judante  por um 2 .° tenente;

1 H,r decreto n. 3778. ainda da referida data, foi recti ficado o de 
^7̂ 8 de 31 de dezembro de 1926. para augmentar «> effectivo do 

77• corix» auxiliar;
uor decreto u. 3779. de 7. foi reorganisado o decr corpo auxi- 

tu  Areado pelo <lecreto n. 3383. de 14 de novembro de 1924:
'p o r  decreto n. 3782, de 11. foi recti ficado o de n. 3776, de 5. 

declarar que o cargo de ajudante do 23.” corpo auxiliar deve 
r exercido por um capitão e <> de 2 .” tenente ajudante por um 2 .® 

tenentei secretario.

ton.36,o,.5fn

a 26 de janeiro foi transferido o major, em commissão, José 
de A raú jo  Vargas, do 4." para o 21." corpo auxiliar.

i1n33f6f5n|m,3

Foram classificados os seguintes:

a 31 de janeiro, no 14." corpo auxiliar, com séde em Cachoeira, 
os officiaes. em commissão, do contingente auxiliar do mesmo nnt- 
ukipio. capitão I.uiz Xery Pereira e os 1.°» tenentes Bento Alves 
C<wlho e Ranulplio Carneiro, aquelte como commandante do 2." es
quadrão e estes como subalternos;

a 12 de julho:
como commandante do 2.“ esquadrão do 28.° corpo auxiliar, o 

vapitào. em commissão. do 3.° esquadrão da mesma unidade. Onofre 
(. ãlabia-;

como ajudante do 1 .® corpo auxiliar, o capitão, em commissão, 
commandante do 2." esquadrão da mesma unidade. José Agostinho 
Cardoso;

como cominamlantc do 1 .® esquadrão do corpo auxiliar, o ca
pitão, em commissão, do 3 .® esquadrão da mesma unidade, (ierva- 
sio Severo de Carvalho;

como commandante do 1 .® esquadrão do 18." corpo auxiliar, o 
capitão, em commissão. do 4." esquadrão da mesma unidade, Avelino 
José dos Santos;

a 2 de setembro, como ajudante do 2 1 .® corpo auxiliar, a contar
*  25 de agosto, o capitão, em commissão. commandante do 3.® es
quadrão da mesma unidade. Alvim Oliveira da Costa.
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___ ^ toi nomeado Orsinio Meirelles Escouto para servir no pos-
? jç —1 tenente do 11.° corpo auxiliar.
: 9 /, foram nomeados para o 20." corpo auxiliar:

^aniuel Guazzelli Filho —  tte. cel. commandante;
I jiiz Gonzaga de Azevedo —  major fiscal;
\rthmon Serrano Ortiz Caminha —  capitão ajudante: 
dr. Octacilio da Costa Teixeira Noble — 1.° tenente medico, 
José Osório Guerreiro, Fortunato Manoel da Silveira, Angelo 

L>r'es Vieira e José Rodrigues Xavier —  capitães commandantes 
. s i •• —_^_ 3.° e 4.° esquadrões, respectivamente ;

Hortencio Chaves de Oliveira. José Gomes Borges, Sergio
- ristino dos Santos c Veriano Cezar de Oliveira — 1 tenentes; 

Serapião Floriano do Prado, Hygino Lisbõa <le Oliveira, Adel- 
Teixeira Borges. Honorio Pereira Bueno, João de Almeida 

Virirn. Octacilio Vargas da Costa, Dyonisio Nunes da Silva. Manoel 
i\|ves dos Santos e Alberto Volante —  —_t tenentes.

Na mesma data. foram nomeados para o 4." corpo auxiliar: 
Parcv Alves — 1.° tenente:
Pjalma Ribeiro Daisson —  2.° tenente.
.\ 8. foram nomeados para o 23.° corpo auxiliar:
Elisiario Paim Netto —  tte. cel. commandante:
Armando Ribeiro Severo —  major-fiscal;
José Nunes —  capitão-ajudante;
Arthur Marques Valim e Olavo Dankewordt — ca]>itães com- 

nwmlantes dos 1/' e 2.” esquadrões, respectivamente:

Argemiro Ferreira da Silva e José Maria Ferreira da Silva —

1 “ tenentes;
Getulio Marques Valim. Mario Borges. Oliverio Rodrigues de 

«Quadros e Fnor Reis —  2.°* tenentes.
Ainda na mesma data. foram nomeados para servirem no 17.° 

corpo auxiliar:

Nfnximiliano de Almeida — tte. cel. commandante;
Gustavo Berthier —  major fiscal:
Camillo niogo Duarte — capitão-ajudante;
<lr. João Carlos l.opes — 1." tenente medico;
Manoel Nunes da Silva. André Rodrigues Ouelin. Antonio Men- 

Hes de Araújo e Hildebrando Rittencourt —  capitães commandantes 
dos 1.®. —_ ̂ 3.® e 4.” esquadrões, respectivamente;

Adalberto Porto Vieira. Paulino Vieira Machado. Ovidio Moojen 
Machado e Hvppolito Vieira Machado —  1.°* tenentes;

í Plauto Almeida, Olinio de Almeida. João Francisco Borges, Pedro 
Julio Ribeiro, João Lucio de Paula. Abrahão Bittencourt, Elyas Tigre, 
Manoel Corrêa de Lacerda. Solidonio de Campos e Elyas Mendes de 
Araújo — 2.°* tenentes.

A 10, foram nomeados para o 20.® corpo auxiliar:
Luiz Magero —  capitão commandante do 4.® esquadrão; 
Theodoro Moreira dos Santos — 1.® tenente;
Jorge Inglez —  2.° tenente. ;t
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A 11, foram nomeados j>ara o 14.“ corjVi auxiliar:
Francisco Rodrigues — capitão commandante do —12 esquadjl 
Virginio Silva—  capitão commandante dò 3." esqüadrão; 
Modesto Candidò fiarei a’ e Firmino Silva — 1.°“ tenentes; 
Aracely Costa. João Velocino Machado Paulo e Jardelínn pe(]. 

so — 2.°" tenentes.
Na mesma data. foi nomeado (ialvão Charão jwra servir no^J 

dt 1.* tenente do 14.° Corpo auxiliar.
A 12, foram nomeados )>ara o 17.° corpo auxiliar:
Hildehrando Bittencourt — majòf-fiscal;
José David de Oliveira —  ca]>itão comíttandanté do 4.u esquadrão 
Gil Monteiro, José Patricio e João Lopes Ferreira —  —102 tone 
Ainda na referida data, foi nomeado para servir, em commisj 

no posto de 2.® tenente do 5.* córpo, Anselmo Ferraz.
A 14, foram nomeados, em commissão. para o 9." corpo Hiixiljjj 
Delcio Brasil (niedfs — capitão commandante do 4 o esquadHj 
Bemardino de Almeida (jonies — 1.” tenente;
Marcellino Rodrigues Braga — 2.° tenente.

A 17. foi nomeado, em commissão. pftra servir no ]v>sto de 2*1 
nente medico do 13.° corj» auxiliar, o dr. < >ctacilio GUtferres.

Na mesma data. foi nomeado, em commissão, jwra servir) 
posto de 2.“ tenente do 14.” cofpo auxiliar. Eloy Martins.

Ainda na referida data. foi nomeado, em commissão, j«ra serj 
no posto de 2." tenente do 12.° corpo auxiliar. Bernardo Figueira.] 

A 24, foram nomeados para o 21." corjx> auxiliar:
Alvim de Oliveira Costa — capm. commandante do 3.u esquadí 
Pedro Ferreira dos Santos —  capitão commandante do 4* i 

quadrão;
Antão Mello e Catulino Nogueira —  l.u“ tenentes;

Mario Motta. Alfredo Almeida Riso. Coca Barcellos e \ne 
Jardim — 2.°" tenentes.

Na mesma data. foi nomeado, em commissão. para srevir no |*j 
to de 2.° tenente da ala do 30." coqxi auxiliar, o 2.° sargento da inea 
unidade, Manoel Patricio.

A 26. foram nomeados, em commissão, [>ara servirem nos p< 
d* 2>  tenentes do 23." cor|>o auxiliar, Pmdelino Prux e Darcv Fe! 

A 28, foram nomeados, em commissão, para o 19.° corpo auxili 
dr. Helio Torres —  capitão ajudante;
Francisco Kraemer da Fonseca — 1." tenente;

Anapio Barcellos Feio — 2.“ tetíente.
A 2**. foram nomeados, em commissão, para o 3.' corpo auxili  ̂
Èmilio Falcão —  capitão commandante do 2." esquadrão; 
Antonio Miafaldo -— 1.° tenente;
João Antonio Borges —  2.° tenente.
A  18 de fevereiro, foi nomeado, em commissão. capitão ine 

do 21." corpo auxiliar, o dr. Nicola Callale cie Mattos;
a 25, foi nomeado, em commissão. 2.’ tenente do 28.° corpo au 

liar, o 2.” sargento da mesma unidade. Januario Leite de Miranda.®



26 foi nomeado, eui commissão, a contar de 10, l.u tenente do 
[•, ^^n tc  auxiliar, com séde em S. João Bàptista de Camaquam, o 
v'’!cS te  Domingos I-opes Pereira;
■ 28 de março, foi nomeado, eni commissão, 2 ." tenente do 1 .* 
f "uxiliar. o í.° sargento Oíyinpio Nominando do Moura;

8 de abril, foi nomeado, em commissão. 1 .° tenente commandante
tjügeiite auxiliar, com séde em S. João Baptista de Camaquam, 

f j n i o  Furtado de Azambuja;
27 foram nomeados, em comnnssao, 1 .° e 2 . tenentes da ala do 

c0qjo auxiliar, David Braga e o sargento ajudante Apparicin Xa

v ie r  da Cruz, respetivamente;
^ (je maio. foi nomeado, em commissão, 26f tenente da ala do 30.*

i aux iliar, o 1." sargento Claudionor dos Santos;
£orl\ ]0 foram nomeados, em commissão, 2.“" tenentes do 14.“ corpo 

xiliar. Rodolpho da Rosa Machado e Severino Antonio da Silva; 
^ n a  mesma data. foi nomeado, em commissão, 26f tenente do 1 ." 
oorpo auxiliar. Dirceu Chrispim ;

a 11. f°i nomeado, em commissão. 2." tenente da ala do 30." c< irjxv 
auxiliar, o 1.° sargento João Manoel Dias;

a 30. foi nomeado, em commissão. capitão ajudante do 28." corpo 
auxiliar. Pedro Salles de Oliveira Mesquita;

a 2 de junho, foi nomeado, em commissão, 2.° tenente do 1." corpo 
auxiliar, Homero Barão;

a 15, foi nomeado, em commissão. capitão medico do 2 1 .* corpo 
auxiliar, o dr. Raul Azambuja;

a 8 de julho, foi nomeado, era commissão, a contar de 1 ." do re
ferido mez. 1." tenente medico do 8.° corpo auxiliar, Francisco Guerra;

a 3 dc setembro, foi nomeado, cm commissão. 26f tenente do S.* 
corpo auxiliar, o sargento ajudante da mesma unidade, Luiz Guillier- 
mino Delacroix.

oinmeadm, umcseãeue, ,mn mttmr1i

A 10 de janeiro, foram declaradas sem effeito as nomeações, em 
commissão, de José Rodrigues Xavier, Veriano Cezar de Oliveira e 
Alberto Volante para servirem nos i>ostos de capitães commandantes 
A' 4.® esquadrão e 2.°" tenentes do 20.” corpo auxiliar, respectivamente;

a 11, foi declarada sem effeito a nomeação, em commissão, dfe 
Wladimir I-eal da (rama |>ara servir no posto de 1.“ tenente do 14.° 
corpo auxiliar;

a 12. foram declaradas sem effeito as nomeações, em commissão, 
<le Gustavo Berthier. Elyas Tigre. Abrahão Bittencourt e Manoel Cor
rêa de Lacerda para servirem nos ]>ostos de major fiscal c 2."" tenentes 

17.® corpo auxiliar, respectivamente;
na mesma data, foi declarada sem effeito a nomeação, em cominis- 

sao. de Juvencio Antonio de Borba para servir no posto de 20 tenente 
«o S.» corpo auxiliar;
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a 5 de fevereiro, íoi declarada sem effeito a nomeação, em 
missão, do dr. Franciscrf de Paula Ferreira da Cunha para servil 
posto de 1." tenente medico do 22." corpo auxiliar.

—12a52d5e fv ri1or25,í1

A 6 de janeiro, foi exonerado Homero Proença do posto (]ç cl  
tenente, em commissão, do 11.° corpo auxiliar;

a 14, foram exonerados, a pedido, dos postos de 1.° e 2.° tenci  
em commissão, do esquadrão auxiliar, em São Gabriel. respectivan*|| 
te. Jayme Maciel e Doralino Pereira de Almeida;

na mesma data. foi exonerado, a perlido. do posto >lr ■ i|>itãô ™ 
commissão. commandante do 4.* esquadrão do 0.° corpo auxiliar, 
tonio Carlos de Mendonça;

a 24. foi exonerado do posto de 2.° tenente, em commissão, >|0 f l 
cor)>o auxiliar. Odorico Prado;

na mesma data. foi exonerado do posto de 2.° tenente, em 
missão, da ala do 30." corpo auxiliar, Trajano Lima;

a smt foram exonerados do esquadrão auxiliar com séde em 
Gabriel, os seguintes officiaes, em commissão:

Adão Marinho da Silva — capitão commandante;

Dirceu Marinho da Silva — 2.° tenente;
na mesma data. foram exonerados os seguintes officiaes. etn ooj 

missão, do 16.“ corjx> auxiliar:
Felisbino Monteiro —  major fiscal;
Armando Gonçalves Borges — capitão commandante do 1.1 

•quadrão;

Orvalino José Bernardes — 1.° tenente;
Belarmino Martins Borges — 2.° tenente; 
a 28. foram exonerados os seguintes officiaes, em commissãoj

5." corpo auxiliar:
Arthur Taurino de Rezende —  tte. cel. commandante; 
dr. Miguel Teixeira de Oliveira — major fiscal; 
dr. Arthur Lemann — 1.° tenente medico; 

dr. Walmor da Silveira Franco. José Joaquim Lisl>ôa de Sá| 
José Luiz Baptista — capitão commandante dos 1.°. sn e 3.° 
drões. respectivamente;

Godofredo Meirelles Borba. Adriano Fernandes de Almtidj 
Adolpho Ferreira da Silva —  1.** tenentes;

• José Joaquim de Britto Borba. Bertholino Nunes Baptista, 
selmo Ferraz. Patrício Gilberto de Carvalho, Henrique Hernandes, ] 
salvino Silveira dc Mattos, Feliciano da Silva Goulart e Affonso l 
tidio de Assis — 2.°* tenentes.

A 29. foi exonerado do posto de capitão, em commissão, 
mandante do 2.° esquadrão do 3.° corpo auxiliar, Laudelino Carva 

na mesma data, foram exonerados os seguintes officiaes. em ç 
missão, do 2.° esquadrão do 16.° corpo auxiliar:

Roberto Henrique de Oliveira — capitão commandante;
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i0sé Luiz dc Almeida Lcmos — 1.® tenente; 
j^rtlofredo de Castro —  2.° tenente;
,(jnda na mesma data. foram exonerados os seguintes officiaes, em 

— «rissão. do 33.® corpo auxiliar:

401,1 Eli»ar*° Pa'ni Netto —  tte. cel. commandante;
Yrmando Ribeiro Severo — major fiscal; 
joSé Nunes — capitão-ajudante;

- A rth u r  Marques Valim e Olavo Dankewort —  capitães-coniman- 
lantes dos 1° e 2.° esquadrões;

\rgemiro Ferreira da Silva e José Maria Ferreira da Silva —

1 <•« tenentes;
fe* Getulio Marques Valim. Mario Borges, Oliverio Ribeiro de Qua- 

c Enor Heis — 2.®' tenentes;
a 31, foram exonerados os seguintes officiaes, cm commissão. do 

■?0 esquadrão do 14.° corpo auxiliar:
Francisco Rodrigues —  capitão;
Manoel Cândido Garcia — 1.® tenente ;
Eloy Martins — 2." tenente;
na mesma data, foram exonerados os 2.'’" tenentes, em commis- 

são, do 23.“ corpo auxiliar, Pradelino Prux e Darcy Feijó.
a tf fie fevereiro, e a contar de 31 de janeiro, data em que foi dis- 

«rivido o 19." cor|>o auxiliar, foram exonerados os seguintes officiaes. 
rni ciFiTHiiissão, da mesma unidade:

Manoel -Marque.-* Acauan —  tte. cel. commandante;
Alipio Rarniro Porto —  major fiscal;
,lr. Helio Torres —  capitão ajudante; 
—1—2 Mario Santos —  1.® tenente medico;
Nestor Marques Acauan. Arthur Ferreira Filho, Pedro Souza e 

Sinião Varella de Camargo — capitães commandantes dos 1.*, 2.®, 3.° e 
4 * esquadrões, respectivamente;

José Pereira Dutra, José Padilha da Silva. Francisco Kraemer 
ria Fonseca e Antonio Pereira Sobrinho —  1.®" tenentes;

Elim Ferreira, Bernardo Padilha. Eugênio Cardoso, José Mar
ques Acauan, Podalirio de Lima Jacob, Virgilio Joaquim Velho, Alti- 
no Korges de Lima, Hcrculano Moreira Lima e Boaventura da Silva 
Padilha — 2.'"1 tenentes;

na mesma data. e a contar de 31 de janeiro, data em que foi dissol
vido o 20." corpo auxiliar, foram exonerados os seguintes officiaes. em 
orrimissâo:

Samuel Guazzelli Filho —  tte. cel. commandante;
Luiz Gonzaga de Azevedo —  niajor fiscal;
Arthmon Serrano Ortiz Caminha —  capitão ajudante; 
dr. Octacilio da Costa Teixeira Noble —  1.® tte. medico;

K  José Osório Guerreiro. Fortunato Manoel da Silveira, Angelo 
3i—0sé Vieira e Luiz Magero —  capitães commandantes das 1.®, 2.®, 
123 e 4 “ esquadrões, respectivamente;

Hortencio Chaves de Oliveira, José Gomes Borges, Sergio Chris- 
tiano dos Santos e Theodoro Moreira dos Santos — 1.°" tenentes;



Serapião Floriano do Prado, Hygino Lisbòa de Oliveira. Adçí 
des Teixeira Borges, Honorio Pereira líueno, João de Almeida Viej 
Octadlio Vargas da Costa. Dyonisto Nunes da Silva, Manoel Alves 
Santos e Jorge Inglez —  2.°" tenentes; J

a 9, foi exonerado, a pedido. do posto de capitão medico, eni coiJ 
missão, do 21.u corpo auxiliar, o dr. Antonio Xavier da Rocha; j 

a 11, foram exonerados, a contar de 31 de janeiro, data em ■ 
15.° corjx) auxiliar foi reduzido a uma ala. os seguintes officiaes,^ 
commissão:

José Fagundes —  capitão ajudante;
João Ribeiro de Almeida —  capitão commandante do 4.*>9 

quadrãn;

Cantalicio Pacheco de Campos — 2.“ tenente; 
na mesma data. foram exonerados, a contar de 31 de janeirr. 

data em que foi dissolvido o 17." corpo auxiliar, os seguintes officij» 
em commissão:

Maximiliano de Almeida — tte. cel. commandante; 
Hildebrando Bittencourt —  major fiscal ; 
dr. João Carlos I.opes — 1." tenente medico;
Manoel Nunes da Silva, André Rodrigues Guelin. Antonio Mtg 

des de Araújo e José David de Oliveira —  capitães commandantes d<á
1.“, 2.°, 3." e 4.“ esquadrões, respectivamente;

Adalberto Fortes Vieira, Paulino Vieira Machado, ( )vidio \11nv 
jen Machado e ilvppolito Vieira Machado — 1.°* tenentes;

Plauto Almeida. Olinto Almeida. João Francisco Borges. Pedi* 
Julio Ribeiro, João Lucio de Paula, Gil Monteiro, José Patricio, Joãl 
Lopes Ferreira, Solidonio de Campos e Elias Mendes de Araújo —■
2.'"* tenentes;

a 18, foi exonerado, a pedido, Acary Tostes Pereira do poíto #
2.° tenente, em commissão, do 12.” corjjo auxiliar.

a 21. foi exonerado, a jiedido, do posto de capitão, em commissã  ̂
commandante do 1." esquadrão do 14.° corpo auxiliar, Donato Xun* 
de Menezes;

a 23. foram exonerados, a contar de 10. data em que foi drásafl 
vido o 2.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 1 

Volenciano Coelho —  tte. cel. commandante;
Ulvsses Coelho —  major fiscal;
dr. José Frederico Wickert —  1.° tenente medico;
Bento Athyde do Prado e João Cândido do Amaral — capitão 

commandantes dos 1.” e 2.” esquadrões, respectivamente;
Hermeto Silveira e Julio Fortes de Oliveira — 1.°* tenentes 
Mario Garcia —  2.° tenente;
a 25, foram exonerados, a contar de 10, data em que foi dissoM 

do o 4.” corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: ,j 
Avelino Carvalho Bernardes —  tte. cel. commandante; 
dr. Alberto Levvis —  1." tenente medico;
Waldomiro de Carvalho Bernardes, Rodolpho Pires da M 

Valeriano Rodrigues Teixeira e Abrantino Teixeira dos Santos -j
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iifrifir commandantes dos 1.°, 2.°, 3." e 4." esquadrões, respectivamente; 
— 1 ]k>mii'gos Mostarderro Filho, Blemenau Silveira dos Santos,
I  .0 Velasciues e Dirceu Alves —  1 .°* tenentes;

Herculano Corrêa <la Silva. Djalma Ribeiro Daisson, Odoríco
i i() f,uiz Mohr, Adão Silva. Fernando Hugel. Claro Figueira, João 

Branco, Dorval |r»sé Saldanha e Cantalicio de Ouadros — .2.°*

j-nentes;
na mesma data. foram exonerados, a contar de 10, data em que 

. j  {aduzido o 12.° corpo auxilair, os seguintes officiaes, em com-

>Jornu*lio Sa Colvara —  cap. commte. do 4.° esquadrão;
The<xloro Silva —  1.° tenente;
Bernardo Figueira —  2.” tenente;
na referida data. foram exonerados, a contar de 10. data em que 

ioi reduzido o 12." corpo auxiliar, os seguintes officiaes. em com- 

jnissão •
Francelisio Gonçalves Meirelles — tte. cel. commandante;
Francisco Celso Moreira — major fiscal;
dr. Alfredo de Albuquerque Santos —  1“ tenente medico;
Manoel Joaquim de Jesus. Pantaleão de Oliveira Baptista e Tra- 

jano Barbosa — capitães commandantes dos 25i5 3." e 4." esquadrões, 
i*«pecti vãmente;

Olibio Rodrigues da Silva, Fabião Labelia, Danúbio Agrilheiro e 
Arlindo do Carmo —  l.'w tenentes;

Antonio da Costa e Silva, Orsino Meirelles Escouto, Narciso Ri- 
heirn. Francisco Gonçalves da Silva. Theodomiro Vianna Rodrigues, 
Homero Gonçalves Meirelles e Agenor Pereira Machado —  2.°“ te

nentes.

ainda na mencionada data, foi exonerado, a pedido, Quirino Sil
veira Marques Filho, do posto de 2.° tenente, em commissão, do 28.° 
corpo auxiliar.

a 28, foram exonerados, a contar de 10, data em que foi dissolvido 
« 22.” corpo auxiliar, os seguintes officiaes. cm commissão:

I.aurindo Ramos —  tte. cel. commandante;
Boa ventura Costagueta — major fiscal;
Ladislau Gomes de Moraes, Cassio Canto, Delphino Antunes da 

Silva e Anelio Moura — capitães commandantes dos 1.°. 2i5 3.° e 4.” 
«squadrões. respectivamente;

Cândido Silveira de Andrade. Luiz Leoncio, Aristides Figueira e 
ldalim i Fagundes — 1 .OK tenentes;

I *  Dirceu Chrispim, Dantas Ramos. Vicente Dias, João Garcia, Luiz 
Rodrigues, Lafim Costa. Waldemar Aurélio, Ataliba Antunes da Sil
va. Francisco Dias e René Panyagua — 2.°* tenentes.

ainda na mesma data. foram exonerados, a contar de 10, data em 
fflPjefoi dissolvido o 13.° cor]» auxiliar, os seguintes officiaes, em 
commissão:

í Hyppolito Ribeiro Junior — tte. cel. commandante; 
tf Galdino Bueno da Silva — major fiscal;
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Alberto Emilio Sarubi, Vasco Herminio Costa e Liherato (íj
—  capitães commandantes dos 1.°, 2.° e 4." esquadrões, resp 
mente;

João Manoel Mendonça, Francisco Costa e Corrêa de BiittcJ
1 .°" tenentes;

Aurélio Chagas Peixoto, Dorival Lino Tavares. Jonathas RJ 
gues Barcellos Filho, Nelson Lucas, Arthur Oscar Rochefort. Tai* 
Duarte, Valentim Regio. Fructuoso Velleda Filho e Carlos Mello <
2 .*" tenentes.

a 8 de março, foram exonerados, a contar de 28 de fevereiro, < 
em que foi dissolvido o 36." cor]x> auxiliar, os seguintes officiaes, 
commissão:

Eleutherio Lucas Machado —  tte. cel. commandante;
Cydio Pinto —  major fiscal;
Ignacio José da Silva —  capitão ajudante;
dr. Hermenegildo Javme Varnieri — capitão medico;
Eudoro Silva, Pery Faria Corrêa. Pacifico de Souza e CjM_ 

Pedroso —  capitães commandantes dos 1.°, 2.”, 3." e 4.° esquadrô  
respectivamente;

Ernani Fernandes Kicca, Ovidio Marenco Pinto, Cebildo AJ 
de Azevedo e Gabriel de Azambuja Souza —  1."“ tenentes;

Francisco Salles Ferreira, Fortunato Carús, Oswaldo Iviva 
Liberato Blanco, Pedro Vicente Coimbra, Nicomedes Silveira da Si} 
Firmino Domingos Vieira, Sibirino Bandeira. Fermiano GutterraJ 
João Fagundes de Oliveira —  2.°' tenentes.

a 11, foram exonerados, a contar de 28 de fevereiro, data cm 4 
foi dissolvido o 28." corpo auxiliar, os seguintes officiaes. em 
missão:

Joaquim Antonio Rodrigues —  tte. cel. commandante;
João Delphino Maycá —  major fiscal;
Conrado Abarno — capitão ajudante;
dr. Miguel da Fonseca e Silva — capitão medico;
Severino Fernandes de Lima, Julio Albrecht, João Malaquiaj*] 

Costa e Villarim Rodrigues — capitães commandantes dos 1.“. 2.*,| 
e 4.° esquadrões, respectivamente ;

Jeronymo Corrêa Borges, Ozorio Antonio Rodrigues. Marca 
dos Santos Rosa e Ponciano Lopes — 1.““ tenentes;

Perv von Hoonholtz, Bernardino Ferreira Machado, FraiH 
Corrêa Taborda, Ernesto Leal, Froylon Rolim de Moura. Itajçiba ] 
drigues. Bertholdn de Vargas Wittel. José Coimbra <los Reis. 
Beltrão da Silveira e Germano Samuel Monoquer — 2.°8 tenentesJJ

11a mesma data, foram exonerados, a contar de 28 de feven 
data em que foi dissolvido o —126 cori>o auxiliar, os seguinte> offiei 
em commissão:

Virgilio Manoel Pinto — tte. cel. commandante;
Arthur da Silveira Gomes — major fiscal;
Numa Pompilio Vinhas —  capitão ajudante;
dr. Mario Villanova —  capitão medico;
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Carlos Luiz Kraemer, Leovegildo França de Oliveira e Afl 
Soares Lima — 2."* tenentes;

a 12. foram exonerados, a contar de 28 de fevereiro, data eni ‘ 
foi dissolvido o 14." corpo auxiliar, os seguintes officiaes: 

foão Vargas de Souza — tte. cel. commandante;
Carlos Gama — major fiscal;
Virginio Silva — capitão commandante do 3." esquadrão; 
Fjrmino Silva e Galvão Charão — 1 tenentes;
João Noronha de Bem. Coralio Gonçalves. Aracely Costa,j 

Velocino Machado Paulo e Jardelino Pedroso — —128 tenentes;
na mesma data. foram exonerados, a contar de 28 de feven 

data em que foi dissolvida a ala do 15." corpo auxiliar, os seguintes] 
ficiaes, em commissão:

Garibaldi Tomasi — tte. cel. commandante;
Pedro de Souza Franco — major fiscal;
Ataliba Pacheco de Campos — capitão ajudante; 
dr. João Manoel Ramos — capitão medico;
José Alipio da Silva e Octacilio Pacheco de Campos — 'capi(j 

commandantes dos 1.® e 3.” esquadrões, respectivamente;
Octacilio Pacheco de Campos, Gabriel Ribeiro fie Almeid 

João Manoel Maciel — 1.°“ tenentes;
Virgilio Fernandes, Vespasiano Cortez de Mesquita, CirynoJ 

beiro, Elias Cândido Severo, Celestino Silveira e Claro Motta ' 
tenentes;

a 15, foram exonerados, a contar de 28 de fevereiro, data emj 
foi reduzido o 12.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em 
missão:

Tertuliano Leão Motta — capitão commandante do 2.° esqua 
Eduardo Leite — 1.® tenente;
Agustinho Valleirão, Thomaz Diogo Walglon. Adolpho 

e Elpidio Moreira — 2.°" tenentes;
a 16, foram exonerados, a contar de 31 de janeiro, data em I 

foram dissolvidos os esquadrões auxíliares do Rosário, os segi 
officiaes. em commissão:

Osorio Aurélio de Lima e Ataliba Pacheco de Campos 
tães commandantes;

Julio Carvalho Prates e Cantidio Silveira de Assis — l.°K tend 
Francisco Miranda, Antonio Modesto de Oliveira. João Bajj 

Pereira e Climerio de Oliveira Bello — 2.°* tenentes;

na mesma data. foi exonerado, a contar de 16 de fevereiro, J  
em que foi reduzido o contingente auxiliar de S. João Bapti* 
Cainaquam. o 2.° tenente, em commissão, Othon Gonçalves Meifl 

a 21. foi exonerado, a pedido, a contar de 8, o 2.° tenèntej 
commissão, do 12.° corpo auxiliar, Humberto Machado da Sill' 

na mesma data, foram exonerados:
Dorival de Almeida Guedes e Faustino Soares dos Santos,) 

ctivamente. dos postos de 1.° e 2.° tenentes, em commissão. cio j
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I  aUxiliar de Passo Fundo, a contar de 10, data em que foi

mesmo contingente; 
reíluZ'1 , r Rocha, do posto de 1.° tenente, em commissão, do con- 
^  ^  auxiliar de Pinheiro Machado, a contar de 10, data em queauAi"— —
Pl^Ljuzida essa unidade ;

O ctac ilio  Guterres, do posto de 1.° tenente medico, em com-
Q X - t «A J . £  - _________1____ A - A . _ # » J* • m.M

{£B5reduzkla

dr.

Oiissão. e
a contar de 10 de fevereiro, data em que foi dissolvido o 

■T^corpo aux iliar;
—  25 foram exonerados, a contar de 15, data em que foi dissol- 
■, aja do 12.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 
'' ^Orlando Cruz — tte. cel. commandante;
[ Leopoldino Rodrigues de Araújo — major fiscal;

Taciano Siqueira — 1.° tenente medico;
Latnnio Alexandre Soares, Odorico Mendizabal — capitães comman- 

dos 1° e 2.° esquadrões, respectivamente;
Heitor Bandeira e Gastão Rõnhelt — 1.°* tenentes;
Antonio Luiz Pinto e Elpidio Moreira — 2.°* tenentes; 

a 28. foi exonerado, a pedido, do posto de 2.° tenente, em com- 
missão. do 1° corpo auxiliar, Ulysses Carrera;

a 31. foram exonerados, a contar de 25, data em que foi dissol
vido o contingente auxiliar de Santa Yictoria do Palmar, dos postos 
de capitão e 2.° tenente, em commissão, José Izidro Cardoso Brum e 
Argeu Cardoso Pereira, respectivamente;

na mesma data, foram exonerados, a contar de 25, data em que 
foi dissolvido o contingente auxiliar de S. João Baptista de Cama- 
quam. os seguintes officiaes, em commissão:

Antonio Furtado de Azambuja — capitão;
Domingos Lopes Pereira — 1.° tenente;
Eruardo da Costa Pires — 2.° tenente;
ainda na referida data, foram exonerados, a contar de 25, data 

em que foram dissolvidas as respectivas unidades, os seguintes offi- 
ciae-. em commissão:

Honorio Luiz Dias, Antonio Carpes e Rodolpho Quites, res-. 
pectivamente, dos postos de 2.°* tenentes commandantes dos contin
gentes auxiliares de S. Luiz Gonzaga, S. Francisco de Assis e Con
ceição do Arroio;

a 4 de abril, foi exonerado o capitão, em commissão, do extincto
27 * corpo auxiliar, Numa Pompilio Vinhas, ficando, provisoriamente, 
addido ao 1." regimento de cavallaria da Brigada Militar;

a 8, foram exonerados, a contar de 31 de março, data em que foi 
(ibiolvido o 10.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 

Delfino Silveira — tte. cel. commandante;
Pedro Osório de Lima — major fiscal;
Galdino Barros — capitão ajudante; 

dr. Attila Vinhas — capitão medico;

1 Claro Marques, João Paiva da Rocha, Graciliano Costa e Esta- 
■oo Silva — capitães commandantes dos 1.°, 29I 3.° e 4.° esquadrões,
respectivamente;



Pedro dos Santos Petinga, João Avelino Francione, ArçJ 
Vianna e Lucio Moreira dos Santos — 1.°* tenentes;

Alexandre da Costa, Lauro Lima, Ataliba Martins dos San, 
Pacifico Fagundes de Carvalho, Pedro Augusto da Fontoura* 
nibal Jobim Reis, Amaro Robaina Corrêa, Jacintho Barbosa, 
de Oliveira Martins e Ovidio Alves — 2.** tenentes;

na mesma data, foram exonerados, a contar de 31 de marçojM 
em que foi dissolvido o 6." corpo, os seguintes officiaes, em *  
missão:

Edmundo de Oliveira — tte. cel. commandante;
Vivaldino Silveira Avila — major fiscal; 
dr. Adalberto Tarlão — 1.® tenente medico;
Domingos Teixeira, Julio Luiz de Almeida, Franklin MartWI 

Reis e Arthur Apostolo de Oliveira — capitães commandanteM 
1.°, 2.°, 3.®, e 4.* esquadrões, respectivamente;

Isaac Silva, Platão Motta, João Xavier Chicuta e Januario FV 
res — 1.°* tenentes;

Wladimir Teixeira, José Teixeira, Conderoy Lima, Hilário Fr* 
tas, Graciliano Luiz Leal, Alfeu Silva, Hemando Guilhão, Pedro 
tunes Pereira, Satyro Vargas e Fulgencio Estevam de Brito — * 
tenentes;

a 13, foi exonerado do posto de 2.® tenente, em commissão, cot 
mandante do contingente auxiliar com séde em Santo Antonio da Pj. 
trulha, Francisco Grecco, a contar de 5 do mesmo mez, data era qy 
foi dissolvida essa unidade;

a 27, foram exonerados, a contar de 15, data em que foi dissoi 
vido o 7.* corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissãejB

Deoclecio Dornelles da Motta — tte. cel. commandante; 1 
João Manoel Fontella — major fiscal;
Olintho Augusto de Farias Pereira — capitão ajudante; j 
dr. Eugênio Prates da Cunha — capitão medico;
João Guilherme dos Santos, Pradelino Peçanha, Francisco Fe- 

reira dos Santos e Oswaldo Escobar — capitães commandantes d» 
f.®, 2°, 3.® e 4.° esquadrões, respectivamente;

Francisco da Silva Paula, João Falkenback, Marciano Ferrein 

dos Santos, Ulysses Pereira do Couto — l.os tenentes;
Ceslau Ferreira de Andrade, Sady Barros Motta, Pedro Paá 

lha da Rosa, Francellino • Pinto de Carvalho, Modesto de Carval 
Ribeiro, José Lopes Camargo, Estevam de Souza Rocha, (justa* 
Gubert, Ludgerio da Silva Filho, Oswaldo Necchi, Rodopiano Mar 
tms Moreira, Elyseu Assumpção, Maximo Ribeiro e Bibiano Fe- 
nandes de Lima — 2.°® tenentes;

na mesma data, foi exonerado do posto de 1.* tenente, em Ped 
missão, da ala do 30.® corpo auxiliar, Pedro Bastião de Olivein;

a 5 de maio, a contar de 30 de abril, data em que foi dissolvi
o contingente auxiliar de Cachoeira, Luiz Nery Pereira e Bentol 
ves Coelho, dos postos de capitão commandante e 1.® tenente, 4 
commissão, da mesma unidade, respectivamente;
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I — 6, foi exonerado, a pedido, Antonio Chapon, do posto de 2.® 
ente. em commissão, da ala do 30.® corpo auxiliar;

io, foram exonerados, a contar de 28 de fevereiro, data em 
foi dissolvido o 14.® corpo auxliiar, os 2.*' tenentes, em commis- 

4uC Rodolpho da Rosa Machado e Severino Antonio da Silva;
a 2 de junho, foi exonerado, a pedido, do posto de 2.® tenente, 

commissão, do 1.® corpo auxiliar, Luiz Fagundes Pereira;
1 a 8, foi exonerado, a contar de 31 de maio, data em que foi 
-colvido o contingente auxiliar de S. João de Camaquam, do pos- 

1.® tenente, em commissão, Antonio Furtado de Azambuja; 
a 8 de julho, foram exonerados, a contar de 30 de junho, data 
que foi dissolvida a ala do 30.® corpo auxiliar, os seguintes offi- 

Les. em commissão:
Marcos de Oliveira Fortes — major commandantes; 
dr. Alberto Vieira de Magalhães — capitão medico;
M axim iliano Portaluppi e Antonio Pinto Ribeiro — capitães 

commandantes dos 1.® e 2.® esquadrões, respectivamente;
Alberto Alves de Campos, Antonio Miranda Lima e David Bra-

— _  1.®* tenentes;
Cicero Cardoso Teixeira, Floriano Pimentel, Alvaro Santos, José 

Teixeira de Albuquerque, Leonel José Gonçalves, Manoel Patricio, 
Apparicio Xavier da Cruz e João Manoel Dias — 2.°* tenentes;

na mesma data, foram exonerados, a contar de 30 de junho, 
data em que foi reduzido o 28.® corpo auxiliar, os seguintes officiaes, 
em commissão: .

Onofre Marques de Mattos e Maurício da Silva Braga — ca
pitães commandantes dos 2.® e 4.® esquadrões, respectivamente;

Alfredo Bastos Pinheiro e Francisco Barcellos — 1.®* tenentes; 
Pedro José dos Santos, Franco Logo, Januario Leite Miranda, 

André Marques e Ignacio da Silva — 2.®* tenentes;
ainda na mesma data, foram exonerados, a contar de 30 de ju

nho, data em que foi reduzido o 8.® corpo auxiliar, os seguintes offi
ciaes, em commissão:

João Borges de Oliveira — major fiscal;
Francisco Guerra — capitão medico;
Oliveiro Antunes de Oliveira — capitão ajudante;
Manoel Fidelcino Borges — 1.® tenente;
Florencio Rodrigues de Campos, Manoel Soares de Lima Netto 

e Felippe Lemos — 2.°® tenentes;
na referida data, foi exonerado José Borges do posto de 1.° te

nente, em commissão, do esquadrão auxiliar de vaqueanos da região 
Pary-Guarita-Herval Secco, a contar de 30 de julho, data em que 
foi reduzida essa unidade;

a 9, foram exonerados, a contar de 30 de junho, data em que foi 
reduzido o 18.® corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 

Renato Victor Dumoncel e Aristides Gabriel Haeffner — capi
tães commandantes dos 1.® e 3.° esquadões, respectivamente;

Anisio Victor Pahim Rocha e Didimo Carvalho — 1.°® tenentes;
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Antonio Machado Lvrio, Firmino Machado Lyrio, Juvenal Sn»' 
res, Heraclydes dos Santos e João Silveira Volino — 2.°* teiv--“  

na místm. data, foram exonerados, a contar de 30 de jit 
díita em que foi reduzido o 1.° corpo auxiliar, os seguintes oíficj^j; 
em commissão:

Francisco Manoel de Oliveira — capitão commandante do 4I 
esquadrãp; H

Domingos Pereira de Souza e Nazeazeno Netto Martins J  
1.°* tenentes; "

Feliciano Alherto Maciel, Domingos Vieira, Waldemar Î ee, 
mero Barão e Pedro Chaves de Vargas — —132 tenentes;

a 13, foi exonerado, a contar de 30 de junho, data da dissok, 

ção do contingente auxiliar de Passo Fundo, o 2.® tenente, em coa. 

missão, Laureano de Moraes Branco;

a 13 de agosto, foram exonerados, a contar de 10 do mesmo tntj, 
data em que foi dissolvido o esquadrão auxiliar de vaqueanos da 1*. 
gião Pary-Guarita-Herval Secco, os seguintes officiaes, em eomnd 
são, da mesma unidade:

Seraphim Moura Reis Netto — capitão commandante;
José Gonçalves Pacheco — 1.® tenente;

José Joaquim Ferreira e José Alves Ferraz — 2.05 tenentes; j 
a 18, foi exonerado, a contar de 15 do mesmo mez, data da d», 

solução do contingente auxiliar do Rosário, o 2.® tenente, em com| 
missão, José Maria Martins;

a 23, foram exonerados, a contar de 20 do mesmo mez, data og 
que foi dissolvido o 1.® corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em cc*ç«j 
missão:

Miguel Luiz da Cunha — tte. cel. commandante;
Luiz Robim — major fiscal;
José Agostinho Cardoso — capitão ajudante; 
dr. Osseon Suarez Orosco — capitão medico;
Gervasio Severo de Carvalho e Florencio Mello da Cunha — ca

pitães commandantes dos 1.° e 2.° esquadrões, respectivamente; | 
Elyseu Pedroso e Pedro Cruxen da Cunha — l.°8 tenentes; i  

Longuinho Costa, Alberto Belmonte Cabeda. João Baptista —13  

lho, Olympio Nominando de Moura e Dirceu Chrispim — 2.°* te
nentes ;

a 31, foram exonerados, a contar de 25 do mesmo mez, data 
que foi reduzido o 21.® corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em 
commissão:

Pedro Ferreira dos Santos — capitão commandante do 4.* e* 
quadrão;

Antão Mello e Cantalicio Nogueira — 1.°* tenentes;
Guaracy Fontoura, Coca Barcellos, Alfredo Almeida Riso, 1 ^  

rio Motta e Angelo Jardim — 2.°* tenentes;
a 21 de setembro, foram exonerados, a contar de 15 do mesnl
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data em que foi dissolvido o 18.° corpo auxiliar, os seguintes
íficiaes, em commissão:

Victor Dumoncel Filho — tte. cel. commandante;
Tasso de Moraes Silveira — major fiscal;
João Manoel Pereira — capitão ajudante;
Christiano Meyer Rõttesberger — capitão medico;
Avelino José dos Santos e Al varo de Moraes Silveira — capi- 
commandantes dos 1.® e 2.* esquadrões, respectivamente; 
felisberto Muniz dos Reis e Silvestre Vargas — 1.°" tenentes; 
Benedicto Machado Lyrio, Pedro Ivo dos Santos, Octaviâno de 

Oliveira, Antonio Scherer e Eduardo Caporal —  2.°* tenentes;
a 24, foram exonerados, a contar de 15, data em que foi dissol

vido o 28.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 
Raymundo Gomes Netto — ttè. cel. commandante;
Cyro Queiroz — major fiscal;
Pedro Salles de Oliveira Mesquita — capitão ajudante; 
dr. Cyro Peixoto — capitão medico;
Pedro José de Oliveira e Onofre Calabia — capitães comman- 

dantes dos 1.° e 2.° esquadrões, respetivamente;
Guilherme Gonçalves Pacheco e Luiz Notario — 1.°" tenentes; 

Chrispim Leite Miranda, Alvim Dias, Darwin Gomes, Irinfeu 
dos Santos e Dorval Gomes — 2.°* tenentes;

a 25, foram exonerados, a contar de 15, data em que fòi dissol
vido o 21.° corpo auxiliar, os seguintes officiaes, em commissão: 

Octacilio Fernandes — tte. cel. commandante;
Jesé de Araújo Vargas — major fiscal;
Alvim de Oliveira Costa — capitão ajudante; 
dr. Raul Azambuja — capitão medico;
Braulino Corrêa de Souza e João Gallo Bazon — capitães corti- 

mandantes dos 1.® e —1 esquadrões, respectivamente;

Affonso de Oliveira Cardoso e Francisco de Avila Corrêa —
1." tenentes;

Agostinho Minervino da Silva, Alcides Duarte Filho, Walde- 
mar Attico Soares, Luiz Rola Lucas e Gomercindo Cantidio Alves
— 2.°* tenentes;

a 20 de dezembro, foram exonerados, a contar de 15, data em 
que foi dissolvido o contingente auxiliar de Pinheiro Machado, Ary 
Flôr Siqueira e João Bueno, respectivamente, capitão commandante 
e 2." tenente, em commissão, da mesma unidade;

na mesma data, foi exonerado, a còntar de 15, data em que foi 
dissolvido o contingente auxiliar de Soledade, o 2.® tenente, em com- 
raissão, Jeronymo Rodrigues de Lima;

a 31, foram exoneradòs, a contar de 25, data em que o 8.® Corpo 
foi reduzido a um esquadrão, os seguintes officiaes, em commissão: 

Tte. cel. commandante — Emilio Carneiro Borges;
• 1." tenente medico — Francisco Guerra;

. capitão commandante do 2.° esquadrão — Apparicio Fonseca 
Boeira;
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1.° tenente — Dorval de Oliveira Lopes; j
2.“ tenentes — Osorio Rodrigues Pinto e Rodrigo Silva Cha»^ I

D .' • • ..(t —13— I

DIRECTORIA DE HYGIENE

4.3°t3etn Do Donervtal.

Froam designados os seguintes:

a 6 de janeiro, o fiscal de exportação e consumo, Egydio df 
Oliveira Maciel para exercer, provisoriamente, idêntica funcção L 
laboratorio de analyses do Rio Grande;

a 18, o auxiliar sanitario, Arthur Maciel para exercer o cargo I 
de fiscal de exportação e consumo durante o impedimento de Egy, 
dio de Oliveira Maciel;

a 25, Emilio Creidy para exercer o cargo de fiscal de exportação I 
e consumo durante o impedimento de Carlos Brandão Birnfeld; r 

a 31, Sizenando Carvalho Martins para exercer o cargo de au-1 
xiliar sanitario, durante o impedimento de Arthur Maciel;

a 17 de fevereiro, foi designado o dr. Waldemar Castro par*! 
exercer o cargo de bacteriologista, durante o impedimento do dr. Joa- ] 
quim Travassos da Rosa;

a 23 de março, foi designado o servente Bolivar Augusto do I 
Nascimento 2." desinfectador;

a 31, foi designado, a contar de 22, o dr. Joaquim Travassos d»| 
Rosa para exercer as funeções de bacteriologista, durante o impedUl 
mento do respectivo funccionario;

a 22 de outubro, foi designado o fiscal de exportação e conso-j 
mo, Antonio Pereira de Castro, para exercer idêntica funcção Ho | 
laboratorio de analyses do Rio Grande.

4.3°t3etn Do od.vo3tal.

a 14 de janeiro, foi exonerado, a pedido, Darcy Alves do cargo | 
de correio;

a 16 de março, foi exonerado, a pedido, José Godinho da SiWJ 
do cargo de 2.° desinfectador^

a 6 de maio, foi exonerada, a pedido, das funeções de bronià-1 
tologista, d. Ignés P. de Souza Telles;

a 25, foi exonerado, a pedido, do cargo de chimico de 3* cias-1 
se, Miguel Barreto Vianna;

a 14 de junho, foi exonerado, por conveniencia do serviço,* 
cargo de 2.° escripturario, José Antonio da Cruz;

a 24 de outubro, foi exonerado, a pedido, do cargo de 2.° O | 
cripturario, Dartagnan Tubino.
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a 24 de setembro, para exercer as funeções de encarregado 
boratorio de analyses do Rio Grande, Carlos Bordini Nogueira j i  

a 4 de outubro, para exercer as funeções de chimico de 3 .i 
se, Heraclides Alcibiades da Silva Simões;

a 29, para exercer as funeções de 2.° escripturario, UlysgJ 
Moura Tubino;

a 2 0  de dezembro, para exercer o cargo de director do ■ 
de Prophylaxia Rural de São Jeronymo, o dr. Ilo Marino p ^ _  

a 26, para exercer o cargo de auxiliar do bacteriologista, 0 4 ? 
torando Enio Marsiáj; I™

a 30, para exercer o cargo de fiscal de exportação e cons  ̂
José Martins Soares.

a24dest2tdmb4e

a 24 de março, foi transferido do laboratorio de analys^í 
Rio Grande para a Directoria de Hygiene o fiscal de exportaS 
consumo, Egydio de Oliveira Maciel, e desta para aquelle o fjj, 
de exportação e consumo, Manoel Garrido da Silva; ,9

a 1 1  de abril, foi transferido o bromatologista provisorio dl 
boratorio de analyses de Caxias, Romeu Carvalho Martins nfl 
de Bento Gonçalves, e deste para aquelle o bromatologista An* 
Mendes Taborda;

a 8  de setembro, foi transferido, por conveniencia do servi;
o encarregado do laboratorio de analyses do Rio Grande, Rei® 
Hiltl, como addido, para a Directoria de Hygiene;

a 2 2  de outubro, foi transferido do laboratorio de analystJ 
Rio Grande para a Directoria de Hygiene, o fiscal de exportar  ̂
consumo, Manoel Garrido da Silva.

ro,t4pxte ctmf424c4e et, tsstbuo

a 17 de fevereiro, foi declarada sem effeito a nomeação de Ld 
Lima para o cargo de correio;

a 25, foi declarada sem effeito a nomeação de Orozimbo Pa 
de Moraes para o cargo de correio.

nçubdmpõo ct fog42

a 29 de junho, foi extincto o logar de almoxarife do desini 
ctorio.

iloetdu4co2b4

a 7 de junho, fpi aposentado compulsoriamente o chefe do 
viço de desinfecção, Fernando Flôres, com direito á percepção 
de 4 :579$100 — acto n.° 244.

yodu24muo

a 11 de maio, foi contractado com o dr. Joaquim Travassol 
Rosa, pelo periodo de 1 anno, a contar de 4 do mesmo mez, f  
viço de reorganisação e installação do Laboratorio de AnalyseS;
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a 2 de agosto, foi exonerado, a pedido, o desembargador Ai 
do Azambuja, do cargo de Chefe de Policia.

a 11 de novembro, 90 dias, para tratar de interesses, ao deleg 
de policia de Cachoeira, Carlos Leal Nogueira da Gama;

a 14, 60 dias para tratamento da saúde, em prorogação ao a 
nuense da sub-chefatura da 3.* região policial, Eugênio Müssn 

a 7 de dezembro, 15 dias, para tratamento da saúde, ao sub-d 
de policia da 9.* região, bacharel Alfredo Maciel Moreira;

a 12, 15 dias, para tratamento da saúde, áo praticante do G 
nete de Identificação e Estatística Criminal, Arthur Ignacio do Prj 

a 14, 60 dias, para tratar de interesses, ao sub-delegado de 
licia do 11.° districto de Palmeira, José Eurico Kern;

a 19, 30 dias, para tratamento da saúde, ao auxilar interint 
Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, Ubaldino I 
Vieira.

a 17 de março, por decreto n.° 3810, foi annexado ao territorio 
da 4.* região policial o municipio de Encruzilhada;

na mesma data, por decreto n.° 3811, foi annexado ao territorio 
da 18* região policial o municipio de Guahyba;

a 9 de abril, por decreto n.° 3822, foi annexado, provisoriamente,) 
ao da 12.* o territorio da 11.* região policial;

a 13, por decreto n.° 3825, foi annexado ao territorio da 1.* re
gião policial o municipio de Novo Hamburgo;

a 12 de maio, por decreto n.° 3842, foi annexado, provisoria
mente, ao da 4.* o territorio da 5.“ região policial.

a 11 de julho, foi promovido, por antiguidade, a sub-director 
official Pedro Alves Pereira Salgado — acto n.° 303.

a 14 de outubro, foi desannexado da 4* o territorio da 5*' 
policial;
a 26, foi desannexado da 11.* o territorio da 12.* região polieii

138—a2de

gaa—od2st ,— f—ii3fti3te

xitnt2st

Eustachio Castro -— acto n.° 296.

ridaep—i—a83d

a 8 de julho, foi transferido para o Archivo Publico o porteir

m8edaa8od2st ,8 f—ii3fti3t
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JUNTA COMMERCIAL

JUNTACOU

a 30 de março, por decreto n.® 3816, foi nomeado vice-prfcjj
o deputado Eleutherio de Castro Araújo.

MEARILIaACOU T30TaIAd eA mrA 0AERT

a 28 de novembro, por acto n.° 476, foi concedida ao 1.» 
ciai, Octavio Ferraz Teixeira, a gratificação especial da 4.' 
dos respectivos vencimentos, na razão annual de 1:596$000.

çIaToCA3

Foram concedidas as seguintes:
a 21 de novembro, 60 dias, para tratamento da saúde, ao 

official, Helvecio Fagundes de Oliveira Freitas;
a 20 de dezembro, 60 dias, para tratamento de pessôa da fartj 

ao 2.° official, Galvão do Nascimento Leães.

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA 

JUNTAC,T3

a 4 de janeiro, foi nomeado o bacharel Dilermando Xayieljj 
to para, interinamente, exercer as ftincções de inspector das dtlej 
cias de estatística;

a 18, foram nomeados, interinamente:
Américo Moraes Almeida e Mario Muratori — 3." offid 
Alcides Sá Britto — archivista;
Egydio Michaelsen, Oswaldo Ramos Pires, Alfredo SaU 

Souto, Othoniel Gonçalves Meirelles e Ndson de Carvalho Souza 
praticantes;

a 10, foi nomeado, provisoriamente, João Cortez Caníjnn 
Junior para o lugar de cartographo;

a 12, foram nomeados, interinanientè, delegados de estatĥ
os seguintes:

Saul Irineu Farina, em ..... .................. ............  Alfredo Chaves;
João Luiz Job, em -------------------  Bagé;
MaHo Gomes Ferreira, em _______________  Bento GonçaWH;
Eduino Affonso Grehs, em _______________  Candelaria;
Amilcar Cunha e Albuquerque e Floriano Ne

ves da Fontoura, em.____________________  Cachoeira; •
Raul Soares dos Santos, em —___ I--------  Cangussú;
Salvador Russomano Petrucci e Amir Fer-

retti, em _____ :_________ _______________  Caxias;
Theobaldo Baierle, em ................ ..... ............ . Conceição do Afl
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_  . Arcacio Alves e João Donato de Aze-

püSTsiquciia' em — 7,"--------------
_  Gonçalves Meirelles, em --------
Tmar Cabral Vieira e Alcibiades Cunha

r^âbral. 6111 __.A ..............  .........................
K J c h o  Brasil, em -----------------

Faraon, e m --------------------
1 2 o  Alves, e m --------------------
ESfoo Jardim Fraga, em -------------
A o Carvalho e Silva, em------------------------------
® . Franco c Rubeiral R. de Camargo, em _  
o ° nialdo Nunes Vidal e Lilasio Ferrer, em 
Francisco Nogueira Junior e João Michelena

■ Vina, em —.................................. ........ .......
Gastáo de Castro, e m -----------------
Tosino Onofno, em-------------------
Wyr Moogen de Azambuja e Ovidio Macha

do, em---------------------------
Florisbal Ribas dAvila e Joaquim Francisco

Garcia do Prado, em..................... ..............
Julio de Souza Moraes e Amaury Daudt Lam-

pert. em -------------------------
Adroaldo Brunet Prates, em------------
Athanasio Mendes, em---------------

ar Goulart Bandeira, em...
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José da Costa Gomes e José Tamborindeguy
Uhalt. em........ ...........----- --...—..........

Francisco Pedroso Souza, em------- ---
Marinho Silveira, em...
.oão Severiano Martins, em ______________
Henrique Forjat e Edison de Castro Pinto 

Salles, «n------------------------ -
?’acito Ribas e Alexandre de Quadros, em 
lugo Soares Fagundes e Graciliano Araújo
jtaunos, em...... — _____ ______________

E.dgard Alfredo Harth e João Torunsky, em 
Ijabio Menezes de Moraes e Ernani da Silva

Brasil, em _________________________ ___
Gerio A. Pinto de Oliveira, em____________
Anhur Motta e Julio Oliveira, em_________
|osi Amorim Ramos, em__________________
Floduardo Ramos, em..
Mo Koseritz Brasil e Octavio Andrade de 
Uicena, em________ ___________________

(wo Domingos Pinto Filho, em..
_.A  Baptista Kieling Costa e Jorge Naamann 
ruho, em............................ '

•yonisio Duarte e Aragão, em____________

Cruz Alta; 
Encruzilhada;

Erechim;
Estrella;
Garibaldi; 
Gravatahy; 
Guahyba;
Herval;
Ijuhy;
Itaquy;

Jaguarão;

Jaguary;
Julio de Castilhos;

Lagôa Vermelha;

Livramento;

Montenegro;
Nova Trento; 
Palmeira;
Passo Fundo;

Pelotas;

Piratiny;
Prata;
Quarahy;

Rio Grande;
Rio Pardo;

Rosário;

Santa Cruz;

Santa Maria;
Santa Victoria; 
Santo Angelo;
Santo Antonio;
S. Franc.0 de Assis

S. Franc.0 de Paula 

S. Jeronymo;

S. Leopoldo;
S. Lourenço;
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Odilon Martins e Américo da Rosa Cabral,
em _______________ -________ -____________S. Luiz Conz^|

Octacilio da Rocha Timm, em____________ _São Pedro; ’
Otto Weber, em-----------------------S. Sebast. do
Garibaldi Brum Pontes, em---------- .—  São Sepé; '
Ottalio Affonso de Camargo, em----------Santiago do
Olavo Almeida CampoS, em------------ -Soledade;
Ramiro Torres Seixas, em ------------- -Taquara;
Henrique Costa Ventura, em ----------- -Taquary;
Sylvio Mendel, em_________________________Triumpho;
Oscar da Silva Teixeira e Benjamin Carva

lho e Silva Netto, em_____________________Uruguayana;]
Maneio Pereira da Fonseca Velho, em_______Vaccaria;
Amaro Joaquim Rodrigues, em___________ ___Venancio Ayrfl
Augusto Caetano da Silva Primo, em________Viamão;

a 17: ’

Avelino dos Santos Camargo, em____________Vaccaria;
Athayde Osorio Rodrigues, eni__ __________ _Nova Trento; 1

a 21, foi nomeado Propocio da Fontoura Baptista para g 
cer, interinamente, as funeções de 3.° official;

a 31, foram nomeados, interinamente, delegados da estatj 
os seguintes:

Jarintho José Moreira, em________________ _Santo Amaro; I
Ary P. Lemos, em__________________________S. Vicente;
Gaspar dos Santos Porto, em_______________S. José do Noite
Aristotelino de Castro Pinto, em_______ '----S. Gabriel;
Helio Goulart, em__________________________Pinheiro Machaè
Eurico da Silva Tavares, em______________ _D. Pedrito; 1

a 17 de fevereiro, foi nomeado, interinamente, delegado de c 
tatistica, em Arroio Grande, Agostinho Hermes da Conceição;® 

a 13 de março, foi nomeado, interinamente, delegado de ab 
tistica em Garibaldi, João de Oliveira Bello;

a 15, foi nomeado, interinamente, delegado de estatistia « 
Lavras, José Joaquim Bueno;

a 16, foi nomeado, interinamente, delegado de estatistia« 
Dôres de Camaquam, Ennio Monteverde de Souza;

a 18, foi nomeado, interinamente, delegado de estatisticS 
Vaccaria, Alipio Ramiro Porto;

a 26, foi nomeado para exercer as funeções de dactylogn 
interina, d. Joaquina Porto;

a 31, foi nomeado delegado de estatística em Uruguayana,! 
Guimarães;

a 11 de abril, foi nomeado delegado de estatistica em 
Hugo Soares Fagundes;



—  143 —

20 , foi nomeado delegado de estatística em Nova Trento,

Â roaldo ’ Brunet Prates:
a 26, foi nomeado 3." official provisorio, Egydio Michaelsen;

I  na mesma data, foi nomeado praticante, Victor Stumpf;
: ainda na mesma data, foram nomeados delegados de estatística

Onelio Velloso da Silveira e Propicio Fontoura Baptista;
03 a 29. f°* nomeado delegado de estatística em S. João de Ca-

fluam, Alcides Francisco Dias;
5 de maio, foi nomeado delegado de estatística em Dôres de

r • —---:̂  Bittencourt;

delegado de estatística em Caxias, Manoel

________  Jelegado de estatistica em Bom Jesus, Juve-
—14 Fonseca Sant’Anna.

a 23, f°> nomeado delegado de estatistica em S. Francisco de 
paula. Arthmon Serrano Ortiz Caminha;

a 25, foi nomeado delegado de estatistica em S. Sebastião do 
Cahv, Aluisio Moraes Fortes;

a 26, foi nomeado delegado de estatistica em Cruz Alta, Crillon 

Müller.
a 2 de junho, foi nomeado delegado de estatística em Encantado, 

Dante Peretti;
a 7, foi nomeado delegado de estatistica em Sant’Anna do Li

vramento, Francisco Sabino do Prado;
na mesma data, foram nomeados delegados de estatistica, em 

Alegrete, Adão Alves Paim e Amadeu Rodrigues Antunes; .
a 21, foi nomeado delegado de estatistica, em S. Borja, Bazilio 

dos Santos Loureiro;
a 7 de julho, foi nomeado delegado de estatistica, em Novo Ham

burgo, Ewaldo Koch;

a 16, foi nomeado delegado de estatistica, em Encruzilhada, Car
los Silveira;

a 4 de agosto, foi nomeado delegado de estatistica, em Soledade, 
Antonio Heit; 1

a 6, foi nomeado delegado de estatistica, em Passo Fundo, Car
los de Lima Vai dez;

a 17, foi nomeado delegado de estatistica, em São Gabriel, o dr. 
Lourenço Antonio de Souza;

a 9 de setembro, foi nomeado delegado de estatistica, em São 
Borja, Ludgero da Silva Filho;

a 16, foi nomeada dactylographa, durante o impedimento do
1.® official, Eduardo Pacheco de Andrade, com a gratificação que 
este perde, d. Aracy Drumond;

a 12 de novembro, foi nomeado delegado de estatistica, em Ale
grete, Antonio Faria, durante o impedimento do respectivo funccio- 
nario, Amadeu Rodrigues Antunes;

a 26, foram nomeados 2.® e 3.® officiaes e praticante, respecti
vamente, Luiz Perez, Oswaldo Ramos Pires e Paulo Carvalho.
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—14a7dej7n i7rod,didn fcnclnfn4rcs7n

a 17 de janeiro, foi declarada insubsistente a nomeação de »  
cio Pereira da Fonseca Velho para o cargo de delegado de estatuí 
em Vaccaria;

na mesnia data foi declarada insubsistente a nomeação de Adn 
do Brunet Prates para o cargo de delegado de estatistica em \'0 
Trento;

a 21, foi declarada insubsistente a nomeação de Mario Mur 
para o cargo de 3.° official;

a 31, foram declaradas insubsistentes as seguintes nomea 
de delegados de estatistica:

Joaquim Ponsatti, em________
Rubeiral R. de Camargo, em.
João Michelena Vina, em____
Qvidio Maahado, em..

Bagé;
Ijuhy;
Jaguarão;
Lagôa Vermelha,;

Julio de Souza Moraes, em_______________  Montenegro;
Rio Pardo; 
Rosário;
Santo Angelo;

Octavio Andrade de Lucena, em___________  S. Franc.0 de Pau

Alexandre de Quadros, em.. 
Hugo Soares Fagundes, em.. 
Julio Oliveira, em____

Jorge Naamann Filho, em.. 
Henrique Costa Ventura, em..

S. Leopoldo; 
Taquary;

a 13 de março, foi declarada insubsistente a nomeação de Joí 
Severino Martins para delegado de estatistica em Quarahy;

a 15, foi declarada insubsistente a nomeação de Oscar da Süj 
Teixeira para o cargo de delegado de estatistica cm l'rugua_vana;í 

na mesma data, foi declarada insubsistente a nomeação de 
Weber para delegado de estatistica em S. Sebastião do Cahy,

ub1c7,dej7n

a 25 de janeiro, foi exonerado Luiz Faraon do cargo de 
gado de estatistica em Garibaldi;

a 15 de março, foi exonerado, a pedido, do cargo de deleg 
de estatistica em Rosário, Graciliano Araújo Ramos;

a 18, foi exonerado do cargo de delegado de estatistica, em t j  
caria, Avelino dos Santos Camargo;

a 21, foi exonerado, a pedido, do cargo de delegado de estJ 
tica, em Cruz Alta, Dulcino Accacio Alves;

a 20 de abril, foi exonerado, a pedido, do cargo de delegadèj 
estatistica, em Nova Trento, Athayde Osorio Rodrigues;

na mesma data. foi exonerado do cargo de delegado de 
tistica, em Caxias, Luiz Ferretti;

a 4 de maio, foi exonerado, a pedido, do cargo de delel 
de estatistica, em Dôres de Camaquam, Ennio Monteverde de SoU
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; '16 . t°' exonerado, a pedido, do cargo de delegado de esta-, 
;'.t  em Soledade, Olavo de Almeida Campos; 
t’stUa 23. f°' exonerado do cargo de delegado de estatistica. em S.

«co de Paula. João Koseritz Brasil; 
pr*n g je junho, foi exonerado, a pedido, do cargo de delegado de 
«uwística. em Cachoeira, Floriano Xeves da Fontoura;
^ 17. f°' exonerado, a pedido, do cargo de delegado de esta- 

em São Gabriel, Aristotelino Pinto;
22. foi exonerado do cargo de delegado de estatistica. eu» Fn- 

ifl.|hãdii. Odilon Meirelles; 
a 24 de agosto, foi exonerado, a j>edido. do cargo de delegado 

. eSlatistica, em Cachoeira. Amilcar Cunha e Albuquerque;
a 28 de novembro, foi exonerado do cargo de delegado de es- 

iatistica. em Erechim. Alcibiades da Cunha Cabral.

Transferencias

a 3 de agosto, foi transferido, por conveniencia do serviço,
0 delegado de estatistica, em Passo Fundo. Oscar Goulart Bandeira, 
para a delegacia de Quarahy;

a 16, foi transferido o delegado de estatistica, em Triumpho, 
Sylvio Mendel, para a delegacia de Soledade, e desta para aquella 
Antonio Heit;

a 17 de dezembro, foi transferido, por conveniencia do serviço,
o delegado de estatistica, em Cruz Alta, João Donato de Azevedo 
Siqueira, para a Delegaria de Sant’Anna do Livramento e deita para 
aquella o delegado Floribal Rihas d’Avila.

Aintlsão

a 30 de novembro, foi declarado avulso o 1“ otficiál Eduardo 
facheco de Andrade — acto n. 481, da mesma data.

°exonra' xdnxo,e,a'

a 26 de fevereiro, 8 dias, para tratamento da saúde de pessôa 
de sua faniilia, ao 1." official Eduardo Pacheco de Andrade;

a 29 de julho, 30 dias, para tratamento da saúde, á dactvlo- 
grapha Joaquina Porto;

a 2 de setembro, 2 mezes, para tratar da saúde de pessôa de sua 
tamilia, ao 1.° official Eduardo Pacheco de Andrade, a contar e 1.° de 
ajgnsto;

a 13, 5 dias, sem vencimentos, a contar de 10 do mesmo mez, ao
1 delegado de estatistica, em Garibaldi, João de Oliveira Bello;

na mesma data. 90 dias, para tratar da saúde, ao delegado de es-
i tatistica. em Alegrete, Amadeu Antunes;

a 15. 30 dias, para tratar de interesses, ao delegado de estatistica.
0,1 M®hy, Ney Franco;

i K I to
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a 18 de nuvembro, 30 dias, para tratar de interesses, ao 
do de estatística, em Montenegro, Amaurv Daudt Lampert;

—14f>4a18 deneuvmb18

por acto n.° 7, de 6 de janeiro, (oram ajjprovados os conj 
celebrados entre o Estado e diversos municipios para execuçã0 
serviços de estatística;

por acto n.° 36, de 22, foram approvados os convênios c 
dos entre o Estado e os municipios de D. Pedrito, Garibaldi, 
Amaro, S. José do Norte e S. Vicente para execução dos seiv 
de estatística:

por acto n.° 61. de 16 de fevereiro, foram approvados os ç 
nios celebrados entre o Estado e os municipios de S. Gabriel, S. 
ja, Dôres de Camaquam e Encantado para execução dos serviço* 
estatística;

por acto n.° 157, de 26 de abril, foi approvado o convênio 
brado entre o Estado e o município de Alegrete para o mesmo fim

por acto n.° 222, de 21 de maio, foi approvado o convênio 
brado entre o Estado e o município de Novo Hamburgo.

rv1o1,3e8

a 8 de janeiro, foram promovidos, por antiguidade, a chefe 
secção o 1.° official Aristides Cunha, a l.os officiaes os 2.os A® 
Gaspar de Oliveira e Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves e a 
os 3.°* Francisco Arnoldo da Silva e Januario de Carvalho Pr 
acto n.° 20;

a 9 de maio, foram promovidos, por merecimento, a 1.°* 
daes os 2.os Aldo Prestes de Carvalho e Nominando Armando 
Silva e a 2.os os 3.os Bento Fernandes e Fernando Barreto, por 
guidade, acto n.° 186;

a 10 de dezembro, foi promovido, por antiguidade, a 1° 
ciai o 2.° Francisco Arnoldo da Silva.

—vem,01 be n1imv

a 24 de março, por acto n.° 112, foi creado um logar de s 
grapho.

—14pvmdp1

, a 26 de julho, foi contractada d. Margarida para exercer,as 
cções de dactylographa.

te8ai4m,3e8

a 6 de abril, foi designado o chefe da L* secção, João da 
Soares, para exercer, em commissão, as funeções de inspector
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^  mesma data, foi designado o bacharel Dilermando Xavier 
insoector geral, para exercer, interinamente o cargo de chefe

J, 1* ^ a0-

ARCHIVO PUBLICO 

Por decreto n.° 3.775, de 4 de janeiro, foi approvado o novo re- 

—^ ^ ^ mem sadt,^,

1'orani concedidas as seguintes:

a 11 de fevereiro, 90 dias, para tratamento da saúde, ao 2." oí- 
ijrial. Francisco Carlos de Lemos;
f a 30 de março, 1 mez, para tratamento da saúde, ao 3.° official 

visorio, Paulo Thompson Flôres. a contar de 21 do mesmo mez;
• a  3L 90 dias, para tratamento da saúde, ao chefe de secção, 
Walter Vinhas Vasques;

a 6 de abril. 30 dias. para tratamento da saúde, ao servente Ho- 
jnero da Costa Duarte;

a 16, 90 dias, para tratamento da saúde, em prorogação, ao 2.° 
official. Francisco Carlos de Lemos;

a 11 de julho, 90 dias, para tratamento da saúde, em prorogação, 
ao chefe de secção, Walter Vinhas Vasques;

a 23 de agosto. 90 dias. para tratamento da saúde, ao porteiro, 
Eustachio Castro;

a 27, 2 mezes, para tratamento da saúde, ao 1." official, Aldo 
prestes de Carvalho;

a 14 de novembro, 60 dias. para tratamento da saúde, ao serven
te Leopoldo Mandarino.

oigngbcdh

a 8 de março, foram promovidos a chefes de secção, por anti
guidade. os l.os officiaes, Napoleão Gonçalves de Oliveira e Walter 
Vinhas Vasques; a 1.° e 2.° officiaes, por merecimento, os 2.° e 3.°, 
Grimoaldn Carvalho e Nominando Armando da Silva.

rlDXhcg

a 27 de junho, foi declarado avulso o vpx official Fernando Bar
reto.

J i1th*ii0t0-1h

— a 23 dc maio, foi transferido para o Musêo “Julio de Castilhos” 
I® 2.° offcial, Bento Fernandes, acto n.° 225;

a 8 de julho, foi transferido par a aChefatura de Policia o por
teiro Manoel Tosé da Silva, acto n.° 296.

K
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V-. —14 8V -.

por acto n.u 297, de 8 dc julho, foi concedida a jxsrinuta ,'it 
gos requerida pelos funccionarios Francisco Carvalho de 
Gustavo de Oliveira Remião, respectivamente, 2.° official do 
Publico e 3.° escripturario da Administração do Porto.

p oractntu219

a 8 de março, foram nomeados, provisoriamente, 1.° e 3.°» (){ 
ciaes, o bacharel Homero Ferrando, d . Elvira Gomes dos 
André Avelino de Andrade Netto, CoIIatino Corrêa, Paulo T  
son Flôres e Avelino Maya Teixeira, respectivamente;

a 21, foi admittído como praticante razista Manoel da 7 
Leite:

a 9 de maio, foi nomeado 3." official provisorio José Cac 
de Medeiros:

na mesma data, foi nomeado continuo Demètrio Armos de fl 
veira;

a 25, foi nomeado 2.° official interino José '1'houiaz Peresii
a 15 de junho, foi nomeado 3.® official interino Manoel da C 

LèTte:
na inesma data, foi admittido coiiio praticante ra/.ista ( )ct~ 

Franco Ribeiro;
a 9 de julho, foi nomeado 2.° official interino Adriano dos ?  

tos Rocha Filho:
na inesma data. foi admittido como praticante razista Clir 

Béíto.

» lB1.1<)THECA PlTBl.íCA

,a9d1e9.

a 23 de março, foi dispensado do cargo de continuo provi: 
Augustro Francisco da Costa Freitas.

po81.ujo

a 4 de maio, Oscar Corrêa foi nomeado continuo.

MUSFO JULIO  LK CAST1LHOS 

lah1eu.9

Foram concedidas as seguintes;

ao 2.° official Áldo Carvalho, um mez. para tratamento da [ 
a 7 de janeiro;



director, dr. Alcides Maya. 100 dias, para tratamento da
. ‘(’etV1 prorogação, a di  de fevereiro;

-1 • irinrda. Lourival Méirelles Salgado, 3 mezes. para tratamento
3áde, a 27 de abril;

d3 '■* ( n,esmo, 2 mezes, )>ara o mesmo fim, a 6 de agosto;V . (e gàarda-porteiro. Carlos Thomaz Duarte, 1 mez. para trata-
,ia caúde. a 30 de novembro. • ’ •

iiteiit" '

recto,.e.tAlc s. ,MtAAlatcela

. 28 de fevereiro, por acto n.° 75, foi transferido o 2.° offi- 
. .  Prestes de Carvatyjp, para o Archivo Publico

1* DlKECTfíKlA

y.Ae.1ao — 1927

DECRETO n.° 3.804. de 11 de fevereiro
Crêa o officio privativo do registro especial de titulos 
c documentos do termo de Jagitarão.

DECRETO n." 3.826. de 18 de abril
Annexa o termo de Novo Hamburgo á comarca de S. 
Leopoldo.

DECRETO n." 3.827. de 19 de abril.
Crêa mais um logar de juiz na comarca da Capital. 

DKCRKTO n.° 3.828. de 19 de abril.
Crêa mais 00000 juizado districtal no termo da Capital. 

DECRETO n.” 3.829. de 19 de abril.
Crêa o logar de 4." promotor publico 00a comarca da 
Capital.

DKCRKTO n.° 3.833. de 28 de abril.
Nomeia juiz de comarca de Soledade.

DECRETO n." 3.835, de 29 de abril.
Remove para a 4.” vara da comarca desta Capital o ji|iz 
de Uruguayana.

DECRETO 00." 3.836, de 30 de abril.
Modifica a ordem de substituição do juiz de eorparca 
de Cangussú.

DECRETO li.» 3.837. de .30 de abril.
Crêa mais um officio de justiça 001 termo desta Capital.

DECRETO n.° 3.857. de 21 de junho.
Remove para a comarca de Uruguayana o juiz de S. 
Luiz Gonzaga.

UKCRHTO 00." 3.863. de 2 de julho.
Remove para a comarca de Jaguarão o juiz da de S. 
Vicente.

•ÊCRKTn n. de 5 de julho.
Crêa o 2.° notariado no termo de Passo Fundo.



DECRETO n.° 3.872, de 19 de julho.
Remove para S. Borja o juiz de comarca, hacharel D 
co Ribeiro da Luz.

DECRETO n.° 3.875, de 28 de julho.
Rectifica os limites das 1.* e 2 “ zonas do registro,* 
desta capital .

DECRETO n.° 3.886, de 2 de setembro.
Crêa o officio privativo do registro especial de 
e documentos no termo de S. João do Camaquam. ^  

DECRETO n.° 3.894, de 22 de setembro.
Estabeleci- o vestuário ou distinctivo que deverão «  
os juizes, promotores públicos, escrivães, porteiros 
auditorios e officiaes de justiça durante as audietJJ 
ou sessões.

DECRETO n.° 3.921, de 24 de novembro.
Nomeia juizes de comarca dc S. Luiz Gonzaga, V a  
ria e Lagôa Vermelha.

DECRETO n." 3.922, de 24 de novembro.
Crêa a comarca de Palmeira.

DECRETO n.° 3.930, de 12 de dezembro.
Crêa o officio privativo do registro especial de 
e documentos no termo de Taquara e nomeia o respej 
vo serventuário.

2.* DIRECTORIA

. ECRTCOn.

DECRETO n.° 3.809, de 11 de março.
Expede regulamento para execução da lei 383. de 104 
dezembro de 1925.

DECRETO n.° 3.818, de 5 de abril.
Crêa o municipio de Novo Hamburgo com o ternton 
do °38 districto de S. Leopoldo.

DECRETO n.° 3.819, de 5 de abril.
Provê sobre a administração provisoria do municipio i 
Novo Hamburgo.

DECRETO n.° 3.820, de 5 de abril.
Nomeia intendente provisorio |>ara o municipio de X1* 
Hamburgo.

DECRETO n.° 3.823, de 9 de abril.
Manda distribuir, no corrente exercicio, a verba <Ies(àl 
da a subvenções a estabelecimentos pios.

DECRETO n.° 3.847, dc 26 de maio.
Modifica o regulamento para concessão de premiol| 
viagem aos cultores de bellas artes.

DECRETO n.° 3.856, de 20 de junho.
Concede uma subvenção ao Lyceu de Artes e Oífi  ̂
Leão X III, do Rio Grande.
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pECRETO 

■ERETO 
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DECRETO

DECRF.TÕ

DECRETO 

DECRETO 

DECRETf)

DECRETC)

n.° 3.858, de 21 de junho.
Eleva a subvenção concedida á Sociedade Beneficente 
União e Progresso, desta capital. 
n.° 3.884, de 30 de agosto.
Kectifica o art. 2.° do decreto u.° 3.ó97. de 14 de outu
bro de 1926.
n.° 3.887. de 9 de setembro.
Dá novo horário á Repartição Central da Secretaria de 
Estado dos Negocios do Interior e Exterior, 
n. 0 3.899, de 4 de outubro.
Designa a commissão que se incumbirá de elaborar um 
projecto de lei. reguladora do processo das servidões ru
raes.
n.° 3.911. de 31 de outubro.
Designa dia para a eleição de presidente e vice-pnesiden- 
te do Estado.
n.° 3.912, de 5 de novembro.
Crêa mais um logar de medico-chefe fie secção no Hos
pital São Pedro. 
n.° 3.924. de 3 de dezembro.
Crêa o municipio de Jacuhy. 
n.0 3.925. de 3 de dezembro.
Provê sobre a administração provisória do municipio de 
Jacuhy.
n.° 3.926, de 3 de dezembro.
Nomeia intendente provisorio para o municipio de Ja
cuhy.
n.° 3.971, de 26 de dezembro.
Convoca a Assembléa dos Representantes para se reu
nir extraordinariamente a 5 de janeiro proximo vindouro.

3.» DIRECTORIA 

ECRTCO■°

n." 3.806. de 18 de fevereiro de 1927.
Declara subsistente, no corrente exercício, o quadro es
colar organisado pelo decreto n.° 3.590, de 19 de janeiro 
de 1926, com as alterações abaixo declaradas. 
n.° 3.814, de 28 de março de 1927.
Promove uma professora de 2* entrancia. 
n.° 3.815, de 28 de março de 1927.
Promove uma professora de 1.* entrancia. 
n.° 3.821, de 9 de abril de 1927.
Institue um grupo escolar em Ta|>es. 2." districto do 
municipio de Dôres de Camaquam. 
n.° 3.832, de 26 de abril de 1927.
Institue um grupo escolar no arrabalde da Tristeza, 001 
municipio desta capital.



DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

n.° 3.838. dc 5 de maio dc 1927.
Lnstitue subvenções esjxxnaes para aulas nas sécl<3 
districtos ruraes c povoações dc densa população 
n.° 3.83'>. de 6 de niaio de 1927. 
lnstitue uni grupo escolar na Margem de TaquajL ]
2." districto de Santo Amaro, 
n." 3.840. de 6 de maio de 1927.
Instituo um grupo escolar na villa de Pinheiro 
n.° 3.841. de 11 de maio de 1927.
Fixa o quantum das subvenções escolares no 
exercício. 
n.° 3.850. dc 28 de maio de 1927.
Concede uma subvenção á Associação Christã de 
ços, desta capital. 
n.° 3.867. de 5 de julho de 1927. 
lnstitue um grupo escolar para o ensino rural naB 
nia Nova Vicenza. no município de Caxias. 
n.° 3.868. de 5 de julho de 1927. 
lnstitue um grupo escolar |>ara o ensino rural na Q| 
General Osorio. municipio de Cruz Alta. 
n.° 3.873. de 21 de julho de 1927.
Concede uma subvenção á S<x:iedade colonial de 
F'e1iciano. no municipio de Encruzilhada.

n.° 3.874. de 21 de julho de 1927.
Supprime um logar de zeladora da Escola Coinp] 
e crêa o de auxiliar de escripta da secretaria do a 
estabelecimento de ensino. 
n.° 3.898, de 4 de outubro de 1927.
Expede novo regulamento da Instrucção Publica, 
n." 3.903. de 14 de outubro de 1927.
Approva (j regimento interno dos estabelecin íentos] 
ensino publico do Estado, 

n.” 3.905. de 21 de outubro de 1927. 
lnstitue um grup» escolar na Barra do Ribeiro. j

n." 3.910. de 28 de outubro de 1927. 
lnstitue um gru|*> escolar em Bòa Vista do Erechifl|

n." 3.918. de 22 de novembro de 1927.
Faculta o ingresso no magistério publico aos alui 
mestres dos gymnasjos federaes e ínunicipaes oífkj 
>ados.
n." 3.927. de 5 de dezembro de 1927.
Amplia o decreto n.” 3.918, de 22 dc novembro de fl 
facultando o ingresso no magi»tcrio pub lico  aos ç»| 
datos approvados em estal>elecimeutos particulare» | 
ensino.
n.° 3.975. de 28 de dezembro de 1927.
Approva o progranuua i»ra o concurso dos candid 
ao magistério publico.
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4." DIRECTORIA 

—11513 4.

I  y-gETO n " 3.773, de 3 de janeiro de 1927.
Crêa o 14." corpo auxiliar da Brigada Militar. 

taSfRETO n.” 3.774. de 3 de janeiro de 1927.
Crêa os 17.” e 20." corpos auxiliares da Brigada Militar. 

—1 534."  n.° 3.775. de 4 dc janeiro de 1927.
Approva o novo regulamento da Repartição do Archivo 
Publico.

F fR E T O  n.° 3.776, de 5 de janeiro de 1927.
Crêa mais um corpo auxiliar da Brigada Militar. 

DfcÇRETQ U-°3D777, de 5 de janeiro de 1927.
1 ' Recti tica o de n." 3.729. de 20 de dezembro ultimo.
nFC KET( > n.° 3.778, de 5 de janeiro de 1927.

Kectifica o-de n.° 3.768. de 31 de dezembro ultimo. 
DEJETO n " 3.779. de 7 de janeiro de 1927.

Reorganisa o 21.° corpo auxiliar tia Brigada Militar. 
DECRETO n.° 3.782, de 11 de janeiro de 1927.

Rectifica o de n.n 3.776. de 5 do corrente. 
pF.CRETO n.“ 3.802. de 20 de janeiro de 1927.

Altera o artigo 105. do regulamento approvado )>elo de
creto n.u 3.016, de 25 de agosto de 1922 

DECRETO ti." 3.805, de 18 de fevereiro de 1927.
Altera o art. 45 do regulamento approvado ]**lo decreto 
n.° 3.731, de 27 de dezembro de 1926.

DHCRETO n.u 3.808. de 26 de fevereiro de 1927.
Approva a tabella de vencimentos e material concernente 
ao Archivo Publico.

DECRETO n.” 3.810. de 17 de março de 1927.
Annexa ao territorio da 4.a região policial o municipio 
da Encruzilhada.

DECRETO n." 3.811. de 17 de março de l‘>27.
Annexa ao territorio da 18“ região policial o municipio 
do (Juahyha.

DHí KETO n." 3.816. de 30 de março de 1927.
Nomeia vice-presidente da Junta Connnercial.

DECRETO n." 3.822. de 9 de abril de 1927
Annexa. provisoriamente, ao da 12.", o territorio da 11.* 
região policial.

DECRETO n.” 3.824. de 13 de ahril de 1927.
Approva novos regulamentos, instrucções e programmas 
da Brigada Militar.

DECRETO ii." 3.825. de 13 de ahril de 1927.
Annexa ao territorio da 1." região ]«>licial o municipio 
de Novo Hamburgo.

DEC Ri*. j'o n.° 3.842. de 12 de maio de 1927.
. Annexa. provisoriamente, ao da 4." o territorio da 5.* re

gião jiolicial.
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DECRETO n.° 3.843, de 12 de maio de 1927.
Regula a precedencia entre as praças, inferiores 
rantes a official da Brigada .Militar.

DECRETO n.° 3.848, de 26 de maio de 1927.
Estabelece as vantagens a que têm direito as praçjj 
Brigada Militar quando sujeitas a processo diseio 
commuin ou militar.

DECRETO n.° 3.852, de 1." de junho de 1927.
Commette, provisoriamente, os serviços estaduaJ 
hygiene publica á intendencia municipal de Sain'\ 
do Livramento.

DECRETO n.° 3879, de 15 de agosto de 1927.
Manda contar jielo dobro .jvtra a reforma»dos offitíia 
praças da Brigada Militar, o periodo decorrido de 13 j 
julho de 1924 a 28 de fevereiro do corrente anno 

DECRETO n.° 3885. de 31 de agosto dc 1927.
Dispõe sobre responsabilidades a que estão sujeitogl 
officiaes reformados da Brigada Militar c detcrmhJ 
uso de uniforme para os mesmos.

DECRETO n.° 3.902, de 14 fie outubro de 1927.
Dcsannexa da 4.“ o territorio da 5“ região j—11 icial 

DECRETO n.» 3.909, de 26 dc outubro de 1̂ 27.
Desannexa da 11:* o teritorio da 12.” regiãu polid 

DECRETO n." 3.949. «le 13 de dezembro de 1927.
Dispõe sobre a reversão ao serviço activo da BrigadaJ 
litar de officiaes e praças reformadas e empregadoá 
aposentados.

DECRETO n.° 3.972. de 26 de dezembro de 1927.
Regula a exportação de vinhos riograndenses.

1.» D1RECTOR1A

ACTOS 1927

ACTO n. 2. de 4 de janeiro:
Nomeia 3.° supplente do juiz districtal da séde do termo— 
Passo Fundo e juiz e 1.” supplenfce do 4.° districto. ]

ACTO n. 3, de 4 de janeiro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 8.° districto do te 
de S. Luiz (ionzaga.

ACTO n. 4, de 5 de janeiro:
Nomeia 2.° e 3.“ supplentes do juiz districtal da séde do I 
mo de Triumpho.

ACTO n. 11, de 6 de janeiro.
Declara em disponibilidade o 2.° notario do termo <le 
çapava.

ACTO n. 12, de 6 de janeiro:
Nomeia 2.® e 3.° supplentes do juiz districtal do 7.° 
cto do termo de S. Leopoldo.



■ ̂  ■ 15. de 7. de janeiro: •
A Declara vago o logar de 3.® sivpplente do juiz districtal da 

do termo de Torres. 
n 16. de 7 de janeiro:

A1 jjomeia os supplentes do juiz districtal da séde do termo 
de Torres.

f fTO n. 17. de 7 de janeiro:
Declara em disponibilidade o successor do official do re
gistro geral de immoveis do termo de Caçapava.

' fTO n 18. de 7 de janeiro:
^1  Annexa, provisoriamente, ao 2." notariado do termo de Ca

çapava, o officio do registro geral de immoveis.
lirTO n. 19. e 8 de janeiro.
K  Nomeia juizes districtaes e supplentes dos 2.° e 3.° districtos 

do termo de Jaguary e supplentes do juiz districtal do 4.* 
districto.

*cTO n. 21. de 11 de janeiro:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo 
de S. Pedro.

\CTO n. 22. de 11 de janeiro:
Nomeia 2." supplente do juiz districtal da séde do termo de 
Guahyba.

ACTO n. 23, de 15 de janeiro:
Concede reversão ao juiz de comarca avulso, bacharel La 
Hire Guerra.

ACTO n. 24, de 15 de janeiro:
Declara em disponibilidade o 2° supplente du juiz districtal 
da séde do termo de Bom jesus e o escrivão do dvel e 
crime do referido termo.

ACTO n. 25, de 15 de janeiro:
Declara em disponibilidade o 1.® supplente do juiz districtal 
da séde do termo de Antonio Prado.

ACTO n. 26, de 17 de janeiro:
Nomeia os supplentes do juiz districtal do 3.® districto do 
termo de Livramento.

ACTO n. 27, de 17 de janeiro:
Nomeia supplentes dos juizes districtaes dos 1.®. 2.® e 3* 
districtos do termo de Bento Gonçalves.

ACTO n. 28. de 17 de janeiro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de 
Antonio Prado.

ATO n. 31, de 19 de janeiro:
Declara em disponibilidade o escrivão do 3.” districto do ter
mo de S. Lourenço.

ACTO n. 32, de 19 de janeiro:
I  . Nomeia 2.“ supplente do juiz districtal do 3.® districto do 

termo de Santiago do Boqueirão.
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ACTO n. 33, de 20 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do termo ^
T rento.

ACTO n. 35, de 22 de janeiro:
Nomeia 2." e 3.° supplentes do juiz districtal do —15 rjj 
do termo de S. LèqpéMó.

ACTO n. 46. de 27 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do ternio de Çac

ACTO n. 47. de 27 de janeiro:
Nomeia 3.“ supplente do juiz districtal da séde do tern 
Santiago do Roqueirão.

ACTO n. 48, de 31 de janeiro:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Santo 
tonio da Patrulha.

ATO n. 49. de 2 de fevereiro:
Declara avulso o escrivão de orphãos e ausentes do t 
de Nova Trento.

ACTO n. 50, de 2 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal. 2.” e 3.® supplentes do 4.° di 

do termo desta capital.

ACTO n. 52, de 3 de fevereiro:
Recònduz o 2.” supplente do juiz districtal da séde do t 
de 1 .ageado.

ACTO n. 56. de 10 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Cachoeira.

ACTO n. 57. de 10 dc fevereiro:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de Cruz

ACTO n. 58, de 10 de fevereiro:
Nomeia 615 e 3." supplentes do juiz districtal do 4.” ili. 
do termo de Passo Fundo.

ACTO n. 59, de 11 de fevereiro:
Annexa. provisoriamente, o officio do registro espec 
titulos e documentos do termo de Jaguarão, ao dó r 
geral de immoveis.

ACTO n. 60, de 11 de fevereiro:
Nomeia 3." supplente do juiz districtal da séde do te 
S. Jeronymo e 2." e 3.“ supplentes do juiz do 3.° disií

ACTO n. 64. de 16 de fevereiro:
Nomeia supplentes do juiz districtal da sé(je, do 2.°
4 ° districtos, juiz e suipplentes do 5 ° e 3.° supplente do 

flistrictal do 6.” districto dó termo de S. Vicente.

ACTO n. 67, de 18 de fevereiro:
Nomeia 1." supplente do juiz districtal da séde do ten 
Guahyba.

ACTO n. 68. de 23 de fevereiro: :
Reintegra no seu cargo o official do registro geral e 
ciai do termo de Rio Pardo.
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ACTO n. 33, de 20 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do termo ^
T rento.

ACTO n. 35, de 22 de janeiro:
Nomeia 2." e 3.° supplentes do juiz districtal do —15 rjj 
do termo de S. LeO]>oldo.

ACTO n. 46. de 27 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do ternio de Çac

ACTO n. 47. de 27 de janeiro:
Nomeia 3.“ supplente do juiz districtal da séde do tern 
Santiago do Roqueirão.

ACTO n. 48, de 31 de janeiro:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Santo 

tonio da Patrulha.

ATO n. 49. de 2 de fevereiro:
Declara avulso o escrivão de orphãos e ausentes do t 
de Nova Trento.

ACTO n. 50, de 2 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal. 2.” e 3.® supplentes do 4.° di 

do termo desta capital.

ACTO n. 52, de 3 de fevereiro:
Reconduz o 2.” supplente do juiz districtal da séde do t 
de 1 -ageado.

ACTO n. 56. de 10 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Cachoeira.

ACTO n. 57. de 10 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de Cruz

ACTO n. 58, de 10 de fevereiro:
Nomeia 615 e 3." supplentes do juiz districtal do 4.” ili. 

do termo de Passo Fundo.
ACTO n. 59, de 11 de fevereiro:

Annexa. provisoriamente, o officio do registro espec 
titulos e documentos do termo de Jaguarão, ao dó r 
geral de immoveis.

ACTO n. 60, de 11 de fevereiro:
Nomeia 3." supplente do juiz districtal da séde do te 
S. Jeronymo e 2." e 3.“ supplentes do juiz do 3.° disií

ACTO n. 64. de 16 de fevereiro:
Nomeia supplentes do juiz districtal da sé(je, do 2.°
4 ° districtos, juiz e supplentes do 5 ° e 3.° supplente do 
flistrictal do 6.” districto dó termo de S. Vicente.

ACTO n. 67, de 18 de fevereiro:
Nomeia 1." supplente do juiz districtal da séde do ten 
Guahyba.

ACTO n. 68. de 23 de fevereiro: :
Reintegra no seu cargo o official do registro geral e 
ciai do termo de Rio Pardo.
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ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

n. 120. de 28 de março:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 3.“ districto 
mo de Cruz Alta. 
n. 121. de 28 de março:
Nomeia 3.° supplente do juiz districtal da séde do ter 
Montenegro.
n. 124, de 29 de março.
Remove, a pedido, o juiz districtal da séde do termo de i 
rahy para a séde do de Alegrete 
n. 126, de 30 de março.
Remove, a pedido, o juiz da comarca de S. Borja para Ĵ 
Santo Angelo. 
n. 129, de 1.° de abril:
Reintegra no seu cargo o escrivão do 3.° districto do tti 
de S. Lourenço. 
n. 135, de 5 de abril:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 5.° districto do 
de Santiago do Boqueirão, 
n. 136, de 5 de abril:
Desanexa da escrivania de orphãos e ausentes do termo, 
Alfredo Chaves os do civel e crime, jurv e execuçõesf 
minaes.
n. 139, de 7 de abril:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 7.” districto doi 
de Cruz Alta. 
n. 140, de 9 de abril.
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Erechim. 
n. 141, de 9 de abril:
Nomeia 2.° e 3.® supplentes do juiz districtal da 
juiz e supplentes do 2.® districto do termo de Novo Hamb 
n. 143, de 11 de abril:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal da séde do termol 
Novo Hamburgo, 
n. 146. de 13 de abril.
Nomeia notario e official do registro geral e especial do (I
de Palmeira.
n. 147, de 13 de abril:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de SoledadeJ 
n. 149. de 16 de abril.
Nomeia juiz districtal do 4." districto do termo de 
Maria.
n. 150, de 18 de abril:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 3." districto doj 
mo de Caçapava. 
n. 151, de 19 de abril.
Declara avulso o juiz districtal da séde do termo de Taqn 
n. 152, de 19 de abril:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo de 
pava.
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-TO n. 153. de 19 de abril:
A<- 1 Nomeia juiz districtal e supplentes do 6.” districto do temio 

de Lagóa Vermelha.
- T O n. 160, de 26 de abril.
A( Annexa ao notariado do termo de S. Pedro os officios do re

gistro geral de immoveis e especial de titulos e documentos.

n r r O  n - d e  ^  d e  a b r i l :
A*- Nomeia 2." supplente do juiz districtal da séde do termo de 

Rio Pardo.

,-TO n. 167, de 9 de abril:
»  Nomeia juiz districtal da séde do termo de Piratinv.

*<TO « 168’ f,e 29 de abril
p Kemove, a pedido, o juiz districtal do termo de Viamão para 

o de Taquara.

TO n. 172. de 30 de abril:
E ’' Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Palmeira.
ACTO n. 173, de 4 de maio:

Declara vago o logar de 2.° supplente do juiz districtal da 
séde do termo de Viamão.

ACTO n. 174. de 5 de maio:
Nomeia 1 juiz districtal do termo desta capital.

ACTO n. 175, de 5 de maio:
Declara avulso o juiz districtal do termo de Passo Fundo.

ACTO n. 177. de 6 de maio:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de Garibaldi para 
o de Guahyba.

ACTO n. 178, de 7 de maio:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de Santa Vi- 
ctoria do Palmar para o de S. Gabriel.

ACTO n. 179. de 7 de maio:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo de San
tiago do Boqueirão.

ACTO n. 180, de 7 de maio:
Nomeia avaliador judicial do termo de S. João de Monte
negro.

ACTO n. 181. de 7 de maio:
Nomeia supplentes do juiz districtal da séde do termo de

HjL Santa Cruz.

ACTO n. 182, de 7 de maio:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 8." districto do ter
mo de S. Sebastião do Cahy.

ACTO n. 183. de 7 de maio:
. Nomeia 2.” e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do 

termo de Gravatahy.

fACTO n. 184, de 7 de maio:
f . Nomeia 2.° e 3.° suplentes do juiz districtal da séde do 

termo de Cachoeira.



ACTO ». 185, de 9 de maio: /_
Nomeia 1.” supplente do 4.° juiz districtal do tèrnio 
capital.

ACTO n. 188, de 9 de maio:
Nomeia 3." supplente do juiz districtal da séde do lertj 
Guapóré.

ACTO n. 189, de 9 de maio:
Nomeia 2.” e 3.® supplentes do juiz districtal da séde <|() j  
mo de Venancio Ayres.

ACTO n. 190, de 10 de maio:
Xomeia 2.° supplente do juiz districtal da séde do n-rnj 
Santa Maria.

ÀCTO n. 191, de 10 de maio:
Nomeia 3." supplente do juiz districtal tia séde do tern*, 
S. José do Norte.

A C fO  n. 192. de 10 de maio:
Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do <1 
de Pelotas.

ACTO n. 193, de 10 de maio:
Nomeia juiz districtal do termo de Yiamào.

ACTO n. 194, de 10 de maio.
Nomeia juiz districtal do termo de Vaccaria:

ACTO 11. 195. de 11 de maio:
Nomeia 1." supplente do juiz districtal do 6.° districto] 
termo de Vaccaria.

ACTO n. 1%, de 11 de maio.
Nomeia 3." supplente do juiz districtal do termo de Caçapij

ÀCTO n. 197, de 11 de maio.
Nomeia supplentes do juiz districtal do ACT districto <lo 1 
mo de Caxias.

ACTO n. 198. de 11 de maio:
Annexa a escrivania do jury e execuções criminaes do tfl 
de S. Leopoldo ao 1.° cartorio de orphãos e ausentes. 1

ACTO n. 199. de 11 de maio:
Reconduz o 1." supplente do juiz districtal do termo tle-B 
to Angelo.

ACTO n. 200. de 12 de maio.
Nomeia supplentes de juizes districtaes do termo desta cap*

ACTO n. 201, de 12 de maio.
Nomeia 1." supplente do juiz districtal do termo de Bag9

ACTO n.° 202, de 12 de maio.
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de S.

O . para o 4.° juizado districtal desta capital.
ACTO n.° 203, de 12 de maio.

Nomeia juiz districtal do termo de S. Leopoldo.
ACTO n.° 204, de 14 de maio.

"Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal do termo de® 
gussú. J
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I- rO  n.° 205, de 14 de maio.
A^1 \'orneia 3." supplente do juiz districtal do termo de Garilialdi.
' 0  n.° 206. dc U de maio.
A*-1 Reconduz o 3.° supplente do juiz districtal do termo de Rio

Grande.
»rTO n.° 207, de 14 de maio.
ACA \Tomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo de S. Sepé.

r r o  n.° 208, de 16 de maio.
— 16 \'onieia juiz districtal do termo de Santiago do Boqueirão.

ArrO  11." 209. de 16 de maio.
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de D. Pedrito 
para o de Santa Maria.

AfTO n.° 210. de 16 de maio.
I- Nomeia 1.° e 3.° supplentes do juiz districtal do termo de Ja

guarão.
ACTO n.° 211, de 16 de maio.

Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo de Taquary.

ACTO n ° 216. de 17 de maio.
Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal do termo de Uru
guayana.

ACTO n.° 217. de 17 de maio.
Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo de S. Fran
cisco de Paula.

\CTO n.° 218, de 19 de maio.
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do termo de S. Luiz 
Gonzaga.

\CTO n.° 221, de 21 de maio.
Nomeia escrivão do civel e crime, jury e execuções criminaes 
do termo de Soledade.

ACTO n.° 223, de 21 de maio.
Nomeia supplentes do juiz districtal do termo de Palmeira. 

ACTO n.° 228, de’ 24 de maio.
Declara vago o logar de 2.° supplente do juiz districtal do ter
mo do Prata.

ALTO n.° 229. de 24 de maio.
Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal do termo do 
Prata.

ACTO n. 231, de 28 de maio :
Declara avulso o escrivão do civel e crime do termo de Can- 
gussú.

ACTO n. 232, de 28 de maio:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do termo de Livra
mento.

ACTO n. 233, de 30 de maio:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 3.° districto do termo 
de Garibaldi.

ACTO n. 236, de 31 de maio:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do termo de Julio de 
Castilhos.

R I n
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ACTO n. 238, de 1.* de junho:
Manda reverter á actividade o 2.° notario do termo r]e 
çapava.

ACTO n. 240, de 3 de junho:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de Santo 
gelo para o de Caxias.

ACTO n. 241, de 6 de junho:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 4.° dia 
do termo de Santa Victoria do Palmar.

ACTO n. 242, de 6 de junho:
Nomeia 1.° e 2.° supplentes do juiz districtal do 
de Cruz Alta e juizes do 2.° e 6.° districtos.

ACTO n. 243, de 7 de junho:
Nomeia juiz districtal do 3.° districto do termo de Pin] 
Machado.

ACTO n. 244, de 7 de junho:
Aposenta compulsoriamente o chefe do serviço de 
fecção da Directoria de Hygiene, cidadão Fernando

ACTO n. 245, de 8 de junho:
Nomeia notario e official do registro geral e espedal 
termo de Santiago do Boqueirão.

ACTO n. 246, de 8 de junho:
Nomeia 1.° notario e official do registro especial do teia 
de Caçapava.

ACTO n. 247, de 8 de junho:
Nomeia escrivão do civel e crime e da provedoria e cai 
mentos do termo de Taquary.

ACTO n. 248, de 8 de junho:
Nomeia escrivão da provedoria e registro civil do termo 
Venancio Ayres.

ACTO n. 256, de 8 de junho:
Nomeia juiz districtal, 1.°, 2.° e 3.° supplentes do 4.° 
tricto do termo de D. Pedrito.

ACTO n. 258, de 13 de junho:
Nomeia 1.*, 2.° e 3.° supplementes do juiz districtal do 
mo de Piratiny.

ACTO n. 260, de 14 de junho:
Nomeia juiz districtal do termo de Quarahy o liacharel 
bens Terra.

ACTO n. 261, de 14 de junho:
Crêa o logar de adjunto do promotor publico do termo 

Palmeira.
ACTO n. 268, de 20 de junho:

Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo <!e 

Jesus.
ACTO n. 269, de 20 de junho: | _

Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 2.° districto

termo de Triumpho.



0 270- de 22 de junho:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 12.° districto do ter- 
m0 de Lagôa Vermelha.

Lo ii. 272, de 23 de junho:
0 Declara avulso o juiz de comarca de Jaguarão. 
iLq n. 273, de 27 de junho:
E Nomeia juiz districtal do termo de Garibaldi.

n. 274, de 27 de junho: 
p Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo de Bagé.

-Q n. 281. de 29 de junho:
P Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do termo de S.

Francisco de Paula.
,-rO n. 282, de 29 de junho:

Nomeia 2.® notario do termo de Alegrete.
Uj-Q n. 283. de 29 de junho:
[ Nomeia 2.® notario do termo de Jaguarão. 

rfi) n. 284, de 29 de junho:
Nomeia escrivão do civel e crime, jury e execuções crimi- 
naes do termo de S. Vicente.

2 2  n. 287. de 1.° de julho:
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do termo de Can- 
delaria.

£T0 n. 288, de 2 de julho:
Declara avulso o juiz districtal do termo de Lageado. 

fTO n. 289, de 6 de julho:
: Declara vago o logar de 1.® supplente do juiz districtal do 

termo de Caxias. 

fTO n. 290. de 6 de julho:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 3.® districto do termo 
de Caxias.

CTO n. 291. de 6 de julho:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do termo de Santa 
Maria e juiz do 7.® districto.

0 n. 292, de 7 de julho:
Nomeia juiz districtal do termo de Rosário.

0 n. 293, de 7 de julho:
Xomeia 7- e 3.® supplentes do juiz districtal do termo de 
Alegrete.

n. 294. de 8 de julho:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 4.® districto do termo 
de Santa Cruz.

0 n. 300. de 11 de julho:
d Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 2.® districto do 

termo de Passo Fundo.
0 n. 301, de 11 de julho:

Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do 7- districto do 
termo de Cachoeira.



ACTO n. 302. de 11 de julho:
Nomeia 2.° notario do termo de Passo Fundo. I

ACTO n. 309, de 18 de julho:
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do 2.°
AC e 3.® supplentes do juiz do 12.®, do termo dtj 
Fundo. m

ACTO n. 310. de 18 de julho: |
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal do 2*Í 
cto do termo de Piratinv.

ACTO n. 311. de 18 de julho:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do termo de sj 
de Montenegro.

ACTO n. 314. de 20 de julho:
Nomeia promotor publico da comarca de Sant’Anna j  
vramento.

ACTO n. 315. de 20 de julho:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de G» 
para o de Lageado.

ACTO n. 316, de 22 de julho:
Nomeia juiz districtal e 2.° e 3.® supplentes do 2.° «jJ 
do termo de Palmeira.

ACTO n. 319. de 23 de julho: ,.,‘3
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de IjuW
o de Santo Angelo.

ACTO n. 323, de 27 de julho: 'J
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de 9  
para o de Passo Fundo.

ACTO n. 324: T
Reconduz o 1.® supplente do juiz districtal do termo dej 
Angelo.

ACTO n. 327. de 2 de agosto:
Annexa, provisoriamente, ao officio de avaliador do 1 
de Rosário o de contador.

ACTO n. 329, de 3 de agosto: T
Nomeia juiz districtal do termo de Novo Hamburgo.

ACTO n. 332, de 8 de agosto:
Nomeia juiz districtal do termo de Santo Amaro.

ACTO n. 333, de 8 de agosto:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 5.® districto dtl 
mo de Bagé.

ACTO n. 338, de 10 de agosto:
Crêa o logar de adjunto do promotor publico no tei 
Conceição do Arroio.

ACTO n. 339. de 10 de agosto:
Nomeia escrivão do civel e crime do termo dc Caç̂

ACTO n. 340. de 10 de agosto:
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal do 
Encantado.
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h 341, de 12 de agosto:
F Someis supplentes do juiz districtal do 3.° districto do ter- 

—  de Rio Grande, 
i' 342, de 12 de agosto:

torneia l.” e 3.° supplentes do juiz districtal do termo de 
Santa Victoria do Palmar. 
n 350. de 16 de agosto:
Nomeia 1." e 2." supplentes do juiz districtal do 5.° districto 
do ternio de S. Francisco de Paula, 

i^ro 358. de 23 de agosto:
f  Nomeia successor do notario do termo de S. João do Mon-

tenegro.
-ro n. 359. de 23 de agosto:

|p \'omeia juiz districtal do 4.° districto e 1.° supplente do 
juiz do 2.° districto do termo de Uruguayana.

L-rO n. 362. de 27 de agosto:
Jr \jonieia juiz districtal do 2.° districto do termo de Herval. 
—16  n. 368. de 3 de setembro:
v  jíomeia juiz districtal do 6.° districto de Rio Pardo.

ErrO n. 369, de 5 de setembro:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo de Nova 
Trento.

IjCTO n. 370. de 5 de setembro:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo de Rio 
Pardo.

|CTO n. 371. de 5 de setembro:
Nomeia escrivão do 2.° cartorio do civel e crime e do jury 
e execuções criminaes do termo de Bagé.

&CTO n. 372. de 5 de setembro:
Nomeia escrivães de orphãos e ausentes e do civel e crime 
do termo de Viamão.

ACTO n. 373, de 5 de setembro:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de S. Borja.

M7TO n. 374. de 6 de setembro:
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do 4.° districto do 
termo de Lageado.

|kCTO n. 378, de 10 de setembro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 5.° districto do ter
mo de Caxias.

ACIO n. 381, de 13 de setembro:

^  Nomeia juiz districtal do termo de Soledade. 
ĵ CTO n. 382, de 13 de setembro:

Nomeia juiz districtal e supplentes do 7.° districto do ter-
I mo de Porto Alegre.

CTO n. 383. de 15 de setembro:

B*conduz o 1.° supplente do juiz districtal do termo de

1 7
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ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

n. 384, de 15 de setembro:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de| 
Maria.
n. 385, de 16 de setembro:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de 
para o de Bento Gonçalves, 

n. 391, de 27 de setembro:
Nomeia juiz districtal do termo de Alfredo Chaves.1 
n. 396, de 30 de setembro:
Nomeia supplentes dos juizes districtaes dos 2.° e 3.», 
ctos do termo de Cangussú. 

n. 397. de 30 de setembro:
Aposenta o juiz districtal do termo de S. Luiz 
n. 399, de 30 de setembro:
Declara avulso o juiz de comarca de Soledade, 

n. 404, de 8 de outubro:
Nomeia juiz districtal do termo de Julio de Castilhos. 

n. 405, de 8 de outubro:
Nomeia supplentes do juiz districtal do termo de 
lhada.

n. 406. de 8 de outubro:
Nomeia escrivão do civel e crime do termo de Santa ’ 
ria do Palmar, 

n. 407, de 8 de outubro:
Nomeia escrivão da provedoria e registro civil do te 
Arroio Grande, 

n. 410, de 15 de outubro:
Nomeia juiz districtal do termo de Garibaldi. 
n. 411. de 15 de outubro: 9
Nomeia supplentes do juiz districtal do 2.° districto doI 
mo de S. Sepé. 

n. 414, de 18 de Outubro:
Remove, a pedido, o juiz districtal do termo de Bôaj 
de Erechim para o de D. Pedrito. 

n. 415, de 18 de outubro:
Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do termo <ie 1 
Jesus.

n. 416, de 19 de outubro:
Nomeia 1.” e 2.° supplentes do juiz districtal do 3.° 
do termo de Pinheiro Machado, 

n. 419, de 24 de outubro:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 2.° districto < 
mo de Antonio Prado, 

n. 420, de 25 de outubro:
Declara vagos os logares de 1.° e 2.° supplentes do ju 
trictal do termo de Pinheiro Machado.
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f  T() n. 421. de 26 de outubro:
i jeclara avulso o escrivão do 2.° cartorio de orphãos e au
sentes do termo de Bagé.

§ O n. 422, de 27 de outubro:
A1- Declara vago o logar de 1.® supplente do juiz districtal do 

termo de Nova Trento.
r n 421 de 27 de outubro:
I P  \0meia juiz districtal do termo de Herval.

! —TO «• 429- de 31 de outubro:
Nomeia 16 e 3.® supplentes do juiz districtal do 4.® distri
cto do termo de Garibaldi.

• rTO n. 430, de 3 de novembro:
F  Nomeia 2.° e 3.® supplentes do juiz districtal do 6.® districto 

do termo de Montenegro.
—167  n. 435, de 5 de novembro:

Nomeia 1.® notario do termo de S. Gabriel.
ACTO n- 437, de 5 de novembro:

Nomeia supplentes do juiz districtal do 76 districto do ter
mo de Rio Pardo.

\CTO n. 438 de 7 de novembro:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do termo de Li
vramento.

«CTO n. 442, de 8 de novembro:
Nomeia juiz districtal do termo de Nova Trento.

\CTO n. 443. de 8 de novembro:
Nomeia juiz districtal do termo de Bôa Vista de Erechim.

\CTO n. 446. de 11 de novembro:
Nomeia juiz districtal do termo de Ijuhy.

ACTO n. 448. de 14 de novembro:
Annexa as escrivanias de orphãos e ausentes, provedoria e 
registro civil do termo de Torres á do civel e crime.

ACTO n. 449, de 14 de novembro:
Declara vagos os logares de 1.® e 2.® supplentes do juiz dis
trictal do 2.® districto do termo de Rio Pardo.

ACTO n. 450. de 14 de novembro:
Nomeia supplentes do juiz districtal do termo de Taqua
ra e juiz do 6.° districto.

ACTO n. 454. de 16 de novembro:
Declara avulso o juiz districtal do termo de Livramento.

ACTO n.® 459. de 17 de novembro:
Declara avulso o official do registro civil da 1.“ zona da 
cidade de Pelotas.

ACTO n.® 460, de 17 de novembro:
Nomeia juiz districtal e 2.® supplente do 5.® districto do ter
mo de Encantado.

ACTO n.® 461. de 18 de novembro:
Nomeia juiz districtal do 5.® districto do termo de S. Fran-

- cisco de Paula.



ACTO n.° 469, de 24 de novembro:
Reconduz o 1.° supplente do juiz districtal do 
Itaquy.

ACTO n.° 472, de 24 de novembro:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de

ACTO n.° 473, de 26 de novembro:
Nomeia supplentes do juiz districtal do termo de 
Gonzaga.

ACTO n.° 484, de 5 de dezembro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 3.° districto do terd 
de Pelotas.

ACTO n.° 485, de 6 de dezembro:
Concede a permuta solicitada pelos bacharéis Jorge 
Guimarães e Octavio Pitrez, 1.°* supplentes dos 3.° e 4.° juizg. 
districtaes do termo desta capital.

ACTO n.° 486, de 6 de dezembro:
Nomeia juiz districtal do termo de Soledade.

ACTO n.° 487, de 6 de dezembro:
Declara vago o logar de 2.® supplente do juiz districtal j] 
termo de Caçapava.

ACTO n.° 488, de 7 de dezembro:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 3.® districto do termo 
de São Sepé.

ACTO n.® 491, de 9 de dezembro:
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal do 2.® districto 
do termo de Torres.

ACTO n. 494, de 10 de dezembro:
Nomeia serventuários de officios de justiça para o termo j 
Guahyba.

ACTO n.° 496, de 12 de dezembro:
Nomeia official do registro civil de casamentos, nascimenn 
e obitos da 3.* zona desta capital.

ACTO n.® 499, de 15 de dezembro:
Nomeia 1.® e 2.® supplentes do juiz districtal do 3.° districto 
do termo de S. Borja.

ACTO n.° SOI, de 16 de dezembro:
Rectifica, em parte, o de n.° 494, de 10 do corrente ntez. 1

ACTO n.® 503, de 20 de dezembro: •
Nomeia juiz districtal do termo de Jacuhy.

ACTO n.° 504, de 20 de dezembro:
Nomeia juiz districtal do 12.® districto do termo de Lagí 
Vermelha.

ACTO n.® 509, de 28 de dezembro:
Nomeia notario e escrivão de orphãos e ausentes do tem* 
de Jacuhy.

ACTO n.° 510, de 28 de dezembro:
Nomeia 2.° e 3.® supplentes do juiz districtal do termo j 
Livramento.
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P  „ 52 1 de 28 de dezembro:
icia juiz districtal do termo do Prata.

P\_ 0 ^ i5( de 30 de dezembro:
MTTO ^jorneia 1." supplente do juiz districtal do termo de Cruz Alta.
p ’ „ 5 16  de 31 de dezembro:

{torneia escrivães da provedoria e registro civil e do civel e 
pjne do termo de Novo Hamburgo.

2.* DIRECTORIA

P„„d n.° 39, de 24 de janeiro:
Aposenta o chauffeur da Secretaria de Estado dos Negocios 
do Interior e Exterior, Pio Leocadio da Conceição.

w-ro n." 41. de 25 de janeiro:
P ' Aposenta um director da Repartição Central da Secretaria 

de Estado dos Negocios do Interior e Exterior.
P„de  n.“ 388, de 17 de setembro:
[ Aposenta o enfermeiro do Hospital São Pedro, Francisco 

Jacques da Silva.
P„de n." 425, de 27 de outubro:

Aposenta a enfermeira do Hospital São Pedro, Idalina H . 
dos Santos.

3.* DIRECTORIA

ACTO n* 1 0 , de 6 — 1 — 1927:
Concede jubilação á professora de 2.a entrancia, d. Arminda 
Machado de Freitas.

ACTO n.° 29, de 17 — 1 — 1927:
Declara insubsistente o acto n.° 475, de 18 de dezembro de 
1926.

ACTO n.” 30, de 17 — 1 — 1927:
Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos 

' vencimentos ao professor de 1.“ entrancia, Jacob Becker.
ACTO n.° 51, de 2 — 2 — 1927:

Nomeia professora effectiva de l.a entrancia, a aliimna mes
tra Delphina Telles Fusquine.

^CTO n." 62, de 16— 2— 1927:
Concede jubilação á professora de 2 “ entrancia, d. Florin- 
da Costa Barão.

ACTO n - 63. de 16 — 2— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1 .“ entrancia, a alumna mes
tra Iracema Torres.

ACTO n.° 70, de 25 — 2 — 1927:
Concede jubilação ao professor de 1." entrancia, Christiano

|L Enslen.
ACTO n », 71. de 26 — 2 — 1927:

Nomeia professora effectiva de 1 .“ entrancia, a alumna mes
tra Diva Lavra Pinto.
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ACTO n.° 81, de 1.° — 3 — 1927:
Declara insubsistente a remoção da professora M- *" 
Luz da Silveira.

ACTO n.° 82, de 1.° — 3 — 1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos r; 
vencimentos ao professor de 1.* entrancia, Olympio jL 
za Prates.

ACTO n.° 83, de l.° — 3 — 1927:
Remove o professor Pedro Boccardi para a 12.* aul* 
entrancia, do Povoado Victoria, séde do nucleo Itaj-̂  
municipio de Soledade.

ACTO n.° 84, de 3 — 3 — 1927:
Remove a professora Clotilde da Cunha Fernandes 
25.* aula, mixta, de 1.* entrancia, de “Passo do I 
municipio desta capital.

ACTO n.» 85, de 3 — 3 — 1927:
Nomeia d. Esther Corrêa de Andrade, professora 
aula. mixta, de 1.* entrancia, do municipio desta carni

ACTO n.° 93, de 8 — 3 — 1927:
Declara avulsa a professora de L* entrancia. d. Marietj 
brosio.

ACTO N.° 94, de 8 — 3 — 1927:
Transfere, com a respectiva professora, a 12." aula, 
de 1* entrancia, de “Villa Nova” para o “Passo da 
da”, no municipio desta capital.

ACTO n.° 95, de 8 — 3 — 1927: 1Í
Transfere a 30.* aula, mixta, de 1.* entrancia, de “Pj 
para “Canellinha”, municipio de Taquara, e designa o 
sor Carlos Wortmann para na mesma ter exerdcio.

ACTO n.° 98, de 11 — 3 — 1927:
Declara avulsa a professora de 1.* entranda, d. 
Torres.

ACTO n.” 104, de 17 — 3 — 1927:
Concede jubilação á professora de 3.* entrancia, d. ^  
Moré.

ACTO n.° 105, de 17 — 3 — 1927:
Concede a gratificação especial da 4.® parte dos r 
vencimentos ao professor de 1* entrancia, Flodoardo 
tzembacher.

ACTO n.° 110, de 22 — 3 — 1927:
Remove a professora Marietta Cidade para a 2.” aula, 
tida em mixta, de 1* entranda, situada em São M 
districto do municipio de Caxias.

ACTO N.° 111, de 23 — 3 — 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.” entrancia, a aluí 
tra Antoninha de Azambuja Fortuna.

ACTO n.° 113, de 24 — 3 — 1927:
Concede jubilação ao professor de 1.’ entrancia, Jose 
pho Meister.
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t rT O  n.° 114- de 24 — 3 — 1927:
A*- (_'0ncede jubilação á professora de 1." entrancia. d. Maria Jo- 

sepha Alves de Oliveira.
f  -j-0 n.Ò 123. de 28 -  3 -  1927:
P * '1 Transfere, com a respectiva professora, a 25.* aula, mixta, 

,je 1.* entrancia, do “Passo do Lamy” para “Belem Novo”, 
n0 municipio desta capital.

—17ttr n.° 125, de 29 — 3 — 1927:
|T Remove o profesosr Affonso Ferreira Ramos para a 10.* 

aula. mixta, de “Tres Forquilhas”, no municipio de Torres.
iCTO n.° 134. de 4 — 4 — 1927:

Concede jubilação á professora de 1.* entrancia, d. Natercia 
Borba d’Angelo.

*CTO n.° 137, de 5 — 4 — 1927:
Concede jubilação á professora de 1* entrancia, d. Maria 
da Gloria Cardoso.

^CTO n.° 138, de 7 — 4 — 1927:
Concedc jubilação ao professor de 1.* entrancia. Mathias 
Steffens.

\CTO n.° 144. de 11 — 4 — 1927:
Declara avulsa a professora de 1.‘ entrancia. d. Edith 
Comehls.

\CTO n.° 145, de 11 — 4 — 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.® entrancia, a alumna mes
tra Alzira Ferreira da Silva.

ACTO n.° 148. de 13 — 4 — 1927:
Remove a profesora Anais da Costa Vianna para a 4.® aula, 
mixta. de Tapes, no 2.° districto do municipio de Dores de 
Camaquam.

ACTO n.° 156, de 23 — 4 — 1927:
Concede aposentadoria á porteira do collegio elementar “Bi- 
biano de Almeida”, de Rio Grande.

ACTO n.° 161, de 28 — 4 — 1927:
Remove a professora Gonçalina Telles da Rocha para a 4.® 
aula, mixta. de 1.® entrancia, da Estação da Margem, no mu
nicipio de Santo Amaro.

ACTO n.° 162. de 28 — 4 — 1927:
Transfere, com a respectiva professora, a 5." aula, mixta, de 
1.® entrancia, de “Ponta Grossa”, para o lugar denominado 
“Chapéo de Sói”, 110 municipio desta capital.

ACTO n. 163, dc 28 — 4^1927:
Remove a professora Adyles Aveline Pacheco para a 44.® 
aula. mixta, de 1.® entrancia, situada no “ Passo do Saran- 
dv”. municipio desta capital.

ACTO N.° 169, de 29 — 4 — 1927:
Declara avulso o professor Fernando Arnaldo Seffrin.

ACTO n.° 170, de 29 — 4 — 1927:
Remove a professora Gonçalina de Barros para a 30.a aula,



mixta, de 1* entrancia, situada em "Carioca”, no muniJ 
de São Leopoldo.

ACTO n.° 171, de 29 — 4 — 1927:
Remove a professora Christiana Julia Haag para a 11.» J  
mixta, de 1.* entrancia, da villa de Novo Hamburgo.

ACTO n.° 212, de 16 — 5 — 1927: mi
Declara avulsa a professora de 1.* entrancia d. Wilma mi  
lach.

ACTO ti.» 213, de 16 — 5 — 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.“ entrancia, a alumna ®e*. 
tra Adelina Mesquita da Cunha.

ACTO n." 214, de 16 — 5— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.“ entrancia, a alumna niçJ 
tra Nadyr Menezes Gorga.

ACTO n." 219, de 19 — 5— 1927:
Remove o professor Jacintho Silva para a 7.“ aula, do seu 
masculino, de 1.® entrancia, situada em ‘‘São Lourenço”Jlj. 
nha “Figueira de Mello”, no municipio de Garibaldi.

ACTO o.» 220, de 19 — 5 — 1927:
Remove o professor Cândido Alves de Oliveira, para a 3.» 
aula, do sexo masculino, de 1.® entrancia, da Estação Cario»' 
Barbosa, no municipio de Garibaldi.

ACTO n." 224, de 21 — 5 — 1927:
Declara avulsa a professora de 1,® entrancia, d. Edith Gerlacu

ACTO n.° 226, de 23 — 5 — 1927:
Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos resj>ectM 
vencimentos á professora d. Julia Paes Porto.

ACTO n.° 227, de 23 — 5 — 1927:
Concede a gratificação especial da 4.® parte dos respect» 
vencimentos á professora d. Maria Martins de Olivôi 
Schroeder.

ACTO n.° 230, de 26 — 5 — 1927:
Declara avulsa a professora de l.a entrancia, d. Lygia Silveira

ACTO n.° 234, de 30 — 5— 1927:
Concede 'a gratificação da 4.® parte dos respetivos vencimenj 
tos á professora de 1.® entrancia, d. Maria Joaquina 1-ourH 
de Menezes.

ACTO n.» 235, de 30—5—1927:
Concede jubilação ao professor de 1.® entrancia, Cezar Augtal 
to Machado.

ACTO n.” 239, de 2—6—1927:
Concede a gratificação especial da 4.® parte dos respecü» 
vencimentos á professora de 1* entrancia, d. AuguMa AgjH 
pina Gomes dos Santos.

ACTO n.° 254, de 11—6—1927:
Nomeia professora effectiva de 1.® entrancia, a alumngjj^H 
tra Zayra Acauan Severo.
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rTO n.‘ 255, de ll-fr-1927:
 ̂ Nomeia professora effectiva cie 1* entrancia, a alumna mes

tra Marina Souza Lima.

—17 n ° 257. de 13—6—1927:
A*- Concede a gratificação especial da 3rT parte dos respectivos 

vencimentos á professora d. Antonieta da Cunha Friedrich.

TO n" 259. de 14— 6— 1927:
P  T ransfere , cem  a respectiva professora d. Adalgisa Boeckel, 

a 19.* au ia  m ix ta , de 1.’  en tranc ia . da “Capella de São Mar
cos" para “São Pedro do Ipiranga”, no municipio de Vaccaria.

j. —17  n.u 263. de 18—6— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mestra 
Noemia d’Avila.

, r r 0  n.* 264. de 18—6— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1." entrancia, a alumna mes
tra Hilda Silveira.

\CTO n.° 265. de 18—6— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mes
tra Donatilla Moraes.

\CTO n.° 266, de 18—6— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia. a alumna mestra 
Esther Marques Garcia.

\CTO n.° 271. de 22-6-1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mes
tra Alda Saldanha.

ACTO n.° 277. de 29—6—1927:
Concede jubilação á professora de 1.* entrancia, d. Betholina 
Junqueira Rocha.

ACTO n.° 278, de 29—6— 1927:
Concede jubilação á professora de 3." entrancia. d. Anna Eu- 
phrosina de Borba e Almeida.

ACTO n.° 285. de 1.»—7—1927:
Concede jubilação ao professor de 1.* entrancia, Antonio Car-

» doso da Silva.

ACTO n* 286, de 1.»—7— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1." entrancia, a alumna mes
tra Adolphina Wisintainer.

ACTO'n.° 298, de 9—7— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mes
tra Aurelia Tognotti.

ACTO n.° 304. de 11—7— 1927 :
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia. a alumna mestra 
Herminia Guilhembemard.

ACTO n.» 305. de 11—7—1927:
Nomeia professora effectiva de I a entrancia. a alumna mestra 
Elvira Giordani.
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ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

ACTO

entrancia, a aluinnal
n.° 306, de 11—7— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* 
tra Maria Kraemer Guimarães. 
n.° 307, de 15—7— 1927:
Jubila a professora de 1* entrancia, Ignez Silveira de .\f,, 
n.“ 308, de 18—7— 1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos respeqJ 
vencimentos ao professor Paulo Piquet Belmonte. 
n.° 318, de 23—7— 1927:
Transfere, com a respectiva professora, e converte em mixta 
1* aula do sexo masculino, de 1." entrancia, da villa 
geado.

n.' 322, de 27—7— 1927:
Concede jubilação á professora de 3.* entrancia, d. T.eocaiM 
Azambuja Villanova. 
n.° 326, de 1.°—8—1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna j 
tra Carylde Meyer. 

n.» 328, de 2—8—1927:
Concede a gratificação esj>ecial da 4 “ parte dos respi 
vencimentos á professora de 1." entrancia, d. Hercilia Petryl 
n.* 330. de 4—8—1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna i 
tra Dinah Breton. 

n.” 331, de 4—8—1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna 
tra Adyles Souza. 

n.° 334, de 8—8—1927:
Nomeia professora effectiva de 1“ entrancia, a alumna t 
tra Emilia Silveira, 

n.» 336, de 9—8— 1927:
Concede reversão ao magistério publico ao professor avu 
Francisco Valdomiro Lorenz. 
n.° 337, de 9—8—1927:
Concede jubilação á professora de 1* entrancia, d. I lonorj 
Dutra de Carvalho. 
n.° 345, de 13—8—1927:
Concede a gratificação especial 
vencimentos á professora de 
Gouvea.

n.° 346, de 15—8—1927:
Remove a professora Florinda 
aula, mixta, de 1* entrancia. do 
nicipio de Montenegro. 

n.° 347, de 15—8—1927:
Nomeia professora effectiva de 1.‘ entrancia, a alumna i 
Gloria Silva.

da
1“

4.“ parte dos respi 
entrancia. d. Antonig

Machado Ribeiro para a j 
“Porto dos Pereiras”, —1
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_ _  _ . 348. de 15—8—1927:
CTO m -a pro{essora effectiva de 1." entrancia, a alumna mestra 

Kair Marques Pereira.

— 1 349- cJe 15—8— 1927:meja professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mes-

R '  Lucv da Cunha Molina.

iU rn  n° 353’ ^ 8 '
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mestra 
juracy de Abreu Lima.

ft n  o 354 , de 19—8— 1927:
A d 1 v-omeia professora effectiva de l.a entrancia, a alumna mes

tra Genesy de Abreu Lima.

*rT O  n ° 356. de 20—8—1927:
P r  Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mes

tra Dolores Avilez Ortiz.

A f T O  n . °  357, de 22—8— 1927:
»  Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mes

tra Maria Gouvêa.

ACTO n.° 360, de 24—8—1927:
Concede jubilação á professora de 1.* entrancia, d. Marina 
Moncorvo Soares.

ACTO n.° 361, de 26—8— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mes
tra Lahidy Zapp.

ACTO n.° 363, de 27—8— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna mestra

tj Idalina Marroni.

ACTO n.° 366, de 1.°—9—1927:
Concede jubilação ao professor de 1* entrancia, José Luiz 
d’Avila.

ACTO n." 367, de 2—9—1927:
Remove a professora Anna Maria Wuttke para a 25* aula, 

' convertida em mixta, da 4.a Linha Nova no municipio de San
ta Cruz.

ACTO n.° 376, de 8—9— 1927:
Concede a gratificação especial da 4." parte dos respectivos 
vencimentos ao professor Tristão de.Oliveira Cezar.

ACTO n.» 377, de 9—9—1927:
■ Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos 

vencimentos ao professor Luiz Gonçalves Pires da Costa.

ACTO n.° 380, de 13—9—1927:
Concede jubilação á professora de primeira entrancia, Marfiza 
da Silveira Chagas.

ACTO n.° 386, de 16—9— 1927:
Nomeia professora effectiva de I a entrancia, a alumna mes-

- tra Antonieta Neves de Oliveira.
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ACTO n.° 387, de 16—9— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia. a al« 
tra Rosa Brasil Bastos.

ACTO n.° 389. de 26—9— 1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos rtjn 
vencimentos á professora Gabriela Bartholomay 

ACTO n.° 390. de 27—9— 1927:
Concede jubilação á professora de l.a entrancia, I2 
dos Santos.

ACTO n.° 392. de 28—9— 1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos resn 
vencimentos á professora Emilia Finger.

ACTO n.° 393, de 29—9— 1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos 
vencimentos á professora Georgina Neves de Campos ] 

ACTO n.° 394. de 29—9— 1927:
Concede a gratificação especial da 4* parte dos 
vencimentos á professora Hylda de Paula Vasconcellos" 

ACTO n.° 395, de 30—9— 1927:
Concede jubilação ao professor de 1.* entrancia, Tr 
Nerv Ribeiro.

ACTO n." 398. de 1.°— 10— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alta 
tra Cecilia I^eopoldina Feiten.

ACTO n.° 402, de 8—10—1927:
Declara avulso o professor de 2* entrancia, Estado^ 

ACTO n.° 403, de 8—10—1927:
Concede a gratificação espedal da 4* parte dos 
vencimentos á professora Julia Rosa.

ACTO n." 412, de 17— 10-^1927:
Concede jubilação á professora de 2.* entranda, d. 
Baptista.

ACTO n.° 417, de 21— 10—1927:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos 
vencimentos ao professor Rodolpho Dietschi.

ACTO n.° 418, de 21— 10—1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entranda, a altj 
tra Maria Romalina de Mello.

ACTO n.” 426, de 27— 10—1927:
Remove a professora Ritta Abrilina de Souza Correa j 
23* aula, mixta, do munidpio desta capital.

ACTO n.° 428. de 29— 10—1927:
Concede jubilação á professora de 2.* entrancia, Ce 

ACTO n.” 434. de 4— 11— 1927:
Rectifica o acto n.° 156, de 23 de abril ultimo.

ACTO n." 436, de 5— 11— 1927:
Concede jubilação ao professor de 1.‘ entranda. Affrfl 
reira Ramos.
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Schmidt.

tra Celina Lima.

U o n :' 456 f,e 1̂ 11- 1927:
\’oirieia professora effectiva de 1.* entrancia. a alumna mes
tra Herminia Bittencourt.

! r0 467. de 22-11-1927:
E N om eia professora effectiva de 1.* entrancia. a alumna m es

tra Alice Outeiral dos Santos. 
r< ln ;  471. de 24-11-1927:

p  Concede a gratificação, especial da 4 “ parte dos respectivos 
vencimentos á professora Aurea Selli de Azevedo Barhosa.

• CTO n.° 474. de 28— 11— 1927:
Concede jubilação á professora de 1.“ entrancia. Anna Zita

S . Teixeira.
^CTO n.” 475. de 28-11-1927:

Concede jubilação ao professor de 1." entrancia. Jacob Hoff.

ACTO n.“ 495. de 10—12— 1927:
Concede jubilação ao professor de 1." entrancia. João 
André Siqueira.

ACTO n." 497. de 14— 12— 1927:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mes
tra Maria Manoela Rocba.

ACTO n." 505. de 21— 12— 1927:
Concede a gratificação especial da 4." parte dos respectivos 
vencimentos á professora Conceição Carvalho.

ACTO n." 507. de 27— 12— 1927:
Concede jubilação á professora de 1“ entrancia. Cesaria 
Rnsa de Oliveira Marques.

ACTO n. 1. de 4 dc Janeiro de 1927.
Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos 
vencimentos ao soldado conductor da Brigada Militar. \ ir- 

K *  gilio Palma.
RÇTO n. 5, de 5 de Janeiro de 1927.

Reforma o soldado da Brigada Militar. Alexandre Pereira

de Janeiro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. João Cândido Dinck. 

rO ii. IK ili Ci de Janeiro de 1927.
Approva os convênios celebrados entre o Estado e diversos 
municipios para execução dos serviços de estatistica.

4." DIRECTORIA

:



ACTO n. 8, de 6 de Janeiro de 1927.
Concede meio soldo a d. Augusta Silveira, viuva <1„ 
da Brigada Militar, Dario Anastacio da Silveira.

ACTO n. 9, de 6 de Janeiro de 1927.
Reforma o cabo da Brigada Militar. Jorge Paz.

ACTO n. 20. de 8 de Janeiro de 1927.
Promove um 1.'. dois 2."’ e dois 3.‘“ officiaes da Renfl 
de Estatística. 1 <

ACTO ii. 36. de 22 de Janeiro de 1927.
Approva os convênios celebrados entre o Estado e os J  
cipios de D. Pedrito. Garibaldi, Santo Amaro, S. ACT 
Norte e São Vicente para execução dos serviços (}« J 
tisfica.

ACTO n. 40. de 24 de Janeiro de 1927.
Nomeia sub-chefe- de policia da 12.:l região.

ACTO n. 42. de 26 de Janeiro de 1927.
Nomeia sub-chefe de policia da 5.a região.

ACTO n. 43. de 26 de Janeiro de 1927.
Nomeia sub-chefe de policia da 13.“ região.

ACTO n. 44, de 26 de Janeiro de 1927.
Crêa mais um logar de ACT tenente cirurgião dentista 
Brigada Militar.

ACTO ii. 45, de 26 de Janeiro de 1927.
Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respeoj» 
vencimentos ao cabo da Brigada Militar, Paulino Antco 
Gonçalves.

ACTO n. 55. de 10 de Fevereiro de 1927.
Classifica um capitão da Brigada Militar.

ACTO n. 61. de 16 de Fevereiro de 1927.
Approva os convênios celebrados entre o Estado e os mui 
cipios de S. Gabriel. S. Borja, Dôres de Camaquam e B 
cantado.

ACTO n. 72. de 26 de Fevereiro de 1927.
Promove tres 2.M tenentes da Brigada Militar.

ACTO n. 74. de 28 de Fevereiro de 1927.
Transfere dois capitães da Brigada Militar.

ACTO n. 75. de 28 de Fevereiro de 1927.
Transfere o 2." official do Museu Julio de CastilliosJ 
Prestes de Carvalho, para a Repartição do Archivo Publk 

ACTO n. 79. de 1." de Março de 1^27.
Reforma, com a graduação de major, o capitão da Brigai 
Militar. Leovegildo Lopes da Rosa.

ACTO n. 80. de 1.° de Março de 1927.
Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respátfl 
vencimentos ao cometeiro-niór da Brigada Militar. Epipfa* 
da Silva.

ACTO n. 90, de 8 de Março de 1927.
Promove dois 1.°*, um ACO e um 3.", officiaes do Ard 
Publico.



_  103, de 16 de Março de 1927.
Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos 
vencimentos ao cabo da Brigada Militar. Ramão dos Santos 
Oliveira.

Lpj-) n 106, de 18 de Março dc 1927.
P  paz promoções na Brigada Militar.

n 112. de 24 de Março de 1927.
A*- Crea um logar de dactylographo na Repartição de Estatística. 
I - . 0  n. de 25 de Março de 1927.

Concede meio soldo a d. Mathilde de Siqueira Gomes, viuva 
do capitão reformado da Brigada Militar, Manoel Christovão 

■L-Gomes, 
fci-n) u. 117. de 26 de Março de 1927.

Classifica um capitão da Brigada Militar.
■L-f) ,, 118, de 26 de Março de 1927.

Reforma o soldado da Brigada Militar, Carlos Joaquim de 
. Siqueira. 

itfTO n. 122. de 28 de Março de 1927.
Promove um sargento ajudante da Brigada Militar. 

r»ci(> n. 127. de .50 de Março de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Manoel Marques 
dos Santos.

I cr0 n. 128. de 30 de Março de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Oscar Menezes da 
Silva.

fO n. 130. de 1." de Abril de 1927.
’ Reforma o soldado da Brigada Militar. José Andrc da Silva. 

\i |'() n. 142. de 9 de Abril de 1*527.
Reforma, eompulsoriamente, o soldado da Brigada Militar, 
Octacilio Silveira.

►Al TO ii- 154. de 23 de Abril de 1927.
Reforma o 3.° sargento da Brigada Militar. José Edwiges 
Canabarro.

A('T<) n. 155. de 23 de Abril de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar, Osorio da Silva Cezar. 

A(TO n. 157, de 26 de Abril de 1̂ 27.
Approva o convênio celebrado entre o Estado e o municipio 
de Alegrete.

ACTO n. 158. de 26 de Abril de 1927.
• Reforma o 2.'4- sargento da Brigada Militar, Alexandre Fon
toura Rodrigues.

ACTO n. 159, de 26 de Abril de 1927.
Reforuia o soldado da Brigada Militar, Abel Cândido da Rosa. 

S^TO n. 166. de 28 de Abril de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar, W aldemar Ferreira. 

u l‘ > n. 186. de 9 de Maio de 1927.
Promove dois 2.'”' e dois 3.°“ officiaes da Repartição do 
Archivo Publico.
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ACTO n. 187, de 9 de Maio de 1927.
Aposenta o ajudante do administrador da Casa de f j  
José de Oliveira Sobrosa.

ACTO n. 222, de 21 de Maio de 1927.
Approva o convênio celebrado entre o Estado e o niuiii 
Novo Hamburgo para execução dos serviços de — 1 

ACTO n. 225, de 23 de Maio de 1927.
Transfere o 2." official da Repartição do Archivo 
Bento Fernandes, para o Museo “Julio de Castilhos’1 

ACTO n. 237. de 1." de Junho de 1927.
Faz promoções na Brigada Militar.

ACTO n. 262, de 17 de Junho de 1927.
Concede ao encarregado do laboratorio de Analyses <1̂, 
do Rio Grande, cidadão Reinaldo Hiltl, a gratiíicaçàj 
ciai da 4.“ parte dos resjiectivos vencimentos.

ACTO n. 267 de 18 de Junho de 1927.
Faz promoções na Brigada Militar.

ACTO n. 275, de 27 de Junho de 1927.
Classifica um capitão da Brigada Militar.

ACTO n. 276, de 27 de Junho de 1927.
Declara avulso o 2." official da Repartição do Archi» 
blico, cidadão Fernando Barreto.

ACTO n. 295, de 8 de Julho de 1927.
Nomeia sub-chefe de policia da 18." região.

ACTO n. 296. de 8 de Julho de 1927.
Transfere os porteiros da Chefatura de Policia e Rep 
do Archivo Publico.

ACTO n. 297, de 8 de Julho de 1927. ■ ‘
Concede a permuta de cargos requerida ]>elos tunccio 
Francisco Carlos de Lemos e Gus tavo  t Miveira Kcmião 
pectivamente. 80_ official da Repartição do Archivo l’i
3.” official da Administração do Porto.

ACTO n. 299, de 9 de Julho de 1927.
Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos refl 
vencimentos ao major da Brigada Militar Alzimiro Fram 
Wellausen.

ACTO n. 303. de 11 de Julho de 1927.
Promove um official da Chefatura de Policia.

ACTO n. 312. de 19 de Julho de 1927.
Reforma o 80_ tenente graduado inspector das bandas < 
sica da Brigada Militar. Pedro Corrêa Borges.

ACTO n. 317, de 23 de Julho de 1^27.
Concede meio soldo a <1. Iracema Menezes de Olivein 
veira, viuva do 1.” tenente, em commissão. do 22." 
xiliar da Brigada Militar. Dorival Silveira.

ACTO n. 320. de 25 de Julho de 1927.
Reforma no posto e com o soldo de 2.° tenente o ex-la 
gento da Brigada Militar. Francisco Grecco.



R-j-q 11. 321. (le 25 de Julho de 1927.
AL \| «prova o convênio celebrado entre a Chefatura de Policia e 

a Intendencia do municipio de Palmeira.

trTO n 325. de 30 de Julho de 1927.
v  Concede meio soldo a d. Emilia Garcia Motta. viuva do capi

tão. em commissão, do 15.° corpo auxiliar da Brigada Militar, 
Olavio Motta. 

afTO n. 335. de 8 de Agosto de 1927.
' Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos 
vencimentos ao major da Brigada Militar. Jorge Pellegrino 

í • Castiglione. 
aCT0 n. 343. de 13 de Agosto de 1927.

Extingue o logar de 2." tenente graduado inspector das bandas 
de musica da Brigada Militar.

Ai TO n. 344. de 13 de Agosto de 1927.
Crêa mais dois logares de 2."“ tenentes cirurgiões dentistas 
da Brigada Militar.

ACTO n. 355. de 19 de Agosto de 1927.
Nonieia sub-chefe de policia da 17." região.

\CTÜ n. 364. de 27 de Agosto de 1927.
Altera o de n. 312, de 19 de julho ultimo, na parte referente 
ás vantagens da reforma do R-j tenente graduado inspector 
das bandas de musica da Brigada Militar. Pedro Corrêa 
Borges.

ACTO ii. 365. de 30 de Agosto de 1927.
Reforma no posto e com o soldo de 2.° tenente o ex-sargento 
ajudante da Brigada Militar. Affonso Gonçalves Gomide.

Al TO n. 379. de 13 de Setembro de 1927.
Rectifica o de n. 89, de 25 de Março de 1922.

ACTO n. 400. de 6 de Outubro de 1927.
Aposenta o operário contractado da Brigada Militar. Porfirio 
de Castro Barbachan.

At TO n. 409, de 14 de Outubro de 1927.
Nomeia sub-chefe de policia da 5“ região.

.V TO n. 431, de 4 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar, Lydio de Oliveira 
Mattoso.

At TO n. 432. de 4 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar, Hermes Gonçalves. 

ACTO n. 433, de 4 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Luiz José da Silva. 

ACTO n. 438. de 7 de Novembro de 1927.
Refornia o 2." sargento do Grupo de Metralhadoras da Bri
gada Militar. Ramão Luiz d’Avila.

ACTO n. 441, de 8 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar, Manoel Soares da 
Costa.

—  181 —



—  182 —

ACTO n. 444. de 9 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Firmo José Q 

ACTO n. 445. de 9 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Theophilo — 
Silva Santos.

ACTO n. 447, de 11 de Novembro de 1927.
Reforma o 2 “ tenente da Brigada Militar. Dinarte \'a 
cellos da Costa.

ACTO n. 451. de 14 de Novembro de 1927.
Reforma no posto e com o soldo de 2." tenente o ex-2.» 

gento da Brigada Militar. José Pedro Corrêa de Mello 

ACTO n. 452. de 14 de Novembro de 1927.

Reforma o soldado da Brigada Militar. Manoel Cândido 
drigues.

ACTO n. 457. de 16 de Novembro de 1927.
Reforma no jx>sto e com o soldo de 2." tenente o ex-1.» 
gento da Brigada Militar. Apparicio Alves de Souza. 1 

ACTO n. 462. de 18 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Gersindo P 
Pereira.

ACTO n. 463. de 18 de Novembro de 1927.
Reforma o cabo de esquadra da Brigada Militar. Fnii 
Alves.

ACTO n. 464. de 18 de Novembro de 1927.
Reforma ò soldado da Brigada Militar. Braziliano Messa. 

ACTO n. 465, de 18 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Julio Saldanha 
Amaral.

ACTO n. 466. de 18 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Antonio Ce 
Rarrios.

ACTO n. 468, de 22 de Novembro de 1927.
Concede meio soldo a d. Rosalina Alves Martins, viuva 
1.° tenente, em commissão. do 4." corpo auxiliar da Bri 
Militar. Florio Martins da Silva.

ACTO n. 470. de 24 de Novembro de 1927.
Reforma 001 posto e com o soldo de 182 tenente o ex-sarg 
quartel-mestre da Brigada Militar. Manoel Antonio de 
veira.

ACTO n. 476. de 28 de Novembro de 1927.
Concede ao 1." official da Secretaria da Junta Commer 
Octavio Ferraz Teixeira, a gratificação especial da 4.* 
dos respectivos vencimentos.

ACTO n. 478. de 29 de Novembro de 1927.
Reforma o musico de 2.* classe da Brigada Militar. Igi 
Pereira.
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fl *̂ 9- c*e 29 de Novembro de 1927.
A1- ‘ gelortna o soldado conductor dos Serviços Auxiliares da Bri

gada Militar, Francisco Jeronymo.

| n )  n 4^' • (*e 30 ('c Novembro de 1927.
A*- Declara avulso o 1." official da Repartição de Estatistica, 

Eduardo Pacheco de Andrade, 
p  —1 n 83fl  de 30 de Novembro de 1927.

líefonna. compulsoriameute. o cabo da Brigada Militar. Joa-
1 quim Manoel dos Santos, 

t -po „ 483. de 30 de Novembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Dyonisio Lopes.

■ C t O  n - (' e 9 * )e ze n i'>ro (' e 19 2 7.
ET Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos 

vencimentos ao cabo da Brigada Militar, Cregorio Martins. 
CT() n. 493, de 10 de Dezembro de 1927.

Promove um 2." official da Repartição de Estatistica.
ACTO n. 498. de 14 de Dezembro de 1927.

'Concede meio soldo a d. Edylia Canabarro Travassos Alves, 
viuva do tenente-coronel, em commissão, instructor da Briga
da Militar, Arthur Octaviano Travassos Alves.

AC T O  n. 500. de 16 de Dezembro de 1927.
Faz reverter o meio soldo concedido a d. Maria Antonieta 

. Bellaguarda Wamosy, viuva do 2." tenente, em commissão, do
1.° corpo tia f*  ̂ brigada provisoria do Oeste. Alceu Wamosy, 
em beneficio de d. Maria Leopoldina de Freitas Wamosy, mãe 
viuva desse official.

ACTO n. 506, de 24 de Dezembro de 1927.
Reforma, compulsoriameute, o soldado da Brigada Militar, 
Antonio Cunha.

ACTO n. 512. de 29 de Dezembro de 1927.
Reforma o soldado da Brigada Militar. Ignacio Guimarães. 

ACTO ii. 513. de 29 de Dezembro de 1927.
Reforma o cabo conductor da Brigada Militar, Graciliano Ro- 
dolpho dos Santos.

ACTO n. 514. de 29 de Dezembro de 1927.
Reforma o soldado conductor da Brigada Militar, João Flo
res Duarte.
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MOVIMENTO DE PAPEIS — 1927 

MO VIENTDPEIA
Oíficios entrados ..... ...... ......... ........................ .... .... 27.10
Requerimentos entrados ................................  .....  1121 ■
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O íficios---- -------------------------------  3723,
Telegrammas __________________ ______ _____________  55
Phonogrammas _______________ ___ ____ _____________ I83
Títulos de nomeação___ _____________________________  357

” declaratorio ............................... ............................... 1
” de reconducção______________________________  10

” remoção ________________________________  17
” reversão __________ ___ __________________ ____ l

Portarias de licença.______________ ________________  133
S passagens ____________________________  31
” exoneração ___________________________  79
” nomeação___________________________ ____2
” designação ................:_________ ____ _______2
S nomeação sem effeito.......... .......... ... ..... .......3

Circulares __r__________________ _______________5
Apostillas .................................  ....................... 342
Decretos___‘_____________ ___ ______________________  19
Actos ...... — ............ ....... .............. ............ ............. . 246

91
2.® VIENTDPEIA

Oíficios, telegrammas e phonogrammas entrados..........  1571 1
Requerimentos entrados 397-S

Expedidos:
Oíficios, telegrammas e phonogrammas............ ............  1157 1
Circulares _____________________ ________ __________  42 J
Titulos de nomeação............ ............. ........................ ...... 2 ]
Titulos declaratorios ____________________ ____ _____ _ 4 9
Editaes ................. ......................... ................... ........  17 I
Apostillas.... .... ........................ .......*_______ ______ __ 79'■
Portarias:

de licença __________ ______ ______________ 319
de passagem ______ _______________________ 1151
de designação ___________________________  3 1
de nomeação ______ ____________________ .... 6 j
de transferencia __________ 1_________ _____ 1 1

Actos ....... ................ .........—---- --- -.............. —
Decretos .......... .......... ....... .................. ........ ...............  171
Attestados ------- ------------------------  12—|

Total....-....
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RELATORIO
a p re sen ta do  ao

Qr. Getulio Vargas
Presidente do Estado do Rio Grande do Sul

pe lo

Dr. O swaldo A ranha
Secretario de E s ta d o  d o s  N e g o c io s  d o  In te rio r e E x te rio r

em

25 de Agosto de 1928
I I  VOLUME

SU P ERIO R T R IB U N A L  - P R O C U R A D O R IA  G E R A L  -  C O N S E 
LHO PEN ITE N C IÁ RIO  -  D IR E C T O R IA  DE H Y G IE N E  - C H E 
FATURA DE POLICIA  -  ARCHIVO  P U B L IC O  -  E S T A T I S T I C A  
- BIBLIO TH EC A  P U B L IC A  - H O S P IT A L  S A O  P E D R O  E MA- 
NICOMIO JU D IC IÁ RIO  - M U S E U  “ JU L IO  DE C A S T I L H O S ”  - 

JU N TA  C O M M E R C IA L  - T H E A T R O  S A O  P E D R O .

1 9  2 8
O fíldnas  graphlcas <I’“ A Federação” 

Porto AlegTe



RELATORIO
D O

Superior Tribunal do Estado
ANNO DE 1927



Ao Exm°. Snr. Dr. Presidente do Estado.

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Exc. o incluso relatorio 

dos trabalhos deste l ribunal e de sua Secretaria, durante o periodo 

[çomprehendido ( ntre 1.° de Junho de 1927 e 31 de Maio ultimo.

Saude e fraternidade.

Tenhoa rndps de áhmãeV



x/77o Snr. Dr. Presidente do Est&do.

■ De conformidade com a disposição do art. 23, n.° XV I, do 
K »  e n t o  interno, tenho a honra de apresentar a V. Exc. o relatorio 
Kftrabalhos do Superior Tribunal e de sua Secretaria, relativos ao 
Ejodo que decorre de 1.® de Junho de 1927 a 31 de Maio deste anno.

f Com excepção dos desembargadores Armando Azambuja e Flo- 
rencio Carlos de Abreu e Silva, que exerceram, em commissão, o cargo 
de chefe de policia — aquelle de 1.® de Junho a 25 de Janeiro e este 
de 26 de Janeiro a 31 de Maio —  funccionou o Superior Tribunal 
tom os seguintes desembargadores:

Manoel André da Rocha, presidente;
Melchisedech Mathusalem Cardoso, ‘vice-presidente;
José Lucas Alvares,
Luiz Mello Guimarães.
Augusto Leonardo Salgado Guarita.
Caio da Cunha Cavalcanti,
José Bernardo de Medeiros Junior e 
Gomercindo Taborda Ribas.

Em sessão das Camaras Reunidas de 3 de Janeiro, eu e o sr. desem
bargador Melchisedech Mathusalem Cardoso, fomos reeleitos para os 
cargos de presidente e vice-presidente, na fórma do regimento interno.

Para substituir juizes impedidos em casos especiaes foram con- 
Bcados os srs. desembargadores:

Caio da Cunha Cavalcanti,
Luiz Mello Guimarães.

^^Hbsé Bernardo de Medeiros Junior.
■ José Lucas Alvares, bem como os juizes de comarca da 1*. 2.*,



3.“ e 4." varas da capital bacharéis Esperidião de IjíM 
João Magalhães. Paulino C oelho de Souza e lulio 'nia 
Oswaldo Caminha, de Montenegro Anapio jobini e ç| 
João Antonio Alves Xogueira.

RELAÇAO DE ANTIGUIDADE

Em sessão de 14 de Janeiro, o Superior Tribunal 
relação dos juizes das eomatVas do Estado até 31 ,ie 3.“e 
anno findo. 1

Os interessados nenhuma reclamação fizeram.
Pela ordem de antiguidade, são os seguintes os 

designação das comarcas em que têm exercicio: "'t'.
Bacharel Paulino Coelho de Souza, capital (3» 

trancia;
Bacharel João Magalhães, capital (2." vara), 4.» ent. 
Bacharel Esperidião de Lima Medeiros, capital (1*1 

entrancia;
Bacharel Joaquim Américo Carneiro Pereira, Rio Cp 

entrancia;
Bacharel Cesar Dias. Bagé, 3." entrancia;
Bacharel Julio Abbott, capital (4.* varai. 4 “ entranj. 
Bacharel João Antonio Alves Nogueira, São Leopoldo* 

trancia;
Bacharel Samuel Figueiredo da Silva, Pelotas, 3.“ entr̂  
Bacharel Innocencio Borges da Rosa. São Sebastião do 

entrancia;
Bacharel La Hire Guerra, Itaquy, 2.* entrancia; 
Bacharel Oswaldo Caminha, Taquary. 1.’ entrancia; 
Bacharel Anapio Jobim. Montenegro, 2." entrancia; 1 
Bacharel Leonardo Ferreira da Silva. Caxias. 1* entr 
Bacharel Luiz de Freitas e Castro, Bento Gonçalves. 1* 
Bacharel Hugo Candal, Alegrete. 2." entrancia; 
Bacharel Elzeario Vieira Nunez, Rio Pardo, 2.* entra 
Bacharel Alvaro Leal, Santa Maria, 2." entrancia; J 
Bacharel Ney da Silva Wiedmann, Livramento, 2.“ e® 
Bacharel Arlindo Olavo Pinós Duarte. D. Pedrito, 2.* 
Bacharel Cândido Corrêa de Paiva, Cangussú, 1.* ent 
Bacharel Nesio de Almeida, São Gabriel, 2.“ entrancia; 
Bacharel João Pereira de Sampaio. Cruguavana. 3 . * ^  
Bacharel Dionysio Marques, Cachoeira, 2.” entrancia; 
Bacharel Raul de Freitas Boccanera In^uarão. 2* 
Bacharel Erico Ribeiro da Luz. São Borja, 2." entranci* 
Bacharel Homero Martins Baptista. Passo 1'undo, 
Bacharel Admar Ribeiro Barreto, Encruzilhada. 1* «j 
Bacharel Ernesto Candal, Quarahy, 1." entrancia; 
Bacharel Jorge Moojen da Rocha, Cruz Alta, 2." entra



K J  Era,,,p K....... i<- * '<Ti-êa. Taquara. 1.» entrancia;
3 5  Joã » S°I°n Macedonia Soares. Alto Taquary, 1.» en-

Edmundo Dantas. São Jeronymo. 1.” entrancia:
J * re. jjaurili» Alves Daiello. Caçapava. 1.' entrancia:

Affonso Soares lareira. Santa Yictoria. 1 * en-

I \ni<>!ii° Fernandes da t unha Lima, São João Baptista

1.* entrancia:
^ B E |  Coriolano Albuquerque, Santo Antonio da Patrulha. 1.»

^ i r e l  Claudiu" Gayer. Santo \ugelo. 1.- entrancia:

] ^E re l Ruben Mariano da Rocha. São Luiz. KJE entrancia: 

EZigrel A lp h e u  Escobar. Vaccaria. 1 * entrancia: 
g^harel Eurico de Souza Leão Lustosa. LagAa \'ermelha. 1*

JUIZES DE COMARCA AVULSOS

ra,p o avulsos os seguintes jui/.e» de comarca.
Bicharei Pelagio Pereira de Almeida;
Bacharel foáo Pinto Martins de Oliveira;
Bacharel Álvaro da Costa Franco;
Bacharel José Gonçalves Ferreira da Costa;
Bacharel Antonio Fernandes Silveira Carvalho e 

BjdMrel João Braga de Abreu.
— 0  juiz de comarca, bacharel Erico Ribeiro da Luz, está exer- 
,em commissão, o cargo de Director do Archivo Publico.

— O juiz de comarca avulso, bacharel Cyro Pestana, por acto 
106, de 17 de Março do corrente anno. dessa presidência, reverteu

tura. tendo reassumido o exercicio de suas funeções na co- 
de São Vicente, em 2 de Abril. 

jf^°techare| Alpheu Escobar, juiz da comarca de Vaccaria.

’ de de Abnl> dessa KJEra,p.ia<- foi declarado avulso.

Acham-se actualmente vagas as comarcas de Palmeira. Soledade 
na, de 1.“ entrancia e São Borja. de 2.*

J jU R S O  PARA O  CARGO DE JU IZ  DE COMARCA

ÇD Tribunal julgou habilitados para exercerem o cargo de juiz ‘.e 
.i  os bacharéis Ruben Mariano da Rocha, Alpheu Escobar c
4  Souza 1 eão Lustosa. classificando-os em 1.°, 2.° e 3. loga- 

tespectivamente. após as provas regulamentares. na sessão leau- 
Novembro.
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Etn 24 <le Maio foi aberto o concurso para preenchi; 
comarcas vagas (le Soledade. Palmeira e Vaccaria. publicatffl 
taes. com prazo de .50 dias. no jornal “A Federação”.

CONCURSOS PARA OFFIC IOS DE JUSTIÇA

() Tribunal julgou habilitados para exercerem oíficios (ie — 
os seguintes candidatos:

Em 4 de Junho de 1927 — Onézimo C. Peima dc M oraJ 
Rath, Cláudio Heitor Bizarro, Emnianoel da Costa e Silva e 
Torelli, respectivamente, notario. official do registro de iinniç 
do registro de titulos de Santiago do Boqueirão, de 1." notario® 
lando o officio do registro especial de titulos de Caçapava, 
crivão do civel e crime de Taquary. de escrivão da provedoria] 
gistro civil <lo mesmo termo e de escrivão da provedoria (W  
civil de Venancio Ayres;

Em 25 de Junho—Yicv Enout de Faria Santos, Alvaro l.eal J 
Alonso, respectivamente. 2." notario do termo de Jaguarão, 
do de Alegrete e de escrivão do civel e crime, jury e execuçõej 
naes de São Vicente;

Em 1." de Setembro — Flavio Castellano. Ary Prestes 
Gabriel de Souza Pitrez, José Joaquim de Menezes e IlenriqJ 
nandes de Oliveira, respectivamente, escrivão de orphãos 
de Nova Trento, escrivão de orphãos e ausentes de Rio Pardal 
vão do 10E cartorio do civel e crime de Bagé e do jury e ex 
Ctiminaes do mesmo termo e de escrivão de orphãos e atisaj 
Yiamão. bem como José Américo dos Santos Hlho e João JacC 
Silva para o de escrivão do civel e crime do termo de \ iamjV 
ficando João Jacques da Silva em 1.” logar e o outro em 2.*^^ 

Em tn dc Outubro — Pedro Alcantara da tosta e Armin® 
Ribeiro, escrivão do civel e crime do termo de Santa Yictoria a 
official do-registro civil e escrivão da provedoria do termo ckV 
Grande;

Em 3 de Janeiro de 1928 —  Miguel Pereira dc MoraesA 
tario do termo de São Gabriel;

Ely Costa. Maria Celina Cavalcanti Marques da Silva e 
de Oliveira Freitas, respectivamente, escrivão da provedoria e d 
do registro civil do termo de São Sebastião do ( nh\. officiajT 
gistro civil e escrivã da provedoria do termo de São I rana 
Pattla de Cima da Serra e de escrivão de or]ilião' e auscC 
termo de Encantado:

Em 14 de Janeiro — Eourival kersting e Theophilo A. de 
pos Junior, official do registro civil de casamentos da 1." zflB 
capital e de escrivão dos feitos das fazendas estadual e municipsi 

Em 20 de Março — Maria da Gloria Sampaio, João Kava’ 
Lybio Vinhas (ia Luz. Armando DalFlgna. João Rodrigues dT 
Gastão Villeroy e Telemaco ilc P>em. resjiectivãmente, e j  
provedoria e official do registro civil do termo de Pinheiro M



r .  . cjvei e crime do termo de Lageado; de avaliador judi- 
jf esf*1' ’1" | (|e Bagé; de escrivão do civel e crime do termo de Gua-
^aI do te do civel e crime do termo de Estrella; de escrivão
pyfé; allSentes do termo de Guaporé e de escrivão de orphãos

do termo de Bage; . . . .
aO^” r.  j e ^ la io__ Arthur Ziegler. Redovino Bertolini e Archi-

' 'w arolla respectivamente. notario e official do registro geral 
e do especial de titulos do termo de Bento Gonçalves;

r ’ml1 da provedoria e official do registro civil, do termo de Bento 
je e>cri' • ^  escrivã0 do civel e crime, jurv e execuções criminaes 

Alfredo Ch ,v».

ENTRADAS DE AUTOS

B w a s i entrada na secretaria 798 autos 110 periodo de 1." de Junho

I . .c  a 31 de Maio deste anno.
c j  .  quadro que segue, sob n." 1, allude minuciosamente á especie 

<](,. autos e ao mez em que foram apresentados na secretaria.

JULGAMENTOS

Foram julgados rio periodo a que se refere o presente relatorio 
7,56 feitos. Os quadros annexos, sob números 2, 3 e 4, indicam o mo
vimento dos feitos julgados pelas Camaras Reunidas e pela 1." e 2."

S Camara'. em que se divide o Superior Tribunal, e o de numero 5 
di>crimina o quadro geral dos julgamentos do Superior Tribunal.



SESSÕES REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 1." DK JUN H O  DE 1927 A 31 DE M AIO  DE 1928.
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1.* Camara ............................................. 6 7 6 7 6 7 7 ■1 3

-----
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1

5 7 72

2." Camara ............................................. 7 6 7 6 7 6 7 3 — 7 ! 5 68
Caniaras rsunidas ................................. 2 1 1 1 3 1

2 — 1  I 1 2
.

15

Somma......................... 15 14

S E  Õ 

RA 14 14 16 u 9 3 15 : 13 • 14 155

Obs. — No quadro estão incluídas 4 sessões extraordinarias da 1." camara.
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Appellaçôes eiveis ................................. 10 19 10 9 10 8 18 13 1 14 15 9 136

Appellaçôes criminaes .......................... 17 27 12 21 17 14 17 26 16 21 15 18 220
Aggravos ........................................... : . . 9 19 12 14 15 15 14 13 7 11 17 9 155

Cartas testemunhaveis ........................ 5 1 — 3 4 3 1 — 2 1 1 21
Conflictos de jurlsdicção..................... 1 T- — 1 — — — 2 4

Habeas corpus ....................................... 5 13 7 6 3 5 H 13 2 12 1 1 5 93

Recursos criminaes ............................. 5 13 8 1 1 15 9 9 9 13 15 9 1 1 127

Prorogação de prazo para inventario. 

Concursos para provimento de offi-
1 3 1 2 2

1
1 1 12

cios de justiça ..................................... O1 2 2 — — 2 1 3 3 7 1 5 28

Pedido de successor............................. - — 1 — — 1 — — —r - 2
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SECRETARIA
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Os trabalhos concernentes á Secretaria, no periodo do J  
realizaram-se normalmente. S

O quadro dos funccionarios da Secretaria do Superior Trjfl 
é, actualmente, o seguinte:

Secretario — Manoel Marques Acauan;
1." auxiliar —  Fernando Ferreira da Silva;
2." auxiliar — José Luiz de Castro;
3.” auxiliar — bacharel Homero Ferrando;
4." auxiliar e dactylographo —  João Pedro dos Santos; j
Porteiro — Alpheu Rodrigues;
Continuo —  José Augusto do Rego Barros;
Officiaes de justiça — Arnaldo Mathias dos Santos. Luiz (1 

qtte e Leopoldo de Vargas Xery;
Servente — Ramiro dos Reis. . I
For acto n.° 59. de 9 de Janeiro, nomeei o cidadão João ■ 

dos Santos, 4." auxiliar e dactylographo; por acto n.° 60, ria rne, 
data. o cidadão Alpheu Rodrigues, porteiro; por acto n.° 61, de t( 
Janeiro, o cidadão Leopoldo de Vargas Xery. official de justiça;] 
acto n." 62. de 16 de Janeiro, o cidadão Ramiro dos Reis, senJ 
e por acto n." 65. de 9 de Abril, o cidadão José Augusto <lo ] 
Barros. continuo.

Por acto n." 63, de 1.° de Março, exonerei, a pedido, das j 
cções de secretario o bacharel Alceu Octacilio de Barbedo e por] 
n.° 64, da mesma data, nomeei, para substituil-o, o cidadão Ma 
Marques Acauan, o qual assumiu o referido cargo, no dia 5 de Ma

Entraram na Secretaria do Superior Tribunal 781 petições, 
todas devidamente protocolladas e despachadas.

Durante o periodo de que trata o presente relatorio. foram j  
didos 863 oíficios e recebidos 1844.

Pela presidencia do Tribunal, foram concedidas as sügiiict! 
cenças:

a ) para trataç da saude :
em 3 de Junho. 15 dias, ao bacharel Joaquim AmericolCan 

Pereira, juiz da comarca de Rio Grande;
em 9 de Junho, 30 dias, ao bacharel Paulino Coelho de 9  

juiz da comarca da 3.“ vara desta Capital;
em 9 de Junho. 10 dias, ao cidadão Armando Silveira, prol 

publico da comarca de São João Baptista de Camaquam; J

EXTRADA DE PETIÇÕES

EXTRADA E EXPED IÇÃO DE OFFIC IOS

LICEXÇAS
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L 14 de I unho, 30 dias. ao bacharel Homero Martins Baptista. 
niarJa de Passo Fundo: 

juiz <la ^  de Junho, 30 dias, ao bacharel Ernesto Candal. juiz da 

de Quarahy;
cofl';ir ?2 de Junho, 30 dias, ao bacharel Alvaro da Costa Franco, 

’****
da comarca da 1.* vara desta Capital;

d3 comarca de Jaguarão;
de Junho. 30 dias, ao bacharel Esperidião de Lima Me-

de>r°'' -,l7g jg Junho. 30 dias, ao snr. desembargador Florencio Carlos 
l’nl u e Silva, membro deste Tribunal;

— - ’ . o j e Julho, 30 dias, ao cidadão Arthur Toscano Soares Bar- 
1 Official privativo e vitalicio do registro civil de casamentos da

Sftona desta Capital;
5 de Julho, 30 dias, ao bacharelando Armando de Souza 

l f _ .  p ro m o to r  publico da comarca dc Cangussú;
de Julho, 30 dias, ao bacharelando José Moreira Leivas, 

ni9 districtal do termo de Piratiny; 
L4 em 7 de Julho, 30 dias, ao bacharel Adolpho Pastor, promotor 

aublico da comarca de Montenegro;
E e m  8 de Julho. 30 dias, ao bacharel Leonardo Ferreira da Silva, 

juiz da comarca de Caxias;
E- em 8 de Julho, 30 dias, ao bacharelando Dionysio Lima da Silva, 
juiz districtal do termo de Vaccaria;

F  em i i  de Julho, 30 dias, ao bacharel I.a Hire Guerra, juiz da

comarca de Itaquy;
em 11 de Julho, 30 dias. ao cidadão Marim Soares da Silva, juiz 

districtal do termo de Herval;
em 13 de Julho. 30 dias. ao cidadão Lydio Fileto de Oliveira, 

juiz districtal do termo de Alfredo Chaves;
em 19 de Julho, ,30 dias, ao bacharel Darcy Pereira de Azambuja, 

4 promotor publico desta Capital;
em 28 de Julho, 30 dias, ao bacharel Francisco Nunes Yidal, 

juiz districtal do terrno de Cangussú;
em 29 de Julho, 30 dias, ao bacharel Severino de Castro Pereira 

Tejo, juiz districtal do termo de Bento Gonçalves ;
em 30 de Julho. 30 dias. ao bacharelando João Climaco de Mello 

Filho, juiz districtal do termo de Garibaldi;
em 13 de Agosto, 18 dias. ao hacharel Jorge Moojen da Rocha, 

juiz da comarca de Cruz A lta; .
em 15 de Agosto, 30 dias, ao bacharel Arthur Ferreira Braga, 

juiz districtal do termo de Rio Grande;
em 16 de Agosto, 30 dias. ao bacharel Adolpho Pastor, promotor 

publico da comarca de Montenegro;
em 16 de Agosto. 30 dias. ao bacharel Pedro Vergara, 3." promo

tor publico desta Capital;

’ v em 1* de Setembro, 30 dias, ao cidadão Hermes Aquino, official 
do registro civil da 1." zona do termo de Pelotas;

em 3 de Setembro, 30 dias. ao bacharel Chrisanto de Paula Dias, 
juiz districtal do termo de Erechim;
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em 6 de Setembro, 30 dias. ao bacharel Lauro SabaCL 
promotor publico da comarca de Quarahy;

em 17 de Setembro. 20 dias, ao bacharel Rrenno 1’into 
promotor publico da comarca de Encruzilhada;

em 21 de Setembro. 30 dias, ao bacharel Admar Ribeiro 
juiz da comarca de Encruzilhada;

em 30 de Setembro. 30 dias, ao cidadão Bruno Cario* 
escrivão do 4.” districto do termo de Guahyba;

em 5 de Outubro. 30 dias. ao bacharel Oliverio de Dem, 
Filho, 2." promotor publico desta Capital;

em 11 <le Outubro. 30 dias. ao bacharel Kvaristo SilVej J  
districtal do termo de São Sebastião do Cahy;

em 14 de Outubro, 4 dias. ao bacharel Brenno Pinto j 
promotor publico da comarca de Encruzilhada;

em 21 de Outubro, 8 dias. ao bacharel Dionvsio Marqu 
da comarca de Cachoeira;

em 24 de Novembro, 30 dias. ao bacharel Martim Soares da 
juiz districtal do termo de Herval;

em 29 de Novembro, 30 dias. ao cidadão Pedro Marq 
Rocha, juiz districtal do termo de Julio de Castilhos;

em 1.” de Dezembro. 30 dias. ao cidadão Luiz ( )»rique, 
de justiça deste Tribunal;

em 9 de Dezembro. 30 dias, ao coronel José Penna de
2.° distribuidor e partidor do termo desta Capital;

em 16 de Janeiro, 30 dias, ao bacharel Rubens Terra,/jP 
trictal do termo de Quarahy;

em 20 de Janeiro. 30 dias. ao cidadão Armando de Oliçr 
anna. escrivão do 3.° cartorio do civel e crime desta Capital; 1 

em 20 de Janeiro, 30 dias, ao bacharel Mrennu Pinto Ribeht 
motor publico da comarca de Encruzilhada:

em 20 de Janeiro, 30 dias. ao cidadão Astrogildo Mar 
Cruz. official de justiça do termo de Encruzilhada;

em 28 de Janeiro. 30 dias, ao bacharel Antonio Fernan 
Cunha Lima, juiz da comarca de São João Baptista de Camaq 

em 28 de Janeiro. 15 dias. ao bacharel Raul de Freitas F 
juiz da comarca de Jaguarão;

em 11 de Fevereiro, 30 dias, ao bacharel Pedro Vergara, 
motor publico desta Capital;

em 15 de Fevereiro. 30 dias. ao bacharel Samuel Figué 
Silva, juiz da comarca de Pelotas;

em 22 de Fevereiro, 30 dias. ao bacharel João Climaco ■ 
Filho, juiz districtal do termo de Bento Gonçalves;

em 1.° de Março. 30 dias, ao bacharel Amado da I-otE 

gundes. 3.° juiz districtal desta Capital;

em 6 de Março. 30 dias, ao cidadão Oldemar Nogueira <1 
de Toledo, juiz districtal do termo de Garibaldi;

em 15 de Março. 30 dias. ao bacharel Cesar Dias. juij 

marca de Bagé;
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— ?<l de Março, 30 dias. ao cidadão Celso de Mello, juiz distri-

ftermo de Rosário;
?1 de Março, 30 dias. ao cidadão Joào Raptista Lessa. juiz 

L'n’ , (io termo de Gravatahy;
24 de Março, 30 dias. ao bacharel Nolasco Fraga, promotor

e,n da comarca de Bagc-; 
poW00 j e Março. 30 dias. ao bacharel I-a IIire Guerra, juiz da 

ei" .
de Itaquj ,

31 <le Março. .50 dias. ao cidadão Helio de Freitas Lima, juiz 

BfÇli do termo de Erechim;
p trlC de Março. 30 dias. ao cidadão João Didonet Xetto. pro-

ui)lico da comarca de Soledade;
,*>«"• P .  (|c \i,ril. 15 dias. ao cidadão Arnaldo Pessòa. escrivão de

ausentes do termo de São Gabriel;
u  de Abril. 30 dias. ao cidadão Diouvsio Lima da Silva. 

ClU j i • •
I . jjstrictal do termo de \ accaria;
B r em 21 de Maio. 30 dias. ao bacharel Cyro Pestana, juiz da co-

I  de São Vicente;
■  26 de Maio. 10 dias. ao bacharel Homero Ferrando, 3.' auxi- 

fer da Secretaria deste Tribunal;
K  «n 30 de Maio. 30 dias. ao bacharel Gastão Bernd. juiz districtal 

teniio de Livramento, 
bi para tratar de interesses:

■ em 14 de lunho. 30 dias. ao coronel Genes Gentil Bento. 3." no

tario desta Capital,
em 24 de Junho, 30 dias, ao cidadão Castriciano Pacheco de 

ipiTitas. notario do termo de Torres;
em 2 de Julho, 30 dias. ao cidadão I.ourival Kersting, escrivão 

Mg civel e crinie. jury e execuções criminaes do termo de Triumpho;
em 8 de Julho, 30 dias, ao cidadão Alcides F. Borges, notario 

d< > termo de Encruzilhada;

em 30 de Julho, 30 dias. ao bacharelando Gastão Bernd, 1." sup
plente do juiz districtal do termo de Novo Hamburgo;

em 29 de Agosto, 30 dias, ao cidadão Antonio Tavares dos San- 
tcs, escrivão do 2.” districto do termo de São Jeronymo;

cm 12 de Setembro, 30 dias, ao cidadão Jacintho Franco de 
Godoy. official do registro geral e hypothecario do termo de Erechim;

em 6 de Outubro. 30 dias. á D. Valentina Cornelio Daudt, no
taria cli i termo de Passo Fundo;

em 4 de Fevereiro. 30 dias, ao cidadão Ulysses Machado, escri- 
l*io districtal do 4." districto do termo de Quarahy;

em 8 de Fevereiro, 30 dias. ao cidadão Francisco Coelho Leal. 
tscnvao da 1." escrivania de orphãos do termo de Caçapava;

em 3 de Abril, 30 dias. ao cidadão Arsenio l.vdio de Oliveira. 
F  ° da provedoria e casamentos e official do registro civil do 
termo de Uruguayana;

HBn 18 de Abril. 30 dias. ao cidadão Paulo Damasceno Ferreira.
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escrivão de orphãos e ausentes, jury e execuções criminaes <}0 
de Erechim;

em 19 de Ahril. 30 dias. ao cidadão Carlos Keliles, 2." Sun 
em exercicio do juiz districtal do termo de Erechim;

em 20 de Abril, 30 dias, ao cidadão Aggripino da Silva i t  
escrivão de orphãos e ausentes, e interino do civel e crime doT 
de Herval.

RECURSOS DE REVISÃO

Ao Supremo Tribunal Federal, consoante pedido dos iutere 
e requisição dos respectivos relatores, foram remettidos. convç 
mente informados, os recursos de revisão dos seguintes prcsosj

Gustavo Motzkus, em 17 de Agosto;
Astrogildo Pereira Soares. Luciano Pacheco. Manuel Eus 

Santos, Emilio Henrique de Araújo. Oteral Vargas Horn, Ray 
Silveira de Azevedo. Lafayette de tal, Henrique Ignacio de \zç 
Joaquim Torres Guerreiro. Emilio Pereira Soares e Boaventura ] 
renço da Fonseca, em 21 de Agosto;

Ventura Roveda. em 2 de Setembro;
Gabino Cesar da Silveira e Vivaldino Cesar da Silveira, 

de Outubro.

SOLTURA DE PRESOS

Por determinação do Tribunal, foram postos em liberdade, j 
effeito de _2escr siv ãcr  ou de absolvição, os seguintes réos: 

Belmiro Pedro dos Santos, Theodomiro Fagundes Pica/ e ' 
rique Zimmermann. em 2 de Julho;

Antonio Xavier Alves, em 16 de Julho;
Antão Dario Lucas, em 23 de Julho;
Ricardo Malaquias da Rosa, em 13 de Agosto;
Julio Luiz Tonidandel, em 18 de Agosto;
João Francisco Dias Ferreira, em 23 de Agosto;
Oswaldo Wollmann, em 23 de Agosto;
Edgar Porto Pinho, em 6 de Setembro;
Albino Corrêa Caetano, em 8 de Setembro;
Waldomiro Porto da Rosa. em 9 de Setembro;
Satyro Dornelles de Oliveira. Nicanor Nunes e Ivo Freiti 

13 de Setembro;
Egydio Bertoni e Pacifico Cabral, em 15 de Setembro; 
Manoel Alves da Costa, em 19 de Setembro;
Marciliano José de Lima. em 21 de Setembro;
Pedro Machado de Bittencourt, em 22 de Setembro; j 
Jorge Bauer, em 27 de Setembro;
Ricardo Malaquias da Rosa e Alfredo Baptista M achado,! 

de Outubro;
João Alves Martins. Joaquim Ribas e Pedro Felicio Buen

11 de Outubro;
Manoel Pereira, em 13 de Outubro:



fitilario Rodrigues de Oliveira, em 22 de Outubro;
R r  Kolonian von Briglevicz. em 10 de Novembro;
KLjdoro Pfeiffer. em 14 de Novembro;
P l^ r in o  Alves de Oliveira, em 24 de Novembro;
E m ilio  Pereira Soares, Oteral Vargas Hom e Boaventura 

r ,urt"W da Fonseca, eni de Novembro; 
u lsin Nunes Garcia, em 13 de Dezembro;
ELfjgiundo Alves da Trindade. em 13 de Dezembro;
Francisco Schüler. em 17 de Dezembro; 
l sino Machado, em 24 de Dezembro;

Hvi)P°lit° ^'arc'a- em 21 de Janeiro;
';  Fernandes Rodrigues, em 1.° de Fevereiro;

I Laurentino Pinto, em 1.° de Março;
I  njvid Machado de Oliveira, em 17 de Marco; 
fi pranklin Tobias do Amaral, em 27 de Março;
Bjonario Maria Martins, em 2 de Abril;

fitla Fortes, em 14 de Abril;
(uvencio Teixeira, em 17 de Abril; 

i jpgo Pedro do Espirito Santo, em 26 de Abril;
roRdgue Petry, em 9 de Maio;
sOudv Guilherme Bock. cm 29 de Maio;
,ldml Del fina Borges Yelleda. em 29 de Maio.

PEDIDOS DE SUCCESSOR

, Em 20 de Agosto, propuz, ao sr. Presidente do Estado, o cidadão 
01a l ampert, para successor do notario do termo de São João de 
Montenegro. cidadão Amandio Fidencio lampert; e

em 19 de Janeiro, D. Edwiges Grecca. para successora do ser
ventuário do registro civil e provedoria. do termo de Alfredo Chaves, 
cidadão Adamastor Grecca.

PROROGAÇÃO DE PRAZO

Proroguei, a requerimento dos interessados, o prazo para serem 
f ultimados os inventários e partilhas dos bens que ficaram por falleci- 
í mento de;

Thomaz d’Aquino e Araújo;
Alfredo Alvaro da Silveira;
Maximilia Paim de Souza; 

i Hyppoüto José de Souza;
Jacoh I.ehn;

l.uiza Nasais Machado;
Kita Martins Cidade;
Dario Fontoura Barcellos;
I-aurindo Paim de Souza;
cid aão Io I .ai _..tn >;



Belisario Baptista de Almeida Soares;
Maria Eulalia do Amaral Ribas;
Demetrio Cândido Xavier e 1
Severiano de Souza e Almeida.

REMESSA DE TRASLADOS

A ’ Chefatura de policia foram remettidos. para serem 
mente encaminhados, os traslados dos processos requeridos pe],* 
guintes presos recolhidos á Casa de Correcção:

Manoel Quintino Gonçalves, em 7 de Junho;
João Pedro da Silva, em 8 de Junho;
João Rodrigues, em 15 de Julho;
Fidencio Paiva e Mario Paiva, em 6 de Março.

DECISÕES

— 24 —

As "Decisões” do Superior Tribunal estão publicadas até 
de 1925.

Dentro em poucos dias será ultimada a impressão das de 19̂  
achando-se já contractada a das decisões referentes ao anno de 19J 
com a empresa do Centro da Boa Imprensa.

BIBLIOTHECA

A bibliotheca continua sendo augmentada com a acquisiçào B 
obras diversas, estando a terminar a impressão do catalogo, onde rij 
discriminadas todas as suas obras por classes e pelo nome dos autora 

E ’ o seguinte o numero de obras, devidamente classificai! 
actualmente existente na Bibliotheca;

N.“ de N."
obras voln

Direito Ç iv il_______ ________________ ___________  435
Direito Commercial e Industrial. Codigos annota-

dos. Historia do commercio_________________  252
Direito Penal_________________ ________ 1............. 210
Direito Publico e Constitucional. Política______..... 97
Direito Internacional publico e privado. Diploma

cia. Tratados é convenções___ _______________ 85
Direito Administrativo. Sciencia da administração__ 22
Economia política e social..................... ....................  25
Finanças _______________________________________  13
Direito Romano _________________________________  49
Direito Judiciário. Organização Judiciaria.... .......... 91
Processo Civil e Penal___________________________ 131
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ia em geral. Philosophia e Historia do l)i-B üBü
E o lo p
^Tfeito ........... ........................................................
I ologia criminal. Psycopatologia criminal e

« T h ia t r ia .  Hvgiene.............. ... ............. .........
í-jação brasileira e estrangeira ..........................
C inu lenna .......... .............
— 25 jurídicas in genere ------ ----- ----

ÈLta> Juri.íi.a-
E.frlopedias e repertorios de vulto. Obras não 
p^ciassificadas: historia, literatura, linguistica .... 
tjggens annuaes e relatorios-----— ..............

CARTORIOS

5 5

61 74

93 111
54 358
38 85
44 77
41 505

66 127
39 305

1863 4539

Eni 17 de Janeiro entrou no goso de 60 dias de licença, para 
Lamento de saude. o cidadão Job Lucena Borges, successor do es- 
K ^o do 1.° cartorio, sendo designado o escrivão do iae cartório Vi- 
Cnte José Costa Cabral, para substituil-o durante seu impedimento.

ED IF ÍC IO  DO TRIBUNAL

Estão sendo ultimadas as obras mandadas executar no ediíicio 
do Tribunal e que consistiram em um accrescimo construído na parte 
fronteira á praça Marechal Deodoro, em modernas installações eie- 
ítricas e em novas pinturas e decorações nas suas salas e gabinetes, 
aue foram tambem dotados de novos mobiliários.
P Collocou-se um elevador electrico que está funccionando regtilar- 

Bente.
ftActualniente. e em complemento dessas obras, está se procedendo 

ao alhananiento do assoalho de um salão e do corredor central para
■ assentamento do linoleum.

r  Todos esses melhoramentos foram orçados e contractados directa- 
mfnte pela Secretaria de Estado dos Xegocios das Obras Publicas.
m Aproveito o ensejo para renovar a V. Exc. as expressões da 

minha mais alta estima e distincta consideração.

grl.P2 hlosp or H.tdra
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Moliiliiirio fornecido aos foros < tribunae* do ,iurj de variou I
do Kstado em lí>27. r,!

BAGÉ

3 duzias de cadeiras. 7 poltronas. 2 mesas pequenas, l ^ .9  
giratória (off. n. 2255. de 20/7/27).

CAÇAPAVA

24 cadeiras de palhinha, 1 cabide (off. 504. 12/2/27).*

GUAPORÉ

3 bureaux pequenos. 8 poltronas. 4 duzias de cadeiras, 1 nJ  
chapéus. 2 armarios e 2 cabides (off. 3708. de 29/10/27). -

LAGEADO H

4 mesas, 8 poltronas. 4 duzias de cadeiras, 1 porta-chapeus ( J
124, de 8/1/27); __________________  (off. 312. de 28/10/27)1
escudo nacional (off. n. .3004. de 15/10/27 i.

PALM EIRA

3 urnas (off. 8. de 4/1/27); 4 cadeiras de braços, 1 arnianot 
um cabide, (officio n. 2216. de 18/7/27).

PORTO ALEGRE

1 armario, (officio n. 811. de 19/3/27); 1 armario para a 2̂ 
escrivania do civel e jury, (officio 1531. de 16/5/27); 1 armaril 
para o 4." juizo districtal (off. 1662, de 28/5/27) ; 1 armario patu 
1.° juizo districtal (off. n. 1674. de 30/5/27) ; 1 cadeira giratoria.1 
cadeira e bureau para a ■Mo escrivania do civel e jury (off. 1857, a 
18/6/27) ; 1 cabide e 1 estrado (off. n. 2271, de 21/7/27) parafl 
juizo districtal; 1 duzia de cadeiras de palhinha e uma mesinttaM
o 1." juizo districtal (off. 503, de 28/7/27); 1 mesa. 1 cabide. 6cadi| 
ras de palhinha. - cadeira giratória, 1 cabide, (off. n. 2560, de 26/8A  
para o 3.° juizo districtal; 1 cabide, 1 duzia de cadeiras de palliifl 
(off. 2610. de 30/8/27), para o 2.° juizo districtal; 1 armario palj| 
bibliotheca do forum (off. 2741. de 14/9/27) ; 1 bureau (off. n. 2331 
de 26/9/27). para o 4.° juizo; 1 estrado de madeira para o 4." jiW 
(off. 3216. de 10/11/27) ; 1 mesa, 1 bureau e 1 cadeira giratória*
o 2." juizo districtal (off. n. 3370. de 26/11/27).

QU ARAI IV

1 mesa grande para o conselho de jurados (o ff.' n. 4-■  
MololMir
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SANTA VICTOR IA

bureau. 1 cadeira giratória. 2 armarios (off. n. 2811. de 

u 'V'27 '• S. GABRIEL

K  1 trona. 24 cadeiras. 1 cabide (off. .>006. de 18/10/27) : 1 
B & p te s . 1 cadeira giratória. 1 sofá. 2 cadeiras de braço. 1 ca- 

btH*311 n-,nario para livros (off. 3006). para a sala do juiz de comar- 
bide  ̂ poltrona para a sala do juiz districtal (officio 3006, de

IS 10/2/1 ‘ SOLEDADE

E|2 cadeiras. 1 mesa grande. 1 pequena. 2 cabides (off. 1559. de

l**/6 —2 7 S. LEOPOLDO

I .  armario (off. n. 3259, de 14/11/27) para a bibliotheca do 

VACCARIA

K  1 pequena mobília. 1 mesa grande, 1 dita pequena. 2 cabides,

<«ff. n 3706. de 29/12/27).

GUAHYBA

umas (off. n. 3064. de 24/10/27).

NOVO HAMBURGO

1 mesa grande para jurados, 8 cadeiras de braços, 3 mesas pe
quenas. 3 duzias de cadeiras simples, 3 urnas, 3 bancos para réos e 1 
armario (off. n. 1870, de 18/6/27).

Im|*>rtancia dispendida com mobiliário em 1927 .... ...... 8 :349$800

Huhiliiirio fornecido nos foros »• trlbimaes do iurj de vários termos 
do Estudo em 1928.

I). PEDR1TO

1 me.sa grande. 1 estrado grande. 1 tribuna. 1 banco para réos. 1 
«trona para o juiz, 8 poltronas, 3 duzias de cadeiras. 3 cancellas 

P*ra a sala do jury. — urnas (para a sala do jury e expediente do 
Jfrde comarca ) ; 1 mesa. regular tamanho, 1 panno para mesa. 1 

1 cabide para chapéus. 1 duzia de cadeiras. 2 hancos para
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réos (para o expediente do juiz districtal) ; 1 armario. 1 
deiras (para a bibliotheca) ; 6 cadeiras, uma mesa pequena, 1 *  
para as vestes talares, 1 cabide (para o archivo). (officio 3 
de 13/1/928. •

SANTA M ARIA

1 bureau ministro. 6 cadeiras. 1 armario para livros, ]
1 porta-toalhas (para o gabinete do juiz de comarca); 1 „r 
cabide. 1 porta-toalhas. 6 cadeiras, 1 cadeira giratória. 1 arniario 
bibliotheca. 1 guarda-roupa para vestes talares, (para o gabin 
juiz districtal).

Uma grade, 1 estrado, 1 banco, 48 cadeiras, 1 cadeira gjrF 
3 mesas. 1 mesa para o juiz de comarca. 8 mesinhas americanas 
os jurados, juiz e promotor, 4 banquetas para réos e 1 mesinh» 
os mesmos, 8 cadeiras de braços. 1 taboa para editaes. 1 p()rJ  
almofadas e dobradiças de molas.

CANDELARIA

1 guarda-roupa (off. n. 864, de 9/5/28) ; 2 urnas (off. n 
de 14/4/28).

NOVA TRENTO

3 urnas, 1 arniario (off. n. 824. de 5/3/28).

CAPITAL

1 armario e um bureau (off. 2715, de 29/6/28) para a 1* 
vania do jury.

1 armario, 1 mesinha e 1 estante (off. n. 2757. de 7/8/28) 
a 2." escrivania do jury.

R IO  PARDO

1 cadeira giratória (officio n. 1062. de 21/3/28).

S. FRANCISCO DE PAULA

3 duzias de cadeiras de palhinha, 9 poltronas. 2 armario* 
draçados. 1 porta chapéus. 2 secretarias. 1 mesa e duas ni 
(off. n. 2770. de 8/8/28).

JACUHY

3 mesas para o jury, 24 cadeiras de braços, 1 estrado, 2 
para jurados. 1 gradil com 12 metros, 1 cadeira giratória. 2 ti 
para advogados (off. n. 215. de 14/1/28).

Importancia despendida com mobiliários fornecidos pela — 
Correcção. durante o 1." semestre de 1928. 8:569$200.



pO  SUPERIOR TRIBUNAL DO ESTADO

obras do augmento do Superior Tribunal do Estado, foram 
207 :000$000; o contracto foi lavrado em 22 de março de 

orV̂ *1' j quantia de 159:722$250. tendo sido despendida a impor
i a  2^:4505492. conforme informação verbal da Secretaria- j de 24p  O

fobras Publicas.

I '  COMPARATIVO DOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 

NOS ÚLTIMOS CINCO ANNOS

rgpECIK DOS JULGADOS
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19
26
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31
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5
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1
9
2
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C
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ippellaçoes eiveis ....................

ippellações crim inaes..............

108 161 116 174 120 679

258 144 136 14S 174 860

Recursos criminaes ..................

108 S4 125 124 9!l 540

115 64 113 — 292

58 34 85 85 94 356

Cartas testemunhaveis.............. 12 10 14 14 » b»
Conflictos de jurisdicção ........ U 3 6 1 1 9 36

Recursos contra imposição de 

pena disciplinar .................... 5 1 1 7

Recurso contra nomeação de 

ajudante de escrivão.............. 1 - 1
Reclamações de antiguidade. . 1 — — 2 3

Processos de responsabilidade. 3 — — — 3

Dcsaforamento . .......................... 1 — — 1
Reaforamento ............................. 1 1
Mudanças de íôro...................... — 3 — 3

Recurso de suspeição................ — 1 — 1
Recursos extraordinarios . . . . — — — — 8 S

Recursos contra imposição de 

multa a jurado......................... 4 i 5

Concursos - — 29 17 16 62

Rtcursos diversos ...................... __ __ __ 112 101 213
Denuncias __' __ 1 __ __ 1
Embargos Intringentes .......... __ __ 40 50 90

Remoção compulsoria de juizes 

«le comarca . . . 1 1
Processos ordinários especiaes. — — 4 — 4

Total....................... 678 509 625 731 682 3225



RELATORIO



Procuradoria Geral, Porto Alegre (Estado do Rio Grande do 

,, 16 de julho de 1928.

Exmo. Sr. Dr. Presidente cio Estado.

De accordo com o art. 39, n.° 26, do decreto 2.646, de 4 de se- 
ro de 1920, venho dar-vos conta dos trabalhos do ministério 

blico durante o anno passado.
Cumpre-me antes de tudo pedir-vos escusa ipor não ter apresen- 
este relatorio anteriormente. Para a sua tardança concorreu de- 

vamente O estado de saude do secretario desta procuradoria.
Xo relatorio incluso desse secretario, encontrareis a resenha do 
diz respeito ao ministério publico quanto ao quadro actual dos 

motores, suas nomeações, remoções e demissões, denuncias offere- 
Pro estatistica criminal.

E’ chocante a desproporção entre o numero de denuncias e o 
julgamentos.
A explicação desse facto é que numerosos delinqüentes evitam 
julgamento, fugindo do municipio em que respondem a processo, 
iziandose em outros, onde não são conhecidos ou não chega a 
ia das ordens de prisão contra elles.
Para obviar a esse mal, convinha recommendar-se aos sub-chefes 

policia que, ao terem noticia de ordem de captura de qualquer 
tnoso de sua região, foragido ou occulto, o communicassem aos 
is sub-chefes, ministrando-lhes todos os dados de sua identifi-

Üuando chefe de policia, prqpuz ao Governo do Estado a creação 
s dois pavilhões annexos á Casa de Correcção, para recolhi- 
de menores e mulheres sentenciadas. Foi. sem duvida, por 

ordem economica que a obra suggerida não se fez. 
enovo agora aquelle meu pedido.



Como sabeis, a lei prohibe que menores cumpram pena «9  
belecimento destinado á prisão de outros criminosos. A de J 
Casa de Correcção não ha presentemente para os sentenciaclo«^L 
res nenhuma officina em que possam trabalhar. São elles assj j  
çados a uma ociosidade sob todos os pontos de vista prehulirjjB

O alojamento das mulheres na mesma casa é exiguo e atjl 
não dispõem de espaço para exercícios hygienicos. "i

Quando fiz a alludida proposta, lembrei para onstruivJ 
novos pavilhões o terreno contiguo á C asa de Correcção, <|Ue p l  
ser accrescido com aterro sobre o rio.

Saude e fraternidade.

Comsabe Cssmi,l



1 limo. Sr. Desembargador Armando Azambuja. 
D.D. Procurador Geral do Estado.

I jgnho a honra de submetter á vossa apreciação os dados a seguir, 
jjihtflos do movimento da secretaria da Procuradoria Geral do Estado 
Kos relatorios dos promotores públicos 110 decurso do anno de 1927.

PROM OTOR IAS

0  quadro n." 1 menciona os actuaes promotores públicos, indi

cando as respectivas comarcas.
São effectivos apenas os promotores públicos de Camaquam. ci

dadão Armando Silveira, de São Gabriel, bacharel Adolpho Pastor, e 
de Livramento, bacharel Armando de Souza Kanters.
^nFo i extincto o cargo de adjunto do promotor publico de Cruz 
Mta eni Palmeira, em virtude de ter sido este termo elevado a co

marca.

NOMEAÇÕES, REMOÇÕES E EXONERAÇÕES

1
Em 1927. foram lavradas: —  14 nomeações de promotores pu- 

jiBcos interinos: 10 remoções; 5 exonerações, a pedido.
O quadro n." 2 dá noticia especi ficada desses actos.
Tendo sido exonerado, no corrente anno, conforme requereu, o 

segundo promotor publico interino da comarca desta capital, bacharel 
Oliverio de Deus Vieira Filho, designastes, para substituil-o 110 Con
selho Penitenciário, o quarto promotor publico interino, bacharel Darcy 
Pereira de Azambuja.

TRABALHO DOS PROMOTORES PÚBLICOS

funccionarios têm remettido, com assiduidade, os relatorios 
«as denuncias offerecidas mensalmente e dos julgamentos perante
0 jury.

^  Quanto a aciividade. zelo e competenda de cada um podereis
1 ■P*r mais seguro juizo através o estudo das causas submettidas

C0n'lec'nv'mo do odi-iido Superior Tribunal.
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CORRESPONDENCIA 

Expedida: — 207; recebida: — 651.

REGISTO DE PARECERES 

Em 1927, registei: — 202. no crime; —  40, no civel.

ESTATÍSTICA CR IM IN A L

Para a apuração final dos dados obtidos é necessário, c o tj 
mente reconhecerei s. trabalho que demanda tempo e fadiga.

E ’ de lastimar que os resultados finaes não assentem etll 
completos e isto porque, conforme já tenho referido, as 
promotorias e as licenças aos promotores públicos são causu' 
determinam a falta de muitos elementos para a perfeição do^H 

Em relatorios anteriores indiquei medidas que sanariam  

lacunas.
Todavia as conclusões obtidas em diversos annos, sem 

discrepancias, como a seguir menciono, e com as mesmas ca«_ 
defficiencia de dados, geram a convicção de que. consoante t f l  
em passado relatorio. essas percentagens, em suas medias, 
dicar, com a possivel exactidão, a contribuição constante das 
esipecies de delictos no movimento criminal do Estado.

Em 1927, foram offerecidas 1.125 denuncias compre 
1.304 reus.

O quadro n.° 3 apresenta a apuração a respeito. , 
Foram encontradas as seguintes percentagens:

Crimes contra a vida....................................
Crimes contra a integridade physica
Crimes contra a propriedade.......................
Crimes sexuaes ......................................... ..
Crimes funceionaes .................................
Outras espedes............. ............. ........... ....

24 % 
41 — 
20% 
12 % 
2%  
1 —

mais ou 1

Resultados obtidos nos quatro últimos annos:

» 1923 1924

Contra a vida............................ .. . 29 — 23 —

Contra a integridade physica..... 36— 33—

Contra a propriedade.............. ...-.....- C — 18—

Sexuaes ..... ............. . ............... ............ 9 — 10%

Funccionaes _ .......... -................-.... -.... ^ % 2%

Outras especies ........................._______ 6 — 3 %

1925,1 
23 *  I 
42% 
18%' 
12 % J 

2 *  
3,flu
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.|ja a i|»e alludi é, por consequencia. no período de cinco 

' "923 a 1927):

^ — .------- -— -------------- ------ 24.8%
<*’tra * 'integridade physica .................................................  42.4 %
,ontra oropríedade................................... . ......................... . 16.4 %

fo>f,fr3 11 %
Sex»3*" 2 4

O tribunal do jury. 110 anno preterito. effectuou 413 julgamentos 
— a 462 reus. Foram condemnados 187 e absolvidos 275. 

HSiqtiadro n.° 4 pormenoriza os resultados obtidos.

Percentagens apuradas:
■ws contra a vida......... . absolvidos 68 % ; condemnados 32 %
Sitra a integridade physica ” 76 % : " 24 %
Contra a propriedade....... .. 21 % ; ” 79 %
ím ' ” 93% ; ” 7%37Sexuae*----------

Fundamento tias absolvições:

Xtgitiva da autoria. .......... ......... ............................... ....._  107 — 39 %
Pmurbaçã' > dos sentidos e intelligencia..........—-----  46— 17 %
Kgitima dft.-.•i ................  122 — 44%

275

Essas percentagens, com minhnas alterações, estão accordes com 
.  obtidas nos annos anteriores.

A comparação do numero de processos julgados pelo jury. 001 to
cante aos crimes de homicidio e lesões graves, com o das denuncias 
por intracções penaes da mesma especie, eni 1927, corrobora o que 

[demonstrei, a evidencia, em meu relatorio, correspondente ao anno de 
■ I :  — quarenta por cento dos reus por esses crimes conseguem 
fugir á prisão e julgamento e aguardam, as mais das vezes, em muni- 
tipios distantes do local do delicto, a prescripção da acção penal.

Para evitar essa impunidade impõem-se, sem duvida, medidas de 
wilem administrativa por parte do benemerito Governo do Estado; 

R  sobre o assumpto. ousei lembrar as que julguei mais etficazes, 
conforme consta de meu mencionado trabalho, a íls. 309 do relatorio 
d" sr. dr. Secretario do Interior, em 1926.

\ álho-me do ensejo para reiterar-vos as homenagens (le minha 
pírticular estima e muito alta consideração.

|jai» elu.daéé |jij,p,j—  
Secretario.
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QUADRO N.“ 1 

RELAÇAO DOS ACTUAES PROM OTORES PUBf.1

—38QUAQDR
Alegrete... .........
Alto Taquary

Bagé...... ..... ......
Bento Gonçalves
Caxias ________
Cruz Alta _____
Cachoeira
Camaquam ......
Caçapava ._........
Cangussú ..........
D. Pedrito........
Encruzilhada
Itaquy ________
Jaguarão
Livramento ___ _
Lagoa Vermelha 
Mundo Novo (Taquara)
Montenegro ..................
Porto Alegre

2.1____________
3......-______________

Pelotas _________ ______
Passo Fundo ...................
Palmeira —...-...........—
Quarahy-----------
Rio Grande __________
Rio Pardo ____________
São Gabriel --------
São Leopoldo ...............
Santa M aria--------
São Borja ---------
São Jeronymo ...........—
Santo Antonio ------
São Sebastião ............. ..
São L u iz -----------
Santo Angelo ----
São Vicente ----
Santa Victoria ......
Soledade ..... ..........
Taquary ...... ..... ..
Uruguayana ----
Vaccaria -------

Ely Costa.
Bacharel Decio Pellegrini.
Bacharel Pedro Xolasco Frazão. J  

Olinto F. de Oliveira Frei 
Bacharel Alfredo Lucena.

Miguel de Paiva.
Augusto Cesar Brandão.JL 
Armando Silveira (et íectiv® 
João Carlos Osorio Torres. 

Bacharel José Moreira Leivas. 
Bacharel João Alencio de Azevedo.. 
Bacharel Brenno Pinto Ribeiro. — 

3auro Madeira.
Bacharel Eugênio da Silveira .\lacha 
Bacharel Armando de S. Kantersíefí 
Bacharel Arthur Velloso Moreira.

Olavo Carvalho de Freita>. 
Bacharel Arcadio Leal.

Bacharel Alberto de Britto.
Bacharel José Corrêa da Silva. 1 
Bacharel Manoel do X. Vargas Xett 
Bacharel Darcy Pereira de Azambuj 
Bacharel Potv Irineu Cachapuz de 2kí 
Bacharel João Bigois.
Bacharel Evaristo do Amaral Filho. 

Umberto Luna Ricci. 
Tacito Torres Silveira. | 

Bacharel Cyro dos Passos.
Bacharel Adolpho Pastor (effectivo 

Colbert Soares Pinto. J  
Bacharel José Luiz Xatalicio. O 

Attila Casses.
Bacharel Xicolau Rafío AdornettiJ 

Francisco Ferreira RanioJ 
Octavio Coutinho <la Silv 
João Gonçalves Chaves. 

Bacharel Francisco José Simch Ju 
Ronv Lopes de Almeida. 

Bacharel José í.obo Rangel.
Protasio Pinheiro MachjJ 

Julio Brissac.
Bacharel José Sergio Majó de Oüv 
Bacharel Joaquim Lisboa Ribeiro.,'
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^juntos:

* ío  do Arro,,,
na *  — ....

Oswaldo de Andrade Bastos. 
Remy Machado.

QUADRO  N.° 2 

— 3 9 ^ j u n ^ t o REMOÇÕES E EXONERAÇÕES 

. «

i j.-,0 Augusto Cesar Brandão, a 7 de Janeiro, para Cachoeira.
“ | ]{reniio Pinto Ribeiro, a 26 de Fevereiro, para Encruzilhada. 

E tare l Darcy Pereira de Azambuja. a 22 de Abril, para o cargo de 
'L irto promotor desta capital.

^fjkgrel Armando Fagundes de Carvalho, a 5 de Maio, para Soledade. 
■San! Eugênio da Silveira Machado, a 25 de Maio. para Jaguarão. 
Cfoarel Nicolau Kaffo Adornetti. a 28 de Maio. para São Jeronymo. 

Rjadáo fuli(> Nrissac- a 31 ^e Maio, para Taquary.
Khdão —39^ju Gouvea. a 10 de Junho, adjunto, em Palmeira, do 

n9utuou9 dc Cruz Alta.

CCdadáo Lauro Madeira, a 15 de Junho, para Itaquy.
Cidadão s:a*.Ou de Andrade Bastos, a 23 de Agosto, adjunto, em 

Conceição do Arroio, do promotor de Santo Antonio. 
lirjdadão Clodoveu de Bittencourt Pires, a 8 de Outubro, adjunto, em 

Palmeira, do promotor de Cruz Alta.
Bacharel José Moreira Leivas, a 10 de Novembro, para Cangussú. 
Kidadão wulu Didonet Netto. a 22 de Dezembro, para Soledade. 
Bacharel Alfredo Lu cena. a 29 de Dezembro, para Caxias.

—39^ju3n:

IGdadão Ely Costa, a 26 de Fevereiro, de Itaquy para Alegrete, no 
interesse da justiça.

Cidadão Abdon de Mello, a 22 de Março, de Bagé para Pelotas, tem
porariamente.

Bacharel Astor Porto Bandeira, a 20 de Abril, de São Gabriel para

_ Rage.
Racharei Arcadio I.eal. a 20 de Abril, de Taquary para São Gabriel, 

no interesse da justiça.

Racharei Pedro Nolasco Frazão, a 16 de Maio, de Livramento para 
Bagé, du interesse da justiça.

arei Poty Irineu Cachapuz de Medeiros, a 28 de Maio. de São 
Jeronymo para São Leopoldo, no interesse da justiça, 

harel Decio Pellegrini. a 9 de Junho, do Alto Taquary para Livra
mento. declarada sem effeito a 27 do mesmo mez. 

idao Sergio Gouvéa, a 9 de Agosto, de Palmeira para Cima da 
Ŝerra. como adjunto do promotor de Mundo Novo (Taquara) 

arel Evaristo do Amaral Filho, a 27 de Dezembro, de Rio Pardo



para Palmeira, a pedido.
Bacharel Cyro dos Passos, a 29 de Dezembro, de Caxias pjjJI 

Pardo, no interesse da justiça. '

parPlmei,do.Bc
Bacharel Dilermando Xavier Porto, a 7 de Janeiro, da pn>rnotorJ 

Cachoeira, a pedido.
Cidadão Octavio Mathias Roxo. a 26 de Fevereiro, da de KticrdB 

da. a pedido.
Cidadão Huberto da Silveira Machado, a 11 de Abril, da de 
Cidadão Luiz Mello Guimarães Filho, da de São Leopoldo, a pM 
Bacharel Armando Fagundes de Carvalho, a 10 de XovemhrofS 

Soledade, a pedido.
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QUADRO N.° 3

QUADRO DOS PROCESSOS JULGADOS PELO JURY EM 1927. SEGCaj

OS RELATORIOS DOS PROMOTORES PÚBLICOS

NATUREZA DO CRIME

hc *
- co «E K
o, a.
£ ji
C -
z  -

«  .25 
115

y s !
* *5 0»
3 *
» T 1

eí

1
^ = - a

294 J 1 ........ 14 17 1 1 « 1
Homicídio........................ 294 J 2........ 97 102 67

59 f l
295 .............. 3 3 3 3 1

Tentativa morte..................................... 6 6 5 4 1

Aborto ..................................................... 3 3 3 p aprP

Infanticidio .............................................. 2 2 2 — jfl-l

Lesões .............................. 304................ 28 35 27 22 j j f l
304 § unico. 56 74 56 33 1

Roubo ....................................................... 56 68 12 S X

Furto ......................................................... 73 77 19 1 1
Estupro ................................................... 30 30 27 2j  |j

Defloramento ......................................... 45 45 43 37 1

413 462 275

----- -

Percentagens:

Crimes contra a v ida........................

Cimes contra a integridade physica. 

Crimes contra a propriedade.. . . . . .

Crimes sexuaes ............ ........................

68 % ; ■ inrtí. ^

76 %; " ;1
21 %:

93 %:
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E  d a n i e n t o  das absolvições:

'  a iiiorui............................................................................. 107 — 39 %

,ào dos sentidos e Inte ligênc ia ...................................... 46 — 17%

* « “  ....................................................................

275

QUADRO N.° 4

L i DW> DAS DENÜNCIAS OFFERECIDAS EM 1927, EM CONFORMI- 

° l A —41E dan i e  tEosbatlav 1av çtanabatEv çõ:oldav

'sbrtEus . i  0 7 39 %
Numero de 
processos

igaBidUio

294.

295. 

297.

Twt»tiva de morte.

A borto ...........................
Bjtgnticidio .............

304.

Kgj)es corporaes.............. 304 § unico.

303................

306.

—41E4 ddddddddddddddddddddd
furto ..............................
Ksf llionatn ...............

lacendi.........................

Dífloranv.nt"

Estupro......................

Jbp« <; ..................
fs lta  de exacção.......

Abuso de autoridade.

i f tc u la lu  ........................
iJW«i<tailt‘ ..................

Fâiso testemunho . .

Dmcaio ..............
llMttenria ...............

Numero de 
reus

171 000
1 1

45 45

32 59

S 1
2 2

55 61

680 127

298 324

4 4

94 107

115 136

2 2
68 68
74 74

52 57

9 9

1 1
5 7

2 2
0 0
0 0
4 4

9 60

1.125 1.304

Percentagens:

O W s contra a vida....................................................... ....24 '

con,ra a integridade physica......................... ....41 %

Br**® <®Wra a propriedade......................................... ....08 %

*ex"" 12%
fcnccionaes 1  %Ontra.«

mais ou menos

espécies 1 %
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RELATORIO

DO

Conselho Penitenciário



Eson " ^ r- Dr. Presidente do Estado.

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. o incluso relatorio 
Ujs trabalhos do Conselho Penitenciário, effectuados durante o anno 

de 1927.

K Prevalect-n< 1 o-me da o]»portunidade. apresento a V. Excia. a segu
rança de meu elevado apreço e distincta consideração.

Saúde e fraternidade.

Eson"^r"- D" .-Pro e^id^s- tonaor  

Presidente .



^ sr I)r. Presidente do Estado, jycni.

H-^ujpfjndo a disposição do art. 3.'*, § 4.°, do Decreto Federal n.°
^  ̂ (|e g de Novembro de 1924, tenho a honra de apresentar a V.

J®1 . ’(| relatorio dos trabalhos do Conselho Penitenciário, effectua-
^NU.a tieriodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1927.
(jos no i

SESSÕES REALIZADAS

} Realizaram-se, durante o anno relatado, onze sessões. Vinte e 
' vezes o Conselho deixou de íunccionar, por falta de numero.

Nas sessões effectuadas, foram-lhe apresentados 43 i>edidos de li- 

yfgment(> condicional.
O Conselho emittiu parecer favoravel ao livramento em relação 

1 33 liberandos, e contrario em relação a 3. Em 6 casos pronunciou-se 
Mo exame psychiatrico dos liberandos. e de um daquelles não tomou 
conhecimento, em virtude de informação official de que o sentenciado 
achava-se pronunciado, por crime de roubo, no Estado do Paraná, para 
onde deve ser removido, ajws a expiração de sua pena, de accôrdo com 
uma requisição dirigida ao chefe de policia deste Estado pela policia 
[do Paraná. ^

SESSÃO EXT RAO RD IN A R IA

Eni virtude do grande numero de pedidos a serem, então, relata
da. convoquei, a 20 de Junho, os membros do Conselho para uma 
RSsão extraordinaria. a realizar-se a 25 desse mês.

Por falta de numero, entretanto, pois aj)enas attendeu á minha 
«licitação nesse sentido o bacharel João Soares, deixou a mesma de 
efíectuar-se no dia para tal fim designado.

RKLAÇAO DOS LIBERADOS — PEXAS QUE LHES FORAM 
■POSTAS — TF.MPO DE CCM PKIM EXTO - PHRIODO 

DE PROVA

Durante o tempo a que se refere este relatorio. foram liberados 
B®|condeninados nomeados em seguida, com indicação das penas 

^srI) .)PseiIed ns it)Ps nt Pr.eos Eat es^^rtrI) t ns Eat  
'alta para o cumprimento integral das respectivas sentenças.



NOME Pena imposta Pena cumprida Periodo de prova

1
2
3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Amalia C.uttin 

Francisco Trentino 

Ulysses H ilário da Rosa

João Pedro Machado .......

José Maria Cardoso de Paiva

Theodoro Conrado ..........

Evaristo da Silva Teixeira ..

José Quintino ......................  ...

Virgilio Camargo ...............

João Joaquim dos Santos ........

João Cuindani ........_

Claudomiro João de Oliveira 

Boaventura Simão da Silva -.

Carlos Korbs .............................

Alexandre da Silva ........... .....

Trajano Lopes _______

Marcos Martins Vaz

Saturnino Antunes de Freitas

Luiz de Lima ...................... ...
A n to n io  B a i lc k  ......................

30 annos

10 annos e 6 mêses

5 annos, 7 mêses e 15 dias

6 annos 

21 annos

6 annos

24 annos 

6 annos

25 annos e 6 mêses 

10 annos e 6 mêses 

16 annos e 6 mêses

15 annos

6 annos

6 annos 

30 annos

7 annos, 1 mês e 10 dias 

6 annos

10 annos e 6 mêses

6 annos 
tí unuoH e N lil

26 annos, 11 mêses e 14 dias j  3

8 annos, 9 mêses e 24 dias [ 1 

5 annos. 5 mêses e 4 dias 2 

5 annos, 6 mêses e 20 dias 5

18 annos, 10 mêses e 26 dias 2 
5 annos, 5 mêses e 13 dias 6

19 annos, 11 mêses e 9 dias 4 

5 annos, 6 mêses e 13 dias 5

20 annos, 8 mêses e 9 dias 4

9 annos, 6 mêses e 13 dias 11

16 annos, 4 mêses e 19 dias 1 

14 annos, 2 mêses e 9 dias 9

5 annos, 4 mêses e 1 dia 7

5 annos, 3 mêses e 14 dias 8 
24 annos, 7 mêses e 25 dias 5

6 annos, 1 mês e 2 dias 1 
5 annos, 4 mêses e 6 dias 7

8 annos, 3 mêses e 3 dias 2 

5 annos, 3 mêses e ON dias M E 
P enaimpo s <* tc auaep rud

annos e 16 dias 

anno, 8 mêses e 6 dias 

mêses e 1 1  dias 

mêses e 10 dias 

annos, 1 mês e 4 dias 

mêses e 17 dias 

annos e 21 dias 

mêses e 17 dias 

annos, 9 mêses e 21 dias 

mêses e 17 dias 

mês e 1 1  dias 

mêses e 21 dias 

mêses e 29 dias 

mêses e 16 dias 

annos, 4 mêses e 5 dias 

anno e 8 dias 

mêses e 24 dias 

annos, 2 mêses e 27 dias 

mêses e 17 vae1 
ia314n5 <■ 6n auaee



NOME Pena tmpoHta Pena cumprida Per\<x\o <\e prova

01 Apollinario dos Santos 2 annos 7 annos. 10 mêses e 17 dias 1 mês e 13 dias

00 Annibio Narciso de Lima 6 annos 5 annos, 2 mêses e 1  dia 3 mêses e 29 dias

23 Aurival Graciolino da Silva 5 annos e 3 mêses 4 annos, 1 1  mêses e !• dias 3 mêses e 01 dias

24 Ranco Marcowitz ....... . ..... ....___ 30 annos 01 annos. 18 mêses e 16 dias 2 annos, 1 <>14 ilins

25 Fraterno José das Neves ... ................... 15 annos 1 1 annos, 6 mêses e 26 dias 3 annos, 5 mêses e 4 dias

26 José Pereira de Souza ______________ 6 annos 5 annos. 7 mêses e 16 dias 4 mêses e 14 dias

27 Gregorio Fernandes ............... .............. 30 annos 29 annos, 10 mêses e 9 dias 1 mês e 01 dias

28 Joào Duarte .................... .......... ............. 6 annos 5 annos, 10 mêses e 14 dias 1 mês e 16 dias

29 Pedro da Rosa ..... .... .......................... 01 annos 08 annos. 7 mêses e 15 dias l mêses e 15 dias

30 Paulino Plentz Sobrinho ...................... 6 annos 5 annos. 5 mêses e 10 dias li mêses e 08 dias

31 Armelindo Antonio Brandão ............... 25 annos e 6 méses 01 annos, 4 mêses e 6 dias 4 annos. 1 mês e 24 dias

32 Gaspar Garcia ..................................... 18 annos e 6 mêses 2 annos. 9 mêses e 20 dias 1 anno. 2 mêses e 18 dias

33 Raymundo Francisco da Rocha 6 annos 5 annos e 6 niêses 6 mêses
34 Franklin Paliano da Silva 6 annos 5 annos. 7 mêses e 29 dias 4 mêses e 1  dia

35 Victal Goulart ...... ... ............................... 6 annos 5 annos. 7 mêses e 15 dias 4 mêses e 15 dias

36 Rodolpho Lobo ..................................... . « annos 5 annos. 3 mêses e 3 dias » mêses e 27 dias

37 Leopoldo Alfredo Iappe 6 annos 5 annos, 2 mêses e 08 dias 3 mêses e 18 dias
38 Leopoldo Silva 18 annos e 6 mêses 2 annos. 7 mêses e 4 dias 1 anno. 18 mêses e 26 dia»
39 Raphael Constante da Silva 6 annos 5 annos. 5 mêses e 11 dias 6 mêses e 19 dias
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Desses 39 liberados durante o lapso de tempo a <|iie se 
presente relatorio, já attingiram o termo da prisão, readquirin<j9 
lil>erdade, os seguintes:

1 —  Ulysses Hilário da Rosa. em 11 de Abril
2 —  João Guindani, em 2 de Maio
3 —  João Pedro Machado, em 31 de Julho
4 —  José Quintino, em 8 de Agosto
5 — Apollinario dos Santos, em 8 de Agosto
6 —  Theodoro Conrado, em 7 de Setembro
7 — Annibio Xarciso de Lima, em 29 de Novembro
8 —  Boaventura Simão da Silva, em 10 de Dezembro
9 — Aurival Graciolino da Silva, em 21 de Dezembro

10 — Carlos Korbs. em —5 de Dezembro

Quasi todos trabalharam, durante a reclusão, nas officinas i
tabelecimento penal, havendo recebido, ao serem liberados, o 
que conseguiram constituir.

Assim. Paulino Plentz Sobrinho recelxni 1:789$285; Alei 
Silva. 1:767$697; Armelindo Antonio Brandão, 1:669$854i \n 
Badek, 1:085$323; Virgilio Camargo. 1:019$418. seguindo-  ̂
outros com importancias menores.

REQU ISIÇÕES DE AUTOS

A pedido dos respectivos relatores, o Conselho requisitou 
de alguns processos de sentenciados que jiediram livramento.

As requisições, em numero de 14. foram sempre, opixmuii; 
te, satisfeitas, tanto pelo Superior Tribunal, como pelos juizes d  
marca e districtaes.

L ICEXÇA  COXCEDIDA PARA MUDANÇA DE R E S ID E Í

O lil)erado Ranco Marcowitz, a quem foi. por sentença, alô 
outras condições, imposta a de residir, durante o ]>eriodo de 
nesta capital, dirigiu ao Conselho um requerimento solicitando ] 
são para viajar |>elo interior do Estado, trabalhando na sua profj 
de caldeireiro. '(____

Submettida a votos, foi tal i>etição unanimemente deferidaj 
tanto que o alludido liberado, em chegando a cada nova localid 
apresentasse ás respectivas autoridades, as quaes. por seu turno® 
dido da administração da Casa de Correcção, exerceriam sobre oj 
mo a necessaria vigilancia. 0

Tal deliberação foi. então, levada ao conhecimento do dr. 
execuções criminaes. o qual, homologando o parecer do Conselt 
cedeu a licença solicitada. ____

Até Novembro, todas as sentenças de livramento impunh n! 1 
berado a obrigação de residir em logar determinado. Ent^T  
que o artigo 9.° do Decreto 16.665 estabelece é a prohibição dei 
em determinado logar.
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virtude desta disposição, o liberado póde residir em qualquer 
Tronitanto que não seja o exceptuado 11a sentença.

Io?31:. ra que tal exce]>ção se verifique, mistér se faz. ainda, que 
unia razão justificativa dessa interdicção de residencia. 

fX1íIr  /.« sentenças contrariavam, portanto, o texto expresso da nossa
P  adoptou a simples “ interdicção de residencia", rej)eIlindo o 

k'- ‘!U, sten1a existente com relação á moradia do liberado: o "domi- 
oatr.’

|-i tive opportunidade de comnientar. em relatorios anteriores, essa 
B^Lpcia attribuida i»elo dr. juiz das execuções criminaes á referida 

K^Micão leíjal. fazendo notar os prejuizos que da mesma poderiam 
L*n uara os liberados, os quaes. não encontrando, muitas vezes, tra- 

no logar fixado ]>ara sua residencia, se viam impossibilitados de 
eni outro, onde facilmente o encontrariam, a menos que. 

■jr^ndo-se a um moroso processo, recorressem, préviamente, ao Con- 
5 “ Penitenciar-;... <|iie. invariavelmente, se manifestava pelo deferi- 
cLgto dn pedido, consentindo 11a transferencia solicitada e sanando, 
destarte "s male> decorrentes dessa errônea interpretação a.> disposi-

E >  em referencia.

O dr. juiz das execuções criminaes. porem, a partir de Dezem- 
. sjipprimiu das sentenças de concessão de livramento condicional 
• Ci,ndição de residirem os beneficiados —51v esse instituto jurídico 

|0„ar determ inado. <. .|iü- llics vinha sendo erradamente imposto 
Emle que entron em vigor o Decreto 11.0 16.665. de <■ de Xovenibro 

de W24.

CONDUCTA DOS LIBERADOS

■ Do> 39 liberados durante o anno a que allude este relatorio, ape- 
Lau uni violou as condições que lhe foram impostas por sentença do 
^fcodas execuções criminaes.

Foi elle o de nome Evaristo da Silva Teixeira, que cumpre a pena 
dc 24 annos de prisão cellular. imposta, pelo tribunal do jury de Pelo- 

ftas. em 8 de Maio de l lX)7, ]>or se achar o mesmo incurso 11a saneção 
do ;.-r. * > 4 . § 2.°. do Codigo Penal da Republica.

Fôra liberado a 21 de Fevereiro e a sua pena expiraria em 12 de 
Mar ■ ile 1"."

VToniou á prisão a 13 de Dezembro, por haver, em estado de em- 
bria oez. tentado apunhalar uma mulher, na cidade de Pelotas.

1’ Esteve em liberdade condicional, pois, durante 9 mêses e 22 dias.
 ̂ Aguarda ainda o parecer do Conselho Penitenciário sobre a falta 

praticada e 0 conseqüente pronunciamento do juizo das execuções cri- 
fcinnt .

BAlem deste, mais dous. apenas, dentre os 109 liberados até á pre- 
■ b  data. violaram as condições impostas por sentença.
■c b l,r°posito de ambos, cujos nomes são Matheus Puchalski e An- 
P® echiski, de nacionalidade nolonésa, já me manifestei no ultimo
Bbtio. • , ~  •• : •
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Julgo não ser demais, entretanto, repetir que o primeiro 
foragido 11a Republica Argentina, não constando, todavia, 
commettido infracção jjenal alguma; o segundo, cujo livranie 
egualmente revogado ]>elo juizo das execuções criminaes. foi 
flagrante de embriaguez escandalosa e turbulenta, achando-se — 
do. novamente, á Casa de Correcção. onde cumprirá o resto «  
que lhe foi imposta, accrescida de 11 niêses e 2 dias, teni]>o du 
qual esteve em liberdade condicional.

PROM PTUARIO  DOS PRESOS

Este serviço, organizado de accôrdo com o art. 5.° do 
Federal n.° 16.665. de 6 de Novembro de 1924. acha-se funcci 
regularmente.

VOTO DE PESAR

Xa sessão realizada a 10 de Agosto, propuz que se consistia, 
acta um voto de j>esar ]>elo fallecimento do Dr. Raymundo T 
Mendes.

O apostolado de paz. de fraternidade e de amor. que foi o 
vo constante de sua vida. admiravel exemplo de virtude integral, 
lavra de sabedoria que sempre se fez ouvir, indicando a direci, 
finitiva, na solução de todos os grandes problemas sociaes ( hu 
toda a obra de evangelização deste justo que acabava de desap- 
impunham a quantos amam a fraternidade e a ]>az e cultuam a 
e o bem uma commovida homenagem de profunda veneração 
augusta memória.

E ’ escusado dizer que essa proposta foi unanimemente appr

SUBSTITUIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELH

O  bacharel Alberto de Britto, 1.” promotor publico da c; 
desta capital, foi designado para substituir, em Julho e Agosto, 
charel Oliverio de Deus Vieira Filho, 2.° promotor, por se ac' 
em gõzo de licença.

Tal substituição foi. porém, feita, alternadamente. ]>elos 1 
Pedro Vergara e Darcy Azambuja. 3." e 4.° promotores publi 
haver o bacharel Alberto de Britto, logo ajxis a alludida fies 

entrado tambem em gõzo de licença.
—  O bacharel João Soares substituiu, durante o anno rei 

bacharel Ariosto Pinto que. eleito deputado federal pêlo 1“ 
deste Estado, seguiu para o Rio de Janeiro, afim de assumir 

pectivas funcções.
— O bacharel Adroaldo Mesquita da Costa substituiu,

o mês de Março, o bacharel Fernando Maximiliano Pereira 4 
tos. procurador da Republica, que se achava em gõzo de U 
mais, de 31 de Agosto a 31 de Dezembro. ]x>r haver sido este 1 
1.® procurador da Republica na Secção do Estado de São M
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J C , 0 Ç A ° nF- LIBERANDOS PARA O M ANICOM IO  

JU D IC IÁ R IO

HL ^nselho resolveu solicitar <lo dr. juiz das execuções criminaes 
h i o dos liberandos João Luiz Furtado. Manoel Antonio, Napo- 
* re"  \ ro u io  de Avila. Polycarpo Cardoso de Oliveira, Américo Tei- 
k‘“' \-unes e Pedro Cardoso de Oliveira para o Manicomio Judicia- 
\tfr a (je serem submettidos a observações psychiatricas, visto que 
lio- a nistancia.s que acompanharam a pratica dos respetivos crimes 
asf,rL ̂  jndole a gerar duvidas sobre a normalidade mental dos

nK'U|' tornaram todos á Casa de Correcção. aconi]>anhados do parecer
1 . propósito de cada um. pelo dr. Jacintho Godov. director da

£ £ £ * •  Aliena,1<», , /  . ' ’
Kf Conselho, na primeira sessão ordinana. em tace do resultado 
1^.1 gjjudidas observações, se pronunciará sobre o mérito dos pedidos
■ livramento condiciona! formulados i>elos sentenciados em questão.

P R O V I M E N T O  em  RECURSO D e  a p p e l l a ç a o

' Os sentenciados José Pereira de Souza, Armelindo Antonio 
f  Brandão e Leoi*>ldo Alfredo Iappe, a quem o dr. juiz das execuções 
f criminaes havia negado livramento, de accôrdo com o parecer deste 

—53JC,05Ç appellarain das respectivas sentenças para o Egrégio Supe
rior Tribunal, que deu provimento aos recursos interpostos.

Em virtude, pois. desse provimento, foram elles liberados, res
pectivamente. a 10 de Novembro. 21 desse mesmo mês e 20 de De- 

1 ítjnbro.

PEDIDOS DE PREFERENCIA XO JULGAM ENTO

Xão querendo esjjerar fossem relatados pedidos de livramento 
condicional protocollados em data anterior, requereram preferencia 
nu julgamento de seus j>edidos os sentenciados Antonio Victor Reis- 
switz e Sylvio Grossi.
t Oi Conselho, julgando improcedentes os motivos allegados, inde

feriu as petições que. nesse sentido, lhe foram dirigidas por esses sen
tenciados.

. EXPED IEXTE DA SECRETARIA

Oíficios recebicíoá --------------------
Officios e\]>edidos ...... .......-........................... **“
Telegrammas recebidos —------- -----  —
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LIBERADOS FALLECIDOS

Falleceram, durante o anuo relatado, os três seguintes 
ciados:

Em 17 de Fevereiro. Augusto Rasboldt, liberado em 30 de 
bro de 1925. devendo expirar a i>ena a 7 de Abril de 1927.

Em 5 de Abril. Frederico Reck. liberado em 10 de SetemJ 
1925. devendo expirar a ]>ena a 18 de Julho de 1927.

Em 22 de Agosto. Hvgino Francisco da Silva. lil>erado em í 
Dezembro de 1925. devendo expirar a pena a 27 de Setembro (|e

TOTAL DOS LIBERADOS

Desde que começou a funccionar o Conselho até á éi>oca do 
ramento deste relatorio. foram lil>erados 10*) sentenciados.

Destes. 63 se acham sob vigilancia. exercida pelo dr. adniink 
dor da Casa de Correcção; 41 já concluíram as j)enas que lhes fn 
impostas e 5 falleceram.

Dos fallecidos, três constam do presente relatorio e os dotts i 
tantes —  Ezequiel Ledesma e Pompilio de Freitas —  do relatorio 
respondente ao anno de 1926.

VERBAS

São as seguintes as consignadas, na Lei do Orçamento, js 
Conselho Penitenciário:

Gratificação ao secretario ___ ...____________________ __ 4
” auxiliar do secretario _______________  ' 1
” continuo ............ ............. ....... ...............1 —

Somma ...... .....—---------------------

M ATERIAL

Ex]>edieiite _____ _____________________ _______________-4H
Utensílios ----------------------- ------ -—■ * 4:0
Eventuaes ________________________.___________________' ■“

Somma _________________________________ —

Por conta da verl» EXPED IEN TE, destinada á ac(|uisic 
niaterial. gastaram-se. durante o anno relatado, na Livraria An 
na. 134S800. apresentando ella. de conseguinte, um saldo de —54L 

As demais — EVENTUAES e UTENSÍLIOS — per 
ram intactas. ]>or isso <|ue se não fez. ]>or conta das mesmas, 

alguma.
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— ín n s  A SEREM ENCAM INHADOS AO JU IZO DAS 
pF-1)!l EXECUÇÕES CRIM INAES

—  r encerrado este relatorio, achavam-se com pareceres favo- 
c o n c e s s ã o  do livramento condicional os i>edidos dos sentencia- 

a . prancisco Tenorio, Emilio Francisco Felicetti, Pedro Pri- 
e Stefano Francisconi.

. — 5í ovada. na primeira reunião do Conselho, a acta da sessão 
Reconstituíram ohjecto de discussão, serão elles remettidos ao 

tm 'l1*  execuções criminaes, para a prolação da» respectivas sen- 
juLw uu'
tenÇ»' ___________

L germinar esta noticia sohre o funcdonamento. no decorrer do 

Lm findo, do Conselho que tenho a honra de presidir, reitéro, nsAS 
K ®  as considerações que. em meu relatorio de 1926, externei
E T  rej/jmen penitenciário, no Estado.

Continuo a pensar que a melhor solução desse problema é a que 
| .., indiquei, com a modificação que passo a expôr.
KEstou informado de que entre as objecções oppostas a essa so- 
■iln incluem uma —  unica —  em i>arte procedente. E' a que se re
fere á impossibilidade de, mesmo com o maximo terreno conquistado 
Ln Guahvba, obter-se local sufficiente á construcção de todos os pa- 
RLpes e" respectivas dependencias que o relatorio indica. Essa obje- 
Eôlevaria. em rigor, á acquisição, em outro ponto da cidade, do ter- 
— 5 necessário áquelle fim ; não, porém, ao abandono do prédio actual, 
<«e ficaria, então, destinado, exclusivamente, á execução do regimen 
hpoiitenciario propriamente dito, isto é, á execução das ]>enas reforma- 

Idoras.
Nesta hypothese, a população carceraria do estabelecimento actual, 

K i então consideravelmente reduzida, poderia, ainda, sob outro aspecto, 
soffrer reducçâo maior.

Não’ pode ser extranha á cogitação do Governo a fundação de 
uma eolonia correccional, para onde podem ser removidos os conde- 
mnados áquellas penas, que se revelarem incorrigíveis ou refractarios 
ao trabalho das officinas, os quaes constituem elemento pernicioso em 
todo? os estabelecimentos, especialmente penitenciários.

De outro lado, si não é possivel obter-se, mediante atérro no rio 
Guahvba, um terreno de grande extensão, é incontestável a possibili
dade de se preparar um sólo firme, que permitta dar ás actuaes offi- 
dna? uma capacidade maior ou, mesmo, a construcção de algumas 
officinas novas e de certo numero de cellas que facilitem o isolamento 
nocturno.

Não quero deixar de salientar que, quando me refiro á constru- 
cçao <le um pavilhão para menores delinqüentes, tenho em vista so
mente o* nienores a que allude o § 5." do art. 25 do Reg. de 20 de Ja- 
H pue 1923. Segundo essa disposição, menores de 16 annos pódem

condemnados até á pena de 20 annos de prisão cellular!
■■ A necessidade do pavilhão que o relatorio menciona nasce sim



plesmente da exigencia legal da separação entre elles e os confl 
dos maiores. '

O menor delinqüente, portanto, só excepcionalmente inteiü 
regimen penitenciário. O problema da criminalidade infantii 
nece. em regra, sujeito á outra solução. E ’ problema eminetjjM 
social, que não póde ser resolvido senão por um adequado re»3 
educativo. Essa solução tornará ainda mais raros os casos f lH  
na disposição regulamentar acima citada; o que quer dizer que 
lhão áquelle fim destinado póde ser de reduzidas dimensões e. jxjd 
de reduzido custo.

A objecção que ainda póde ser feita contra a solução propoj 
mita-se. portanto, á des]**sa com a administração do novo estatî  
mento. Mas, além de que essa despesa será, incomparavel®- 
maior, si se pretender a construcçáo da denominada pleslmn  
mtdlatx  a própria administração do estabelecimento existente req 
um maior numero de funccionarios, e, portanto, despesa maior. Dj. 
to, sem augmento de despesa, não é possivel cogitar de reforma aM 
neste ramo de administração publica.

Apresento a V. Excia. os protestos de minha alta consideradj 

Porto Alegre, 18 de Fevereiro de 1928.

igcernçrt dl ãtsoc fn.lngt 'ceOcçx  

Presidente.
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Directoria de Hygiene



5nr. Iyt. Secretario do Interior e Exterior.

Em cumprimento ao disposto nr» art. 6.“ do Regulamento desta
■jffcrforia. tenho a honra de passar ás vossas mãos o relatorio dos 

relativos ao anno de 1927.

Saúde e fraternidade.

5nr .InSeSct aeiont . 
Servindo de Director.



SâTOKK) DA D IRECTORIA DE HYG IENE IX) ESTADO 
Ê1" KKI.ATI\n A() EXERCÍCIO  DE 1927

S mortalidade geral »<> Estado do Rio Grande do Sul attingiu no 
jo  anno de 1927. a cifra de 25.990 óbitos, dos quaes 4.501 occor- 

“ Capital. De accordo coni o total da população, calculada
o anno p. P-. pela Reipartição Geral de Estatistica em 2.612.500 

*j*ntes para o Estado e 247.960 para Porto Alegre, temos os se- 
«.jçj COefficientes de mortalidade:

para o Estado 9.9 % 
para a Capital 18.2 %.

Pode-se dizer que o estado sanitario do Rio Grande do Sul, 
nte o anno de 1927. não foi mau. Com excepção da febre tyiphoi- 

'nâo se observou nenhuma outra epidemia.

Entretanto o coefficiente de mortalidade de Porto Alegre é mais 
doque os das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como pode 
verificado no graphico correspondente.
Xão ha para isso razão, porque não existe no Rio Grande do 
paludisnio, febre atnarella, beri-1>eri. etc., flagellos que assolam 

pontos do paiz e as moléstias que aqui reinam, devido ás con- 
*3 metereologicas. não apresentam a gravidade que têm em outros

â TOK)D AIREKCDHYG NTA RGXA ÊA) KO1GCDXD " D A..KCKAOCKD XGÊ ÊA)\ 
Ê ÊDn(D)KGÊ XDNTCEEDÊ CKXDX.ÊÍ NTA (An CGOÊA9TKXG )AXT2K) GÊ )AÊ\ 

t  'o s  CGA..KCKAO(CÊ XC nG)(DEKXDXA7
Seria do maximo interesse a analyse detalhada da ESTATISTI- 
DEMOGRAPHO-SANITARIA, porque a dissociação de seus 

tos mostraria as differentes faces dos vários problemas sanita- 
<lo Estado. Infelizmente não é possivel, porque ella obedece a 
icaçào abreviada e se resente de grande numero de lacunas.

Na rainha opinião a estatistica é a base de todo o trabalho sani- 
c sfni ella não é ]>ossivel conhecerem-se as necessidades, nem jul-

o valor das medidas postas em execução.
E1 necessário que ella seja organisada tão perfeita quanto pos- 
para não induzir a erros graves ou levar a falsas interpretações
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NO ESTADO NA CAPlf j j

ANNOS Total
dos obitos

Obitos não 
classificados

Total <>bhJ
obitos

1914 ............................. 21.064 8.209 3.310

1915 ............................. 21.839 8.845 3.311 **

1916 .............................. 22.878 3.505

1917 ............................. 23 580 3.845 ^

1918 ............................. 30.219 10 . 1 1 1 5.0S 7

1919 ............................. 23.068 6.449 3.091 H

1920 ............................. 23.459 4.921 3.S64 *

1921 ............................. 23.477 5.190 3.315 3

1922 ............................. 22.499 7.088 3.580 !*

1923 ............................. 25.551 3.275 1.124

1924 ............................. 25.429 9.697 4.269

1925 ............................. 26.648 10.065 4.08ii J

1926 ............................. 23.344 8.891 4.250 .

1927 ............................. 25.970 9.267 4.501 ..

ANNOS

HABITANTES OBITOS
Coei fiel 

mortalii 
mil liai

Estado Capital Estado Capital Estado

1895.................... 966.810
■
7.528 1.984 7,05

1S96.................... 986.146 — 9.253 2.252 9,3 '

1897.................... 1.025.591 — 11.010 2.322 n ,  1
1898.................... 1.066.614 — 12.003 2.271 11,2 1
1899.................... 1.109.270 — 11.657 2.206 10.5

19110 .................. 1.169.ÍHI1 73.274 Il.VHI 2.136 10,1 .

1901.................... 1.282.312 12.992 2.041 10.1
1902.................... 1.306.649 — 14.753 2.248 10,5

1903 ................ 1.331.016 — 13.607 2.118 10,2 j

1904.................... 1.335.717 — 12.300 2.276 9.2 .1
1905.................... 1.3S0.954 — 13.439 2.850 9.7

1906...... ............. 1.406.774 — 14.315 — 10,1 ]
1907................... 1.433.109 84.800 14.878 2.459 10,31

1908.................... 1.459.569 — 17.081 2.461 11,7 j

1909.................... 1.490.759 — 19.435 2.685 13,4]

1910.................... 1.554.430 113.584 19.504 2.702 12,5 6

1911............ ....... 1.587.040 125.000 21.466 3.488 13.5 ■

1912............ ....... 1.626.509 135.300 21.499 3.821 i > 9



COEFFICIENTE DE MORTALIDADE DO ESTADO E DE
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HABITANTES OBITOS
Coefficiente de 
mortalidade por

>0S
—6

fjjlá

fll»
BP
LjílS
1»!>
I»’
1«1.....
—6

|n»
,|J!<

mil habitantes

Estado

t

Capital

1
1

Estado

1
Capital Estado Capital

1.670.270 143.500 21.185 3.689 12,6 25,7
1.707.581 150.300 21.064 3.310 12,3 22,06
1.782.461 154.700 21.839 3.311 12.3 20,7
1.850.146 159.500 22.878 3.305 12,3 20,7

1.924.050 162.000 23.580 3.S45 12,2 23,9

1.985.500 163.500 30.219 5.087 15,2 31,1

2.005.870 165.000 23.068 3.091 11,5 18,7

2.046.480 168.500 23.459 3.864 11.4 22,9

2.097.500 172.000 23.477 3.515 1 1 . 1 20,4

12.149.060 176.500 22.499 3.580 10,4 20,2
2.182.410 180.750 25.551 4.124 11,6 22,7

2.226.688 190.450 25.429 4.269 11,3 22,4

'2.287.940 200.100 26.648 4.080 11,6 20,3

2.358.000 210.000 23.344 4.250 9,8 . 20.2
|2.612.500 247.960 | 25.970 4.501 9,9 18,2

íacilmente podem provocar a lallencia completa da acção da au- 
ihde sanitaria.

Desde 1914 que a Directoria de Hygiene inchte nos seus relato- 
algutis dados referentes ao obituario dos diversos Municipios.

são incompletos e deficientes. Varias tentativas fez ella para 
orar a estatistica demographo-sanitaria do Estado, porém nada 

uiu, porque, não dispondo dos meios para collectar os dados 
! necessita, lança mão dos que lhe fornece a Repartição Geral de 
atistica e esses lhe tem chegado muito tarde e quasi sempre in-

et<>'

Além disso, não dispondo de um numero sufficiente de funccio- 
s. não póde destacar um para tomar conta da organisação da 

itistica. que tem sido feita ora por um, ora por outro e sempre
i horas vagas.

^ _A  falta de um typo estabelecido para os ATTESTADOS DE 
B»TOS, no qual estejam incluidas todas as informações necessa-

i para a organisação das estatísticas, faz-se sentir e constitue uma
i que não existe em outros lugares. A Directoria de Hygiene 

w® introduzir na pratica folhas impressas para attestados de obitos, 
' distribuiu gratuitamente entre os médicos, pharmacias. armadores, 
tonos de registros de obitos. etc. Infelizmente foram poucos os que 
y  utilisaram e não foi possivel conseguir que os Cartorios, a
__ 1 d° que se faz em toda a parte, recusassem o registro quando

■pados de obitos não fossem passados no papel distribuído pela



Repartição de Hygiene ou em outro qualquer, porém com' 
informações exigidas.

Essa liberdade que existe de passarem attestados Cor 
entendem dá como consequencia a não classificação de qh  
numero de obitos. a despeito do esforço feito 110 sentido de mb 
o mais possivel-

A parte que se refere á Capital está. de facto, mais dehd 
|)orém, ainda deixa muito a desejar.

Quanto á morbilidade, ain<la nada ha fei*o e por i>s0 jo «  
quasi completamente a frequência com que se succedem os 3  
moléstias infecto-contagiosas. A percentagem da lethalidadeT  
tue um falso critério para a conclusão da M< )RBILID.\DE, J  
ha, para a mesma moléstia, epidemias muito extensas com | 
mortalidade e outras bastante limitadas com alta 1*‘rcentag(j 
obitos.

Para conhecer ,c morbilidade é absolutamente indi^.ensaiM  
pellir os clinicos a cumprirem o art. 23 do Regulamento sãijj 
que declara compulsoria a notificação do apparecimento dos, 
de moléstias infecto-contagiosas. cajjazes de darem origem a epidà

Entre nós. infelizmente, são poucos os médicos que cuniprç 

risca a disposição do art. 23. acima citado, e isso Repart i  3  
çãoepi e diHep ytggi ntyçyiu

Basta examinar o quadro das notificações para termos a d 
da irregularidade com que ellas estão sendo feitas. Assim, pori 
pio, foram notificados apenas 133 casos de tuberculose. J  
se deram 827 obitos, o que quer dizer que nem todos os casos 1 
foram levados ao conhecimento da autoridade sanitaria.

O  mesmo acontece com a febre tvphoide que apparece com 
casos notificados e 169 obitos. Si fosse exacto teriamos uma ml 
dade de 39,9%, o que é inadmissível, e para prova disso basü’i 
que no hospital da Santa Casa 110 anno de 1927 ella attingiu a 

a 21.3%.
Desse confronto resalta evidente que o art. 23 do Refilar 

não é cumprido com regularidade.
Em todos os paizes a notificação compulsoria é exigida 0 

máximo rigor, porque sem ella não se podem acompanhar as 1 
ções do estado sanitario de uma localidade e. portanto, a (M  
fica impossibilitada de agir em tempo de evitar a f'>rmaçãd| 
demias.

O  unico meio de que dispomos para tornar effectiva a 
ção compulsoria dos casos de moléstias infecto-contagiosas é 
cação de multas aos infractones. porém, isso pouco effeito 
tido, entre nós, porque a Mesa de Rendas, que é a Repartiçãoj 
cadadora. não promovendo as cobranças, tira-lhe comple 
valor.

No interior do Estado, de facto. presentemente, tor 
possivel pôr em execução o art. 23, porque não existindo 
tantes da Directoria de Hygiene nos diversos Municipios,1 os j
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Confirmadas

-  U  I I  1 I I  I I  1 1 í K -  1 Não confirmadas

SI  l - l  1 1 U  J  Cl 1 i s  s Confirmadas

•0 U  1 1 I I  1 1 1 1 1 I I  1 | Não confirmadas

s  1 1 1 H | | u  | U  1 1 s s Confirmadas

1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 I I  I I  1 Não confirmadas

S  M 1 M H» | | | IO *. | M 1 | <e £ Confirmadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 Não confirmadas

«p 1 1 _}_ *» | 1 ! M K ! u  u  | K üí Confirmadas

1 I I  1 1 I I  1 1 1 1 I I  I I  1 Não confirmadas

® 1 1 1 —• 1 1 U 1 »  | X K | ”  M Confirmadas

1 I I  I I  1 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 Não confirmadas |

.3. 1 1 I I | M | | *  | „  e, 1 3 5 Confirmadas

1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 1 I I  1 1 Não confirmadas j

11! - U I í I - | I m o s U h  11 Confirmadas

K - S - - -l - J i - - S -  - Não confirmadas ;

°  1 1__“  1 0 to m to to o? oe Confirmadas

* - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1  1 Não confirmadas

S  | 1 | to 1 | | ^  eo | | M U Confirmadas
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- J
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“  I » 1 H | *  | | 1 | | | » ,- | Não confirmadas

FeY

Março
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------  Junho

Julho
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CLASSIFICAÇÃO DOS OBITOS POR EDADE

OBITOS POR EDADES

N  B5 N  10C
« g * S * 2  
=> S *  S - 3

Janeiro . . . . 64 49 39

Fevereiro . . 76 35 30

Março ........ 61 31 38

Abril .......... 60 17 01 !

M a io ............ 47 29 27

J unho ........ 61 27 28 {

Ju lho .......... 59 19 01
A gosto ........ 47 18 25 :

Setembro .. 57 ! 23 27

Outubro . . . . 87 . 37 27

Novembro .. 87 44 29

Dezembro . . 97 40 36

Som m a.. 803 369 348 '

%'•' ~~ -T !- 1- 1

-  93

52 93 49 41 14
53 82 41 31 11
53 84 46 39 1 1
51 76 50 41 2
48 82 53 43 13
41 92 55 53 7

61 105 80 59 00
48 91 54 46 06
53 28 36 46 7

46 104 60 36 1 1
62 94 51 36 17

48 22 54 32 14

616 1077 630 503 155



I
D I A G R A M M A  D O S  O B I T O S

SEG U N D O  A C LA SSIF IC A Ç A O  P O R  IDADES



D I A G R A M M A  D O S  O B IT O S
SEG UNDO  A C AUSA  M O R TIS



CttA88 IV*ICAÇAO DOS OHITOS POR MOLKHTlAtí TUAN«M\HmVK\H

OBITOS l'OH MOLÉSTIAS THANSMISSIVEIS

Ja
n
e
ir

o

F
e
v
e
re

ir
o

M
a
rç

o

A
b
ri

l

M
a
io

Ju
n
h

o

Ju
lh

o

o
B
o
bc
C S

e
te

m
b
ro

O
u
tu

b
ro

N
o
v
e
m

b
ro

D
e
z
e
m

b
ro

Somma

Lepra ........................................................ -
_ 0 0 1

Febre typhô ide ....................................... 12 01 01 6 02 16 15 » 14 19 12 15 169

Sarampo ................................................... — 1 0 0 3 4 7 5 3 0 0 0 29

Diphteria ou croup................................. — 0 3 1 3 5 — 1 0 0 3 10
Grlppe ....................................................... 8 6 3 i 7 13 31 19 14 01 9 I 130

— 0 9 6 8 1 1 0 3 3 4 0 40

1 o 2 — — — — — — 0 — 3

Tuberculose ........................................... 61 63 61 60 88 51 S3 86 70 80 86 94 825

Escarlatina ............................................. 0 2 2 — — — — — 0

CoquelucTie ............................................. 3 4 2 — 1 0 1 0 3 3 1 23

Meningite ep idem ica............................. — 2 2 — — — 0 2 — 0

Outras moléstias epidemlcas.............. — — — — — 1 - — 1

Somma............. 93 91 66 SI 96 89 146 104 108 01« 107 123 1246



não têm a quem fazer as respectivas notificações. Na Cap| 
justificação paia essa falta e é preciso c"iii|>elir ■- «.linjjta 
prirem com a obrigação, mas para isso é necessário q u e^ P  
Rendas torne effectiva a cobrança das multas impostas n a J  
continue a pezar sobre ellas o discredito que, actualmente n _

” 'S h
M O LÉSTIA S D E XOTIEICA ÇA O  C O M Pl i . S o S ^

P E S T E  — E ’ conhecida 110 Estado desde alguns a n iy j 
geral, manifesta-se nos mezes de verão- O seu apparecij^M 
ligado a 11111 grande numero de factores, entre os quaes ê tâo " 
riações meteriologicas, que. indiscutivelmente, exercem -r* ? 
fluência.

Ella c endcmica entre nós, porque, em geral, surge 
mesmos fócos e muitas vezes em taes circumstancias que { 
afastar completamente qualquer hvpothese de importação. Além̂  
mesmo nos periodos em que não ha casos humanos, têm  si^aj 
vadas varias epizootias por ella causada entre a ]" 'ptiiaçãoH

CASOS DE P E S T E  O BSERV AD OS EM PORTO A L M

casos1907   23
1908   18
1909  ................  11
1910  ..................................................................... i a
1911 : ................................................................ 16
1912   0 ,
1913  -.................  19
1914  _________________  11
1915   .............................  8
1916   5

1918  ...................... ....... .......... .......... ....... 23
1919   10
1920  ________ ___ _____ __ _________  17
1921  _________ ____ ___ ____ _____  19
1922  _______ ______________ __  69
1923  -...........................  43
1924  ___ _ __________ ___............ ......  27

1926 ?\
1927  ______________________ 7 

Xa cidade de Porto Alegre, no anno que findou. foranJ 
vados 7 casos de peste com 3 obitos e 110 interior do EstaMfl 
estão registrados 26 casos, com 19 obitos. occorridos na c’̂  
Rio Grande.



■  M A  D O S  C A S O S  D E  P E S T E  O C C O R R I D O S  N A  

^ R q A D E  DE P O R T O  A L E G R E  -  1 9 0 7  A  1 9 2 7



i  m M A D O S  C A S O S  D E  P E S T E  O C C O R R í D O S  N A  

K l DA DE DE P O R T O  A L E G R E  -  1 9 0 7  A  1 9 2 7
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I, gpto  a |>este já  se tem manifestado em Santa Maria. Pe- 
Ent.rt ruayana. Cruz Alta, Jaguarão, Livramento. São Gabriel,
« v á g £ oeqUy’ e tc -

W  niais commum no Rio Grande do Sul é a bubônica, 
 ̂ nibem tem-se observado a sceptícemica e a pneumonica. Essa 

P r  vja de regra, é sempre fatal, ao passo que a porcentagem 
13 ‘ outras é relativamente alta. quando o diagnostico é pre-113''
e o tra tam en to  intensivo.

L j o a peste uma moléstia essencialmente dos ratos e só acci- 
EZjTnte transmittida ao homem por meio da pulga, a lucta contra 

qtiasi que exclusivamente a destruição daquelles roedores, 
obras de saneamento feitas aqui na Capital e a constru- 

^  caes, fazendo desapparecer velhas casas, e trapiches, melho- 
^^onsideravelmente as condições sanitarias de uma zona da 

E n tre ta n to , persistindo outras causas, a ]>este tem ainda con- 
Qn a manifestar-se em outros pontos, que são, quasi todos, an- 

fócos. F. necessário uma campanha energica para fazer desappa- 
(Jefin itivan ien te  essa moléstia de Porto Alegre; entretanto, ella 

sob a dependencia de uma acção c o n ju n c t a  do Estado e da Muni- 
idade. porque a essa está affecto todo o serviço de iinpermeabi-
- Jj0 só|o, de fiscalisação das construcções. das habitações, dos 

ens e depositos de cereaes e alfafa. das cocheiras, do asseio da 
etc., em uma palavra, a hygiene local.

A Directoria de Hygiene tem procurado luctar contra o rato por 
das substancias tóxicas, porém essa medida assim isolada é de 

i et feito.
A cargo do Desinfectorio desta Repartição estão as D E S IN F E - 

AÇOES dos prédios, onde são verificados os casos de peste e 
que ficam nas suas visinhanças, ]>orém falta-lhe para isso, a 
:>aria apparelhagem, pois elle não dispõe de nenhum appa- 

de sulfuração (aparelho de Cleyton ou de M arot), nem do 
1 indispensável para o trabalho.

Em peior situação está o interior do Estado. A Directoria de 
ygienc. não possuindo representantes nos varios Municipios, nada 

fazer. Até aqui ella se tem limitado a suffocar os pequenos 
‘ que têm sido observados, porém, isso pouco adeanta para a 

imtiva prophvlaxia do mal.
Os Municipios. também, por mais boa vontade que tenham,
o ou nada podem fazer, por não estarem apparelhados para a 
contra o rato.
l-rge que o Estado tome a si a campanha definitiva contra a peste 

1** estabeleça as medidas de protecção necessarias para evitar que 
te a  recebamos das Republicas do Prata e do Uruguay, donde 

nos PÓdc vir na farinha, na alfafa, etc., que importamos.



Febres typhoide e para-typhoides

Ellas existem em todos os Municipios do Estado e vão 
de um districto para outro.

Etn Porto Alegre são observados durante todo o anno, J  
t/cral rccrudeccm com mais intensidade nos incces dc verim

Não nos é ixissivel conhecer a exacta extensão dos surt^ 
micos jxjr falta de notificação dos casos. Entretanto deve ser 
numero delles, em todo o Estado.

O unico meio de que dispomos para um calculo appr  
é o coefficiente <le mortalidade fornecido pelo ll"-.p it^^b  
Casa de Misericórdia, que é o seguinte:

Febre typhoide e para-tw

ANNOS
Doentes Obitos 

recolhidos verifivados~ " ---- --- ' Jj
1916 55 14
1917 77 ; 19
191S 103 23
1919 94 24
1920 79 27
1921 90 24
1922 94 ! 26
1923 157 17
1924 214 44
1925 216 49
192(5 •'_____ _ __  .. i 236 57
1927 402 S6

Ora. se n d o  21.37' o coeificiente de mortalidade f i  
typhoide e para-typhoides na Santa Casa de Misericórdia. q 
anno de 1927. e tendo havido ohitos por moléstia*
de Porto Alegre. O numero de casos. provavelmente deva  
no mmtmo, 793. Fazendo o mesmo raciocínio p ó d e-s^ H  
2.740 o numero de casos occoridos no Estado do Rio 
Sul. durante o anno findo.

Compulsando os dados estatísticos existentes e r e te r e n l  
pitai vê-se que a mortalidade pelas febres typhoide e para 
foi a seguinte:



r
D I A G R A M M A  D A  M O R T A L I D A D E  P E L A  

F E B R E  T Y P H O I D E  

E M  P O R T O  A L E G R E  

1 9 0 7  -  1 9 2 7
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■ j L g  ■ j  FEBR ES T Y P H O ID E  E PA R A -T Y PH O ID E S 
occorridos em Porto Alegre.

Obitos
........... ............. : ...................... ...._.... .. 98 

69 

..............................1...... ........._.........  130 

.................................... ... ................1  49 
........ ............... ......... ........... ... :........  67 

............................. ..... ........................  66

LgFE_______ _______ _L _____  75 
__ ___ ______ _________ jt__ 1  78

............ .............. ...... ..... ................_... 80

............................... 100

______ :................ ......... .......... 116 -
......................................................... 169

* Os surtos epidemicos de febre typhoide partem, em geral, dos 
PORTA I><~>R ES C H RO N ICO S DE G ER M EN S e a diseminação 
fa.’-se não só por contagio directo como indirecto, por meio da agua, 
,k certa» verduras e fructos, pelas moscas, mais raramente pelo 
leite, etc.

A agua de superficie é um dos grandes responsáveis na disse- 
aiinação dos germens e isso porque, em geral, os cursos d agua são 
fortemente polluidos e contaminados pelas populações ribeirinhas, 
que nelle> fazem toda a sorte de despejos. Seria necessário que fos
sem estabelecidas medidas de protecção aos cursos d’agua, como ha 
em toda parte, para que elles não sejam transformados L*m verda
deiros exgottos á ciei ouvert.

A epidemia de febre typhoide que grassou ha alguns annos 
atraz, em Sananduva, e a de Canôas, foram occasionadas pelas aguas 
do lençól subterrâneo superficial, polluklas e fortemente contamina
das pelas FOSSAS FIX A S PE R M E Á V E IS , construídas sem a 
menor precaução.

Ha necessidade urgente de solucionar o problema da remoção 
da matéria fecal onde não existe rede de exgotto. porém conlo elle

a cargo das Municipalidades, a Directoria de Ilvgiene nada mais 
e, fazer do que aconselhar, mostrando os perigos advindos para 

a saúde publica.

>DD»S
1907
100S
190°

. J910 -■
1911 -
1912 - ~
1913

‘‘ 1914 -
1915 -........
1‘>16 
1917

: 1918 -.
1919 -
1920
1921 -
1922 ~

192 3 -.... ....
1924 -.

- 1925 _
1926 - 

I 1927



Quando se utilisa a agua do lençól subterrâneo siqierfúS 
se póde consentir que a matéria fecal seja confiada ao sóloj 
em casos muito especiaes.

AS FO SSA S FIX A S A B SO R V EN TES, an..rnvi,— A  
teria fecal do lençól subterrâneo augmentam consideravelm/ 
risco de contaniinal-o. Para a con?nu . di-lla- I. , ni 
em conta as condições do local-

Os alimentos, as íructas, as verduras, em geral, não j)r0(j-B 
mais do que pequenas epidemias circumscriptas, entretanto 
constituir objecto de rigorosa íiscalisação.

O problema da agua de abastecimento, quer seja pro\ enj^S 
lençól subterrâneo ou da superfície, a remoção e destino da Qu  
iinmunda, a íiscalisação dos alimentos destinados á população f  
sive a inspecção das pessoas que os manipulam, constituem ir 
da mais alta importancia em matéria de prophylaxia das febres 
phicas e para-typhicas. Entretanto são da exclusiva competência 
Municipalidades e, por conseguinte, escapam completamente á 
da Directoria de Hygiene do Estado.

A lucta contra a febre typhoide tem sido limitada ao isor 
relativo dos doentes, ás desinfecções concorentes e terminaes e 
immunisação pela vaccina preventiva preparada 110 Laboratorio 
Directoria. Essa ultima medida, que em saúde publica é c0:1.sul 
de emergencia, não póde constituir meio unico de lucta.

A Directoria de Hygiene distribuiu de Junho á Dezembro* 
1927, nos diversos Municipios do Estado, 11.982 dóses de v; 
preventiva, das quaes 4.052 em Porto Alegre. Toda vaccina d 
buida foi preparada 110 Lal>oratorio Bacteriologico desta Dirert

Desde Dezembro do anno p. p. dispomos de uma turma 
estudantes de medicina, encarregada de vaccinar de casa em

A campanha definitiva contra as febres do grupo typhiol 
torna necessaria para que fiquem reduzidas ao que se chama FE* 
T Y P H O ID E  R E SID U A L, que é própria das agglotnerações e 
não desapparece nunca.

Tuberculose

E ’ a moléstia que mais estragos faz 11a popu lação . E n t9  
ella concorre com um forte contingente para o enriquecimento} 
obituario. No Estado deram-se. segundo os dados eMatisticpJ 
não estão completos, 2.358 obitos, dos quaes 827 oocorreram na 
pitai.



D I A G R A M M A  D A  M O R T A L I D A D E  

P E L A  T U B E R C U L O S E  E M  

P O R T O  A L E G R E  

1 9 1 0  7  1 9 - 2
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OBI P
s pOR TL H E R C U L O SE  EM PO R T O  ALEG RE

O bituario  Obitos por 
greral tuberculose

2-702 465
3.488 568
4.159 557
3.689 584
3.310 578
3.311 634
3.305 626
3.845 588
5.087 724
3.091 641
3.864 658
3.515 643
3.580 667
4.124 708
4.269 769
4.080 767
3.992 816
4.501 827

1*»10 
l‘il! 

1013 “7~"
1914

1919   ........ ...... ..  .........
1°20
\ ‘2\ ----------- --------------------------------- --------

B 6 -fcr— --

A mortalidade pela tulierculo.se na cidade de Porto Alegre e no 
liado é muito alta. porém, assim tambem é em toda parte.

\  tul>erculose é das moléstias de prophylaxia mais difficil pela 
pode extensão que tomou a custa do numero de annos que evoluiu
■ encontrar qualquer obstáculo- E ' tal a situação que muitos au- 
■ , exagerando, chegam a afirmar que aquelle que não é tuber- 

já o foi.
Nos paizes mais adiantados varias tentativas tem sido feitas no 

Edo de ser iniciada uma campanha contra esse mal. porém nota-se 
Itodo esse movimento, uma incerteza e a mais completa falta de

0 historico da lucta contra a tuberculose póde ser dividido em 3 
K|que são assim denominadas:

1-* phase — lucta contra o doente;
2.' phase — lucta contra o catarrho;

I •' phase — lucta contra a predisposição.

^ lucta contra o doente, que é a fonte dos contágios, fracassou 
porque era mais íacil. talvez, o isolamento dos sãos do que o 

tes> P°r serem esses em maior numero.
^«rttann. d, nos ficou o hospital, o sanatorio, o dispensa-
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Em seguida surgiu intensa a lucta contra o catarr|3 
vehiculo dos germens. A propaganda nesse sentido foi 
cido Barbosa, que se tornou pioneiro dessa campanha. i J  
neiro. pediu em um dos seus artigos a R EG U LA M EN T\ 
CA TA RRHO . O  resultado ohtido não foi animador c 
muito a desejar.

\'eio. finalmente, a 3." phase que. a principio, teve nJ 
sidade e que se começa observar com a creação dos ch aw  
Y E N T O R IO S. Entretanto os americanos do norte, mel 
tados, deram a ella grande desenvolvimento.

Xos Estados Unidos a lucta contra o TERRF.XO 
P O S T O  A ’ TU B ER C U LO SE é muito intensa e tem 
para a creança. a H Y G IE N E  IN F A N T IL  e a IN SPE cd 
DICA ESCOLAR e. para o adulto, a hygiene individual, £  
bitações. a do trabalho, a lucta contra a syphilis. o alcooljsnJ 
perismo, e a propaganda com o intuito dc estabelecer a ed 
nitaria do povo. etc.

Já ha muitos annos que elle vem preparando a regr 
população e os resultados colhidos são de tal ordem que, nãn 
Leon Rernard. Phtsyologo eminente, affirm ou perante a 
de Medicina dc Paris que nos Estados Unidos a tuberculose' 
xado <01^ .

Com os modernos trahalhos de Calmette a prophyj^H 
ctilose parece que se orienta para a immunisação dos orgai? 
meio de uma vaccina preparada com germens vivos, porém 
lencia muito attenuada. Essa vaccina é empregada 
primeiros dias da vida. e. segundo as experiencia^ íritas, dl* 
ao organismo uma immunisação duradoura. Xa França® 
B. G* G. está sendo empregada largamente e com grandé® ^ 
mas em outros paizes ella foi recebida com reservas, i

A Drectoria de Hygiene que recebeu a cultura o r
o preparo da vaccina anti-tuberculosa B. C. G., depois 
riencias que fez, está empregando nos recem-nascidos, < 
a isso não se oppõem. Entretanto, por falta de pessôaÊ 
ainda dar o desenvolvimento que era preciso para obter os 
desejados.

Todavia a semente está lançada e nella depositamos 
porém para vermos a tuberculose diminuir mais rapidantartl 
,lu ,',<i Rio Grande do Sul é preciso por em execução outres 
que fazem parte da campanha sanitaria e que não pód«Í 
presados.

S Y P H IL IS

E ’ outro mal que não tem patria e que está gene 
toda parte. Indiscutivelmente é um dos factores que c<>n
o enfraquecimento das raças. Xos obituarios, em geral,1 
farçada sob uma infinidade de rubricas. Os aneuris* 
valvulares. a arterjo esderose, muitas affecçôes do syste



I —ai formações congênitas, os nati-m ortos, etc., etc. sao
ri*5, í1'  çstatistica para as quaes a syphilis concorre poderosa- 
Bits .o*

^ K L  «  ( i n v e r n o  ' I "  E s t a d o  e n t r a d o  - t n a c c o r d o  c o m  o  L ) E P A U -
■ t e ) « 0  . .  .  r / ^ V M  IAT7 C U ! R PTeH‘l" ' . - > . i, i \  i I—a k \ — I —a m i—f— w - o  rrr  mr—çr

' (^vcrno cio EraRití w huji i c coni u/ .yj&KspjKjv iâliiuacs, q R  
i  incluídos no orçamento desta Directoria, mas que são dispen- 
r  que ella tenha a menor interferencia.
t poralll creados outros Dispensários nos Municipios de Caxias, 

C ruz Alta. Taquara. S. Jeronymo e Bagé. e está em or
ação o da Iagóa Vertnelha. Esses disjjensarios são custeados ex- 
•^mente pelas Municipalidades, segundo n ie  informou o Dire- 

r do Serviço.
0  metnodo de prophylaxia posto em pratica entre nos e o mesmo 

do na Capital Federal e tem por base o dispensário e a propa-
O  resultados obtidos em outros paizes tem deixado muito a 

Sgct o que não é de extranhar, pois o proprio professor Eduardo 
Rerindo-se a esse methòdo, disse, na conferência que pro- 

•0u em 1921 no Instituto de Hygiene de S. Paulo, que estava 
«ncido que “essa"- tinham sido as medidas possíveis de serem 
“ 8 em pratica > ' momento em que pela primeira vez se legislava

o asrfBnpto." O professor Eduardo Rabello nesta mesma con
da disse que “ de futuro alguma cousa mais precisaria ser feita 
complemento dessa grande obra de prevenção.”

Esse emento professor reconheceu, naquella occasião, a necessi- 
de serem applicadas contra a syphilis todas as medidas sanitarias 

são em pregadas na prophylaxia das demais moléstias contagiosas. 
A verdadeira lucta contra a syphilis já lia m uito está esboçada e 
s povos m ais arrojados a estão pondo em pratica e dentro da 
s aiim» hão <K- colher os louros da campanha que emprehende* 
>em tem ores. para conseguirem a regeneração de suas populações. 

. A base da moderna prophylaxia da syphilis é constituída por 
medidas principaes:

1 Lucta contra a prostituição, sem a vã preoccupação de 
sua extirpação e sim apenas com o fim de reduzil-a ao 
mínimo possivel.

2 Creação do delicto de contaminação.
3 Obrigação de isolamento durante o periodo infectante,

o qual implica a notificação compulsoria. .
4 Assistência gratuita aos infectados.
5 Propaganda intensa para a divulgação dos inales acar

retados pela syphilis e dos meios de evital-a.



.

.

D IP H T E R IA

E ’ um dos grandes problemas de Saúde Publica na \,n_ 
Norte, pelo numero de casos que annualmente são verificados*, 
tudo pela gravidade extrema com que ella se manifesta. 'rjH 
Grande do Sul a Diphteria grassa sob a forma de pequenos' 
epidemicos, sem nenhuma gravidade.
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OBITOS OCCORRIDOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE:

1910........................ .............. 4
• 1911... ... ............... ..... ..... .....6

1912-....____ -.......... :.....-  12
191.3.......................................10
191 4  ....................... ....15
191 5 ....... ....... ..... I_. 7
1916™ ................. .......... - 7
1917 ....____.......................12
1918....________ ______ : 6
191 9  ........ 11
192 0  ...11
1921................... . ..._... ...21
192 2  ..... 24
192 3 ...33
192 4  9
192 5 ___17
192 6 ______ :... .... ..........11
192 7 ...21

Os obitos occorridos em 1927. na cidade de Porto Alegre, 
tem-se. quanto a idade, do seguinte m odo:

de 0 a 6 mezes ...... 2
de 6 a 12 mezes ____ 1
de 1 a 2 annos ......... 6
de 2 a 3 annos ........ . 1
de 3 a 4 annos _____ 5
de 4 a 5 annos .......... 3
de 5 a 10 annos ... 2
de 10 a 15 annos _____ 1

Total 21 casos ía taes.

No Estado o numero de obitos attingiu a 174 e isso j( 
extranhar, attendendo á difficuldade que muitas vezes e x t  
acquisição do sõro para o tratamento e a falta de meios j>3> 
com precocidade o diagnostico.
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Porto Alegre ....—--- ----------  21
Passo F u n d o ---------- ------------- 11

G ravatahy................ ....... —----- 11
Pelotas .......... .............. ................ 9
Alegrete ------..---------------------  8
S. Francisco de Assis.._....... .....  6
Itaquy —---------------------------  6
13. P ed rito______________ __  6
Erechim ----------------------------  5
Santa Cruz ----------- .-------------  5
Uruguayana -------- -- ------------ 5
Encruzilhada ----------------------  4
E ncantado--------------- ----------  4
L ivram ento------------------------- 4
Santa M a ria ........... ............... ...... 4
S. Sebastião do Cahy________  4
Cachoeira----------------------------  4
Venancio Ayres .....— ...—------  6
Caxias ---- ----- .--------------------  3
M ontenegro------------------------- 3
S. Luiz Gonzaga........................  3
S. Borja ______ -— .................. 2
Ijuhy -------------------------- -------  2
Cruz Alta -----------------------— 2
C andelaria--------------------------  2
Jaguary --------------------—------  2
Soledade ----------------------------  2
S. Sepé ------- --— ---------------  2
Arroio Grande ____________  2
Rio G rande ................. ................ 2
T aq u ara________________ __  2
S. Francisco de Paula.—........... 1
S. Gabriel ------------- --- ---------  1

Camaquam _______________ 1
Guaporé ...................................... 1
H e rv a l_____________________ 1
Julio de Castilho» ................ . 1

t I-ageado..... ,....... ........-—....-......  1
Garibaldi _______ __ ________  1
Nova Trento _____ ,________  1

BlTOS DE DIPHTERIA OCCORRIDOS NO ESTADO:

Guahyba .................. ..................
S. José do Norte..........—.... —
Bagé ___________________ —
Bento Gonçalves ........-..... .......
Quarahy __________ ________



Rosário .................... .......... ...... .....1
Rio Pardo ........... ... :____________ 1
Torres ......................................... ..... 1
Vaccaria ..................................... ..... 1
Antonio P ra d o ........................... .....1

Revendo as estatísticas dos annos anteriores e a de 192a 
que a quasi totalidade dos obitos occorrerain na p rune it^^L  
isto é, na idade pre-escolar.

Na America do Norte procuram conhecer, por meio 
de Schck, quaes as creanças predispostas á dipheteria itar** 
nisal-as.

Esse serviço é intenso e a despeito de todo o esforço 
essa moléstia constitue lá um serio problema de Saúde puy 
que não acontece entre nós.

Entretanto a Directoria de Hygiene, que tem o maximo iu 
em reduzir o numero de casos de uma moléstia infectuosa ao (3 
quando não é possivel fazel-a desapparecer completamente do j  
nosologico, deve fazer alguma cousa mais para a lucta coqj 
Diphteria.

Não constituindo ella. entre nós, um problema serio de S 
Publica, não ha necessidade da organisação de uma campanfia s 
ria. tal como tem sido feita em outros paizes. P>asta incluil-a na 
paganda sanitaria. distribuir sóro pelas Municipalidades para qd 
recurso therapeutico não falte quando fôr necessário e pr<>curM 
immunisação tornar as creanças, sobretudo dos centros mais j» 
sos, refractarias ao b. de I-oeffler.

Xa França foi nomeada uma Commissão para estudar a vaq 
ção anti-diphterica e da qual fizeram parte memb: dn InstitoM 
teur, médicos dos hospitaes de creanças, inspectores escolares, 
Essa Commissão, depois dos estudos que fez, chegou ás segui 
conclusões, que foram lidas por Renault na sessão da Acadenj 
Medicina de Paris a 13 de Março de 1928:

1 * A vacctnação anti-diphterica pela ANATOXIlJ 
Instituto Pasteur confere uma immunidade id 
estabelece em 6 semanas e que persiste indei 
mente.

2." E ’ de uma inocuidade absoluta e a reacção gera 
ás vezes provoca é de curta duração, sem nenhui 
rigo e tanto mais rara quanto mais jovem é a crt

3." Não cria estado de sensibilidade de modo 
causa preoccupação ás possibilidades da sorothí

anterior ou ulterior. "j ____
4.“ E ’ recommendada a partir do fim do primeiro!

A Commissão foi de parecer que a immunisação anti-üpW 
não deve ficar subordinada a uma obrigação legal e sim coq 
por meio de uma propaganda intensa e bem orientada.
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VARIOLA

aniio dc* 1927 registrou-se, em todo o Estado, apenas 
y * * ' variola, segundo informa a Estatística e esse occorreu

".nio *  Hagé-
1 .toria de Hygiene iniciou o preparo da limpha vaccinica 

A '̂ iriL ,U(Ie continuar ]>ela deficiencia de pessoal. E ’ uma ne- 
i ir  a ef feito essa medida, porque muitas vezes recebemos 

envelhecida e sem poder immunisante.
3 § 5 a d o  foram, durante o anno de 1927. distribuídos 7.250 
-v>u , inulia vaccinica que correspondem a 72.500 doses, e dos 

fwO na cidade de Porto Alegre.
Alegre foram  notificados 10 casos de a lastrim . sem

óbito.

Ej-Uiis annos grassou no Rio Grande do Sul uma moléstia 
P* * tle muito semelhante á varíola apresentava todavia alguma 

Gra>sou sob a forma epidemica em todos os Municipios 
1 , e {0j muito grande o numero de casos. Apezar disso a mor- 

(oi insignificante, o que não acontece na variola. 
r^riodo de incubação era menor do que o da variola. não apre- 

afeltre de suppuração. e notavam-se na mesma occasião todas 
„  (je evolução das manifestações cutaneas. e rarissimas vezes 
cicatrizo indeleveis.
sa en tidade é chamada por alguns autores ALA STRIM . para 
er a differença com a verdadeira variola que apresenta alto 

■cnie de mortalidade, maior periodo de incubação, uniformidade 
'ução das manifestações cutaneas. febre dc suppuração. e cica- 
escavadas e indeleveis.

Para uns o alastrim nada mais é do que uma variola attenuada. 
para outros, está para ella na mesma relação que a febre para- 
esta para a febre typhica.
J-) completamente desconhecido o germen ou gennens que as 
e não havendo uma só reacção que seja capaz de identifical-as, 

r dissussão no sentido de estal>elecer as suas identidades é 
nina. Xota-se que unia apresenta um alto coefíiciente de mor- 
e deixa cicatrizes indeleveis e a outra só excepcionalmente mata 
qualquer escavação para o lado da pelle.

Apezar de sua extrema benignicfede, a Directoria de Hygiene 
Muiopo as medidas de prophylaxia para impedir a formação de

VA RICELLA

quando em vez encontram-se, aqui e.alli, casos esparsos de vari- 
moiestia de extrema lienignidade que não occasiona obitos.
■ - anno que findou foram notificados 23 casos na cidade de 

~re. Xo interior do Estado não sabemos ; porque, não ha- 
NOTIPl CAÇOES. não se j>ode conhecer as moléstias que gras- 
qu? não dão lugar a casos fataes.
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C O Q U ELU CH E

Deram-se 73 obitos no Estado, dos quaes 23 occorrerai 
Alegre.

E ’ uma moléstia que aqui grassa, sob a forma epic]Cn, 
algumas epochas do anno.

Xo estrangeiro até o fim de 1 semanas os doentes 
dos a um isolamento rigoroso e só depois que passou a pl/ 
é maior o perigo de contagio é que a creança póde a t te n d e rS  
lhos do medico assistente, sahindo diariamente a passeio. 
mo, acompanhada por pessôa idonea que possa resinjiisabiM^"11: 
cuidados a ter. com o fim de serem evitadas as Dossihili^j 
tagios.

Aqui entre nós ella ainda não está sujeita a qualquer 
nitaria. !<ij

M E N IN G IT E  CEREBRO E S P IN H A L  OU  M O L E S T l*  
VVEICHSELBAUM

De quando em vez manifesta-se, na Capital, sob f o n ^ |  
dica. Durante o anno de 1927. foram notificados 3 casos, <|J^ 
apenas 1 foi fatal. Creio que não tenham apparecido m ais pom j 
e a peste, são as 2 unicas moléstias que os clinicos da Capital i 2  
xam de notificar e isso porque preferem que os doentes sejam n 
vidos para o hospital do isolamento, para livrarem-se do tratam™

Do interior do Estado nada se sabe ]K>rque não havendoH  
torios, salvo em Pelotas, o diagnostico é muito difficil de ser ftjJ 
estatistica nada diz nesse sentido.

Em Ahril de 1925 a Directoria de Hygiene pediu as prov:da 
necessarias para iniciar a prophylaxia da Lepra no Rio Grande dj 
porque o numero de doentes augmentava. gradativamente, e d 
dos que existiam, soffriam as consequencias da miséria. Immd 
mente o Governo declarou a Lepra de notificação compulsoriac í< 
iniciadas as dcmarchcs para a construcção do leprosario para o *  
mento dos doentes.

Como em geral é feito em toda a parte, o Governo dn Estai 
tregou o isolamento dos doentes á benemerita Associação Bem* 
te Leprosario Riograndense. que, tendo recebido as necessara 
strucções. procurou um local para nelle fazer constuir o leproj
O primeiro local escolhido foi Nova Camalduli, que não foi *| 
pela Directoria de Hygiene pela difficuldade de accesso e pel®! 
inconvenientes que apresentava para os proprios doentes, a

Nessa occasião houve quem lembrasse a ilha Francisco® 
que pertencia ao Governo do Estado. Contando com as difficw

LEPR A

creadas pelos protestos da vizinhança e sendo ella de clima *



—  81 —

L, nitto resco  e de facil accesso por via fluvial e terrestre, a Di- 
J-Iygiene, embora fosse, em these, contraria ao isolamento do 

t°ria m ilhas, não a condemnou. 
jtpr°r" e.j(ia a Sociedade de Medicina, essa tambem manifestou-se fa- 

' localisação do leprosario na Illia Francisco Manoel; porém, 
u l t e r io r e s  demonstraram que a topographia do terreno concor- 

tstu(*"5 jiniinuir consideravelmente o espaço aproveitavel. de modo 
ria r  J  com a qual se podia contar não era sufíiciente para os 
aue 3 ue precisavam ser isolados. Um outro inconveniente que 
BjJJ^onsicIeravelmente para o completo abandono da ideia do appro- 

da ilha, foi a constatação da tendencia que havia para o 
íflta' irec im e n to . embora lento, da camada sedimentaria. Pelas in- 

-ieJ feitas, chegou-se á conclusão de que. com o tempo, a ilha 
-aduzida a um simples banco de pedra e isso tanto menos demo- 

E«paente. quanto maior fosse a desmattação, inevitável, para tornal-a

C^Assim. abandonada a ideia do aproveitamento da Ilha Francisco 
B* I a Sociedade Beneficente Leprosario Riograndense. escolheu 

terreno que se acha situado na Linha Pinheiral, no Municipio
do Rio P a rdo-

í Um hvgienista exigente condemnaria esse novo local por dema- 
■Ljamente isolado. Entretanto a  Directoria de Hygiene, contando 
Lgipre com os protestos da população vizinha, se approximasse mais 
ELeprosarii) dos centros povoados, para evitar o retardamento da solu- 
hjo do problema da lepra no Rio Grande do Sul, abriu mão desse e 
dc outros requisitos que não eram absolutamente indis]>ensaveis e não 
Condemnou o novo local escolhido.

Elle é, sobretudo, de facil accesso; de clima favoravel; não apre
senta nenhum inconveniente para os doentes, nem prejuizo para a vi- 
nnhança que. além de escassa, está muito affastada; conta com o re- 
ctir-o da cidade de Santa Cruz em caso de absoluta necessidade e da 

Mjoa! fica distante cerca de 18 kms.
Não ha duvida que haveria vantagem na localisação do Leprosa- 

■io na> proximidades da cidade de Porto Alegre, que é um centro 
maior recurso e onde ha facilidade para o estabelecimento dos dia- 
jsticos nos casos atypicos. Porém, o preço excessivo dos terrenos 

i t  vizinhança dessa cidade e a  difíiculdade de adquiril-os de um gran- 
de numero de proprietários, afim de perfazer a area indispensável 

lK a a  installação do leprosario, contituem serio embaraço na pratica.
Infelizmente de nada serviu a prudência da Directoria de Hygiene 

procurando evitar, o mais possivel, embaraços á bôa marcha das me- 
didas jíreliminares para ser levada a effeito, no Estado, a campanha

i,definitiva contra a lepra. A população do Rio Pardo, tendo a frente
o seu digno Intendente, levantou-se, protestando contra a localisação 
*> leprosario no seu Municipio, e foram inúteis todos os esforços em
pregados no sentido de convencel-a do erro em que labora. 
j L o g o  em seguida a população de Santa Cruz secundou o protesto 
wto pela de Rio Pardo.
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O Governo do Estado resolveu então ouvir a opinião da 
de Medicina e a ella mandou todos os documentos. H "

Assim, ficaram, até agóra, suspensos os trabalhos 
para ser iniciada a lucta contra a lepra.

A Directoria de Hygiene iniciou o levantamento do 
pra, 113 Estado, porém não i>ode leval-o a ef feito ixirque foj q JP  
a designar para outro serviço o medico que delle estava encai

Calcula-se em cerca de 400 ou 500 o numero de k-proa^M  
te s  113 Estado e dos quaes 7(J. ir.ais ou menos. estão em Porto

A lepra é de projragação muito lenta, (xirém si não fôr in d . 
sua prophylaxia. os casos novos irão. |m»uco a pouco, apparecenJJ

A Directoria de Hygiene foi obrigada a recolher em dois n^T 
de madeira, que existem no h<>>]>ital de isolamento. al”tin> leprogjL 
estavam em completo desanii>aro. São irtnumeros os inconvqd* 
advindos desse isolamento, jmrém. esta Directoria. nada ]Jodef| 
porque os doentes que lá estão recolhidos, entre os quaes ha 
não têm quem os ampare, nem possibilidades jwra trabalhar.'*

A esses doentes tem sido prestada assistência medica a
todos elles estão, indiscutivelmente, muito melhorados. Ent uni d  
desappareceram completamente todos os symptomas do mal e ll0  
dado alta condicional. De quando em vez elle apresenta-se-11a P i» 3  
de Hygiene para ser examinado e nenhum symptoma novo foi sm  
hendido.

A base do tratamento empregar'.o foi o oléo de ChaulniooJ 
como adjuvante têm sido experimentadas varias vaccinas eq fl 
quaes a de Bruschettini, a nastina B, etc.

Como complemento da lucta contra a lepra é necessário efflj 
cer assistência á íamilia do doente, quando fôr isso indispenavel J 
Estado de S. Paulo fundaram 11111 asylo para recolher os filho, a 
morpheticos indigentes, amparando-os 11a falta dos paes, recolhidnil 
isolamento, e ao mesmo tempo collocando-os assim sob a vigilanó» 
autoridade sanitaria, até o fim do periodo da observação neoessi 
para verificar quaes os contaminados.

PR O PH Y L A X IA  DAS V ER M IX O SES

Tendo o Governo do Estado entrado em accónlo com a l  
ler Foundation para ser feita a prophylaxia das verminoses «M 
Grande do Sul, foram iniciados, em Abril de 1919. os trabalhosj 
minares destinados á verificação da distribuição do mal ]>e!os djfl 
tes Municipios e o grau de infestação das respectivas populi 

A inspecção foi feita em 11 Municipios, dando o segH| 
sultado:
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T , s Porcentagem  dos infestados
uon*clp . a r z. c/- rl<> \rroio ................................................ ...96.0 /

i<*° ____________________96,1 %
«negro — 94.5 °/r

I M0,lt ss ..?
rata1"  .................. ...81.7 %

i Gr*0 ..................................... ....... ...75,1 %
«fero*'}1"" ...........72,4 %

^  Z  _____ __-_______________ _7°.4 %
■ Fu ,u -  67.5 %

^ p G o n v  (>5.S 1'/
___________________________38,5 %

E -«'nados os trabalhos de reconhecimento, foi fundado, em De- 
1920. o primeiro PO STO  DE PR O PH Y LA X IA  em S. 

A* M onten eg ro . em Março de 1921 o segundo, em Torres, e. em 
4o mesmo anno, o de Conceição do Arroio.

„  po.STOS trabalharam até a conclusão do serviço nos Mu- 
I ?  gão Sebastião do Cahy, São Leopoldo e Gravatahy e de- 

T^*Taauara. tendo em Setembro de 1922 sido creado um SLB- 
T , sPo  na Ilha dos Marinheiros. Em cada uni dos PO STO S havia 
p i n t e s  tunccionarios:

1 Medico chefe 
1 Guarda-chefe- 
1 Secretario
1 Microscopista 

10 Guardas
3 Serventes

No SUB-POSTO o numero de funccionarios era menor:

1 Medico chefe
1 Guarda-chefe secretario
4 Guardas

0  tratamento da verminose era feito por meio do C H E N O PO - 
e em 1'L’j  e\|ierimciitadn o tetrachlorureto de carbono <|ue. 

facto, se mostrou mais energico ]>ara a uncinaria. Depois de 
34 exi*riencias o tetrachlorureto ]>assou a ser definitivamente 

fjado, quer isoladamente, quer em mistura com o chenopodio.
Pelo contracto estabelecido, o Governo do Estado entrava, para o 

tio do serviço, com 60% das des)>esas e os Municipios com a casa 
» sede do POSTO, a luz e a forragem para os animaes.
Tendo expirado em 31 de Dezembro de 1923, o contracto estabe- 

c"m a Rockefeller Foundation, o Governo do Estado resolveu 
^Kgal-o, tomando a si todo o serviço de combate ás verminoses, 
l*8sou a ser feito (>ela Directoria de Hygiene do Estado.
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Quando o Governo do Estado tomou conta do serviCfti  
funccionando os PO ST O S de Gravatahy, Taquara e São 
Cahy e o SU B -PO STO  no Municipio de São Leopoldo.

Resolveu, então, o Governo do Estado, reduzir o nunier 1 
tos, ficando apenas com dois, que passaram a trabalhar nos 
de Taquara e Cachoeira, e como medida de economia f0: 
reduzido o numero de guardas em cada um delles.

Em Junho de 1925 o Posto de Taquara passou para o 
de Santo Antonio da Patrulha, e. em Agosto de 1926, o de 1 
foi transferido para Viamão.

Em Julho de 1927. foi transferido o Posto de Viamãnl 
Municipio de Rio Pardo, e, em Novembro do mesmo anno, —84Q4 
u ntonio da Patrulha para Taquary.
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I , esunio, podemos dizer que, de Dezembro de 1920, 
■-in>' ,n'ja<|0 o serviço de prophylaxia das verminoses, a De- 

f°> foram attendidos apenas os seguintes Municipios:
1 de 1 São João de Montenegro 

Torres
Conceição do Arroio 
São Sebastião do Cahy 
São Leopoldo 
Gravatahy 
Taquara
Rio Grande (Ilha dos Marinheiros)
Cachoeira 
Viamão
Santo Antonio da Patrulha.

ictualniente, os 2 Postos trabalhando em Rio Pardo e Ta- 
f ^ o ’primeiro tinha:

1 Medico chefe
1 Guarda-chefe secretario
4 Guardas
1 Servente

1 Medico chefe
1 Guarda-chefe 
7 Guardas
1 Servente

Era Dezembro ficou resolvida a creação de mais um Posto para 
har no Municipio de S. Jeronvmo. Para isso e como medida
- jca, foram retirados guardas do Posto de Cachoeira e do Posto 

Taquarv e com esses funccionarios foi formado o Posto de S. Jero- 
_r, que ficou sob a direcção de um medico, para isso contractado.

Ã Directoria de Hygiene continuou o serviço de prophylaxia das 
iirres tal como fazia a Rockfeller Foundation e os tratamentos 
sido feitos pelo chenopodio e o tetrachlorureto. isolados ou asso- 

Esse mostra-se muito mais efficaz na uncinariose, porém é 
pouco valor na ascaridose e na trichurose. Como. no Rio Grande 
Sul. é freqüente a associação de vermes, em geral, dá-se preferen- 
á mistura do chenopodio com o tetrachlorureto.
A firma Daudt, Oliveira & Cia.. do Rio de Janeiro, offereceu á
■ cápsulas gelatinosas de tetrachlorureto de carbono, denomina- 

«ECATORINA, e a Directoria de Hygiene. a titulo de experien- 
«»uprou algumas partidas e as distribuiu entre os Postos. 
Iimegavelmente o producto vendido pela firma acima menciona- 

jpque é preparado pela fabrica Merck, nada deixa a desejar, quan- 
(H® Qualidade. Entretanto, não se torna aconselhavel na prophy- 

verminoses pelo seu preço elevado.

segtmdü:
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an'8

í D a u d t ,  < )liveira & Cia. vende o milheiro de capsulas de
\ (,r""tendo 1 gramma de tetrachlorureto de carbono, em cada
torifl4, , ao (|e 170$000, sahindo. jx>r conseguinte, cada capsu- 
B J b s . 3 . . .  • •delia

170 r> A Directoria de Hygiene continúà recebendo, por in- 
* 1  R o c k e f e l l e r  Foundation, tetrachlorureto de carbono pu- 

r a z ã o  de 14 rs. a gramma. O valor das ca]>sulas aqui pre
n^'

i  líienor duvida <|iianto ao insuccesso. A Rockefeller Foun-
o trabalho ta l como estamos ainda fazendo, porém, ella 

da0°n as a demonstração pratica do ef feito de uma cam]>anha 
fiz*'a (|estinada a livrar a população rural dos vermes que lhe con- 
j*ni,ar,*I çnerpas. e ao mesmo tempo fazer a propaganda. O intui- 
^ ^ K ^ c e fe lle r  Foundation era lançar a semente c tanto assim era 

aconselhou a installação dos Postos permanentes, 
disso, o serviço está sendo feito no Fstado a]>enas com 3 

M  ca(]a uni dflles com reduzido numero de funccionarios, de 
Eme, gastando '■ “ oU ^ annos l®*-3 °  saneamento de cada Mtini- 

K ã T  o trab a lh o  se prolongará quasi indefinidamente.
da prophylaxia das verminoses ]>óde ser assim resumida:

M _____
ts'1”'" vae alem de 15 ou 20 rs.
^B*^_«rJivlaxia das verminoses tal como está sendo feita no Estado

1) Tratamento dos doentes
2 1 Medidas de defesa individual
3) Protecção do sólo contra a infestação

I Essas tres medidas, que são representadas pelo REM ED IÜ , CAL- 
r \ |)O e  LATRINA, devem ser ]>ostas em pratica conjunctamente. 

Suando isolada v so b  o ponto de vista da prophylaxia. a de menos va- 
sem duvida a ]>rimeira. Todos os autores reputam a ultima como 

strol" a que maior alcance tem na lucta contra as verminoses.
Varias observações já  foram feitas e ficou jieríeitamente denion- 

Blrado qiu a i!n| .,mha contra a s  verminoses feita exclusivamente por 
meio do tratamento dos doentes, fracassa completamente. São nume- 

ifocos os exemplos que jjodem ser citados para demonstrar essa af fir
marão, jioréni se tornam desnecessários, porque é  facto que disj)ensa 
qualquer demonstração.
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-ncipal da lucta contra as verminoses é representada 
X P3^ ,je protecção ao sólo, das quaes destaca-se em primeira 

das latrinas.
0 ós P^8, â*la c*e propaganda e tambem dos meios para 

£ntri !l,aniente. muito i>ouco tem sido conseguido na adoj>ção do

'
qualquer resultado, é necessário impór o uso da la- 

P*r3 1 ’ujr por propaganda intensa e bem conduzida a ad o ção  de 
^"riorotetxão individual e o tratamento dos doentes. Isso só 

I” os postos permanentes, porém, na minha opinião, não
*  'n s ta lla cã"  delles, porque são com vantagens substituidos 

de Saúde que tem uma acção muito maior. 
B 5 * Q ran d e  do Sul existem algumas minas, sobretudo para 

t • do c arv ão . Nellas a percentagem de infestados é de 100% 
r t o  não estão sujeitas a nenhuma obrigação sob o ponto de 
r f w jo  A Directoria de Hygiene mantem um serviço de lucta 

verminoses e esse trabalho é em parte annulado pelas minas 
Jénderosos fócos de infestação. Os operários para lá entram 

venut’'  e no fim de pouco tempo, dellas sahem infestados. 
■ 1  Directoria já tomou providencias para fazer adoptar nas 
ías m edidas que julga necessarias para a protecção dos operários.

F IL A R IO SE

\  filariose existe em Porto Alegre, e é transmittida pelo mosquito. 
Directoria tem interesse de iniciar a sua prophylaxia, porém as 
-Idades que tem encontrado são innumeras.
A lucta contra a filariose resume-se na campanha contra o mos- 

Xada pode ser feito pela autoridade sanitaria que não tem sob 
immediata fiscalisação os lagos e chafarizes, a installação de 

itos d’agua, a drenagem dos terrenos alagadiços, as inspecções dos 
Ss, etc.
Assim, é necessário um accordo com a Municipalidade para evitar 
casos novos de filariose continuem a apparecer.

TRACHOM A

0 trachoma. que é contagioso e causa freqüente da cegueira, gras- 
cwn intensidade no interior do Estado, sobretudo nas colonias ita-

Esta Directoria entende que seria de vantagem, a exemplo do
*  faz em outros paizes, que o trachoma ficasse, entre nós, sujeito 
Jídidas sanitarias.

IMPALUDISM O

Ha necessidade absoluta de uma rigorosa investigação |>ara ser 
*e existem ou não casos autochtones de impaludismo no Rio 
do Sul.
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RAIVA

Pela estatística do Instituto Pasteur desta cidade. |,re 
a raiva exista em todos os Municipios do Estado, pois fjç 
já  vieram pessoas submetter-se ao tratamento an ti-rab ico l

E ’ um problema de saúde publica que no Rio (iran<újl 
apresenta alta impirtancia. \> pessúas <|iir -<• ~ii]. ) coj! 
são convenientemente attendidas |>clu 111 stitnti> Pasteur 
gre. e o de Hygiene. de Pelotas. <) coefficiente de in o rt^ H  
raiva é muito baixo.

Ha. entretanto, sob o ponto de vista economico. int?r>cJ 
teita. entre nós. a verdadeira ].r.>].h\laxia da rai\a. porquç J  
zos materiaes por ella acarretados são grandes.
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M O RTA LID A D E IN FA N T IL

iSS

' .  niortalidade infantil, entre nós. c grande: 

m o r t a l i d a d e  i n f a n t i l  n a  c i d a d e  d e  p o r t o  a l e g u e

O bituario  geral N.” de obitos 
a té  2 annos

2.702
3.488
4.159
3.689
3.310
3.311 
3.305 
3.845 
5.087 
3.091 
3.864 
3.515 
3.580 
4.124 
4.269 
4.080 
3.992 
4.501

860
1.393
1.460
1.305
1.203
1.110
1.071
1.346
1.344
1.506

931
1.458
1.251
1.503
1.479
1.300
1.194
1.511

M O R T A L ID A D E  I N F A N T I L  N A  ' I D A D E  D O  R I O  . R A N D E

AN VOS O bituario geral N." de obitos 
a té  2 annos

1.391
1.218
1.380

610
553
670



1918  ........ .......... ....................... ........1.869
1919  ____ _______________________1.262
1920  _____________1.195
1921  ............ ...... ................................. ........1.371
1922  ____ ____________ ____ ____1.117
1923  .............. ......................... ................1.533
1924  ........1.401
1925  ........................._ ........ ....... ....... ........1.286

— 108 —

MORTALIDADE IN FA N T IL  NA CIDADE DE P E L O T A S

ANNOS

1915  .. ..... ............
1916  ............. ..._ ...
1917  ..... ......... ........
1918  .
1919  ............
1920  .........................
1921  ____ _______
1922  ________ __
1923  ....... ........ ............
1924  .....................

Ella representa, annualmente nas 3 principaes cidades do Esíad» 
Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, quasi a metade do obituario 
de cada uma dellas. A estatistica não nos fornece dado algum sobrei 
outras cidades, porém, a julgar por essas é de suppôr que nellas o ma 
mo esteja acontecendo.

O  problema está reclamando uma solução seria, pois nãoéyH  
vel a autoridade sanitaria continuar a assistir, sem tomar qualquer pn> 
videncia, o elevado numero de mortes que annualmente occorre ni 1.' 
infancia.

Em toda parte, a hygiene infantil constitue objecto de cogMãodj 
Departamentos de Saúde Publica e, por conseguinte, entre nós, ha* 
cessidade de serem postas em pratica medidas de protecção á vida fe 
creanças.

Em Porto Alegre, as causas que mais concorreram, no annol 
1927, para a mortalidade infantil, foram :

uarlo geral
»té 3*

1.436 6361.413 544
1.361 616
1.747 616
1.176 498
1.382 687
1.217 508
1.348 542
1.706 760
1.643 695

Diarrheas ... .............
Broncho pneumonia 
Syphilis ....... .............
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Grippe ----------------
Meningite ------------
Tuberculose —.........
Coqueluche ----------
Sarampo -------------
Mal definidas -------

64
62
32
20
16

134

^ ^ K lo g o  notam-se 134 obitos que não poderam ser classificados, 
K ;  parte, por imprecisão dos diagnosticos — A rubrica ME- 
K ^ r ir  tambem poucas indicações nos dá. uorciue não revela asMgfjjTE tambem poucas indicações nos dá. porque não reve

W fe  d e te rm in an te s .
^ F m a  meningite jxxle ser especifica, tuberculosa, consecutiva a 

F^jpStia infecto-cniitagiosa ou a uma perturbação do apparelho 
JC p  Si os diagnosticos fossem precisos a rubrica desappareceria 
Tpobitos seriam repartidos pelos outros grupos.
Eflue se nota nesse grupo de causas que determinam o maior nu- 

mortes entre as creanças com menos de 2 annos de idade, é 
K tm  summa, elle póde ser reduzido ao seguinte:

jsbações do apparelho digestivo (diarrheas). 
lestias infectuosas ....................._.— .....................
hili^B—

^erculosc

718
321
134
32

1.205

Dos 1.511 obitos occorridos entre as creanças até 2 annos de ida- 
1205 foram determinados por causas que, em grande nutneio de 

ajes, podem ser evitadas.
Com um serviço de protecção á infancia. convenientemente instal

ado e bem dirigido, o coefficiente da mortalidade infantil será, em 
jpooco tempo, reduzido.

A rubrica que mais horrorisa é a das D IA R R H EA S que victima- 
§U> 718 creanças e logo em seguida vem a das moléstias infecto-con- 

as com 321 obitos.
Essas duas causas dependem quasi exclusivamente da ignoran- 

fla da> mãe.' que não sabem criar convenientemente os filhos e por 
i*o os expõem constantemente a desvios de alimentação e a conta- 

Uma outr:i causa (|ue muito concorre para aggravar a situação é 
** condições de vida das mulheres desprotegidas da fortuna que, pre- 
*®ndo trabalhar para angariar o necessário para o sustento, vêm-se 
■contingência de sacrificarem os cuidados indispensáveis que devem 
► «m os filhos.
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Um serviço dc propaganda e educação das mães n o s *  
de puericultura, e de assistência e protecção a infancia,

Quanto á syphilis e á tuberculose, nenhuma difficuldaÜU 
cem. pois dispomos de meios para fazer o diagnostico i)r ^ 
primeira pode ser curada com a medicação apropriada e a seàüfl 
tada i>ela immunisação com a vaccina de Calmette, que j ;j 
pela Directoria de Hygiene. porém em pequena escala 
funccionarios a  quem )X>ssa ser confiada.

H Y G IE N E  IN F A N T IL

E ’ o que diz res]>eito a protecção á vida da creança. n L  
o numero de obitos occorridos na infancia melhora considera» 
o coefficiente da mortalidade.

E ’ uma necessidade ]x‘>r em pratica os princípios moderno» 
"iene infantil. O programma a ser executado pira 
sultado satisfactorio não |xxle deixar de ser o seguinte:-J

Estabelecer um dispensário em cada um dos districto* 
que está dividida a cidade.

Entrar em accôrdo com o h o s p i t a l  d a  Santa Casal^B 
rciordia para o estabelecimento de um serviço com^M,. J  
diatria.

Favorecer a creação de sanatorios ou hospitaes para ad 
ças em pontos convenientes da serra e da praia, para o tq 

mento das tuberculosas ou pré-tuberculosas.
Promover a fundação de creches e gottas de leite, apo* 

asvlos que amparam a infancia desvalida, dando-lhes uma ot 
tação mais de accôrdo com a hygiene moderna.

Promover a creação das camaras de amamentação jtfl 
fabricas, etc. que empregam mulheres.

Fiscalisar o trabalho dos menores.

Somente depois de organisado o que é necessário para o i  
hendimento da hygiene infantil é que se poderá pol-a em pratict
successo.

Os dispensários terão a' seu cargo todo o trabalho de hygKM 
natal e registrarão todas as creanças que nascerem nos seus distiirt 
Para isso os nascimentos serão declarados de notificação comj^H 
até mesmo para os cartorios de registros.

Nascida uma creança será ella logo registrada no dis; 
districto em que residir, e o medico a cujo cargo elle estiver 
tamente a visitará com o fim de verificar si ella nasceu ou 
condições normaes, e si apresenta ou não qualquer defeito a 
gido. Nessa occasião elle organisará a ficha da creança que
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no
^ E p sa r io . e dará á mãe os conselhos que julgar necessa-

B^lgujntes a creança será visitada pela enfermeira visi- 
H r*1'oi, guardiã da saúde) que instruirá a mãe nos cuidados 
l*,,rSj 1 com a alimentação. Findos os 3 dias, salvo indicação 
J f e r in e i r a  despedir-se-á. e. tratando de ]>essõa que neces- 
, 3 e”. c0nvidará a mãe a levar semanalmente a creança ao 
J C l  ser )>esada e examinada ]>elo medico que verificará si
• ná<> desenvolvendo-se normalmente.

1  dispensário deverá funccionar em horas propicias e
* iãe não cumprir a promessa, a enfermeira a visitará para 
P  não compareceu no dis]>ensario. e catechisal-a para que 
■ tngario  em beneficio do proprio filho. Quando a crean-
• n u a k iu e r cuidado medico ou diético. o medico immediata-

. _______J  _______________________________1|_______I., | U -  f i _ ____

vara a» conhecimento da mãe, aconselhando-lhe o que fõr ne-

então, a si a creança e procurará fazer-níeniieira tomara.
0 conselho d a d o  i)elo  m e d ic o .

í  eoiitact" constante com médicos e com as enfermeiras visi- 
dos disix‘t is a r io s  e pela propaganda intensa e bem orientada, 
f jp ren d e rão  os princípios de puericultura indis]>ensaveis para 
os. filhos.

ltscolas maternaes são muito uteis como auxiliares de um ser- 
. hvgiene infantil já l>em organisado.
Bfcjnstnimento de trabalho. no inicio, nenhum valor tem. i» r- 
mâes que necessitam de ensinamentos são justamente aquellas
• jgnnrancia ou |>or falta de tenqx). não |x>dem freqüentar aulas, 
sse caso não se póde contar com a bõa vontade e esforço do 
ST preciso que os ensinamentos de hygiene e de ]H iericu ltu ra  
levados á casa de cada um. porque. do contrario, o resultado 
:0o.
“iii a creança desenvolverá debaixo de uma rigorosa fiscalisa- 
Repartição de Saúde Publica, que fará tomar as providencias 

para diminuir as probabilidades dos obitos que occorrem 
‘xa idade.
os 7 annos a creança passará de tutela da secção de hvgiene in- 
pora a protecção da ins|>ecção medica escolar.

ii. em pouco tempo, a mortalidade infantil diminuirá conside- 
nte.

INSPECÇAO M EDICA ESCOLAR

rOcomplemento indi>pen>avel da olira de hygiene infantil e não 
de justificação, jiorque o seu valor está j)erfeitamente demon- 

M p t  resultados que deu nos paizes onde já foi ix>sta em pra- 
' Vjnqiete a esta Directoria. apenas, lamentar que ainda não ti-
sido pissivel ]x»l-a em execução no Rio Grande do Sul.



N A TA LID A D E

A estatística mostra que a natalidade tem ultrapassa 
dade, e mesmo não ha razão para deixar de ser assitn^

NASCIMENTOS E OBITOS REGISTRADOS NO ANNn

Municipios Nascimentos
A legrete_________________ _______  686
Alfredo C haves__________ ________ 709
Antonio Prado _______ L__________  381
Arroio Grande ______________ ____  251
Bagé ---------------------------- --------------  368
Bento Gonçalves ________________  849
Bom J e s u s ......................... ........... .......... 198
Caçapava ___________ _______ ____ 292
Cachoeira _____ ___________ ______ 1.450
Candelaria _______________________ 419
C angussú________________ ______ _ 799
Caxias ___________________ ______  1.118
Conceição do Arroio.............................  276
Cruz A l t a ________ <.___ _________  1.237
D. P e d r i to ________________ _____ 465
Dôres de Camaquam __________ ___ 352
Encantado ______________ _____ ___ 1.021
Encruzilhada_______________ ___ __ 507
Erechim .................. ................................ 2.164
Estrella __________________ _____  894
Garibaldi ____________ ___________  581
Gravatahy ................ ...... .......................  512
G uahvba________________ ___ ____  577
Guajporé____________ ___________ _ 1.647
Herval ___________________ _______ 181
Ijuhy ___________________________  1.070
Itaquy ------------ --- -------------- —........ 254
J a c u h y _________________ _______  —
J a g u a rã o ---------------------- -------------  423 NN
Jaguary ____________________ ____  361
Julio de Castilhos __________ :____  783
Lageado ________________ _ ______  1.603
Lagôa Vermelha ________________  1.063
Lavras __________________________  213
Livramento -------------------------- ---— 993
M ontenegro________________ __—  1.6*50
Nova T re n to _____________________ 381
Novo Hamburgo _____ _— ............  219
Palmeira ------------------------------------  861
Passo Fundo __________________  2.600
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MuniciP'os

V ro  Machacl°
'ratiiy

por*'1Álegrc
PP'3. 7  ” .... 

gí»h>
Grand t'

Rio P.ard0
; fiosari0 —
T t o  Cruz ............................

a»  Mana - ..... ...........
B " I  Victona .......

.tiago <lo Boqueirão 
,to Amaro 
,to Angelo

Bto An tom "
Borja , .

<; Francisco dc A»i> 
lfc Francisco dc Paula

S. Gabriel
5 Jeronynio

"joão de Camaquam 
S, José do Norte 
S. Leopoldo 
^  Loureno»
S. Luiz Gonzaga ............. ................... 1.022

— ......... - ....................

§, Sebastião do O diy  
S. Sepé 
S. Vicente 
Soledade 
Taquara
Taquarv .......
Torres' .............
pTriumpho _.............
Uruguayana
Vaccaria _____
Veiando Ayres 
Vianião .........

Estado

Nascimentos 0
2.502 2.252

237 107
321 138

5.182 4.629
499 95
345 218

1.625 1.574
455 174
455 223

1.228 378
1.411 893

387 223
356 107
194 64

1.724 393
582 112
306 185
471 187
433 85
699 459
715 243
276 60
463 215

1.101 381
621 209

1.022 263
294 132

1.227 302
311 143
320 129

1.092 192
941 267
533 182
166 62
186 44
893 620
681 137
552 118
445 157

61.699 25.970

Obitos

Entretanto, o numero de nascimentos não representa a verdade, 
P°rque muitos delles não são levados a registro. Não ha muito que 

dos jornaes desta Capital trouxe uma noticia que confirma perfei- 
pnente essa aífirniacão e que é a seguinte:
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"A  falta de registros dc nascimentos: ____
O escrivão districtal informa que centenas de creanrfl 

tricto de Marcellino Ramos, na maioria filhos de colon0s\! l  
italiana, não estão registradas no cartorio. !l

Possue uma lista nominal de mais de 500 creança*1* « N<*a Adiçoes.
Attribue estas irregularidades ao facto de serem 

julgam que as certidões destes casamentos e as de baptisnj? 1

0 . — (
sados, quasi todos somente pelo religioso, e que, dada a sua

cumentos bastantes para todos os fins, e que, deste niod«S 
tambem livrar os seus filhos do sorteio militar.

O registro de nascimento é julgado dispensável.” i 
E ’ facil disso acontecer, porque, em geral, poucas são asT 

de serem utilisadas as C ERTID Õ ES DE NASCIM ENTO e 
quando são necessarias, a lei permitte substituil-as por outra»

E ’ indispensável obrigar indirectamente o registro das 
que nascem e isso tornando a certidão mais necessaria do qtJfa 
mente. i T

Todas as vezes que fôr possivel, a certidão de idade d M  
exigida, até mesmo para a matricula da creança na escola. 
sario tambem que só seja permittida a substituição delia por 
provas em casos absolutamente exceipcionaes.

Assim, tornando-se a certidão de nascimento mais necessaria, 
comprehenderão o seu valor e o numero de creanças não regi< 
diminuirá consideravelmente

N A TI-M O R TA LID A D E 
A nati-mortalidade em Porto Alegre é a seguinte: 

A nnos N ati-m ortos
1910
191 1 ....
1912
1913
191 4 .
191 5 
191 6 ..
191 7 
1918...........
191 9  
192 0  .......
192 1  .
1922  
1923  
192 4 .
192 5 .....
192 6 _
192 7 .

275
280
308
232
394
295
376 
335
377 
329 
346 
373 
421 
382 
344 
406 
419 
452

6.344



CASAMENTOS. NASC1MENT

MEZES C asam entos

NASCIMENTOS

M T otal M

Jan e iro  ................... 135 199 199 398 19 11 41 228 173 401

Fevere iro  ............... 133 194 198 392 15 02 25 209 150 359 |

Março ..................... 011 217 111 439 11 14 36 203 160 363

Abril ....................... 117 ■203 181 384 16 15 31 167 157 324 -

Maio ....................... 130 215 120 416 23 16 39 165 177 342

Jun h o  ..................... 114 215 203 418 34 17 51 218 146 364

Ju lh o  ..................... 150 185 199 384 23 11 45 229 198 427

Agosto ................... 55 100 100 422 12 17 37 184 165 349

Setem bro ............... 170 101 166 378 19 17 36 183 153 335

O utubro ................. 113 219 209 428 28 19 47 236 172 408

Novembro ............. 020 215 100 426 00 19 30 233 187 420

D e z e m b ro ............... 165 112 111 442 24 01 36 209 122 409

S o m m a..
...

1505 2505 2422 4927 254 122 454 2464 2037 4501



LA B O R A TO R IO  DR BACTERIOI.OGi J

Antigamente a Directoria de Hygiene recorria aos j 
particulares de Analyses. para a elucidação dos diagno^L 
lestias contagiosas. A morosidade com que eram executado/J 
obrigava a retardar as medidas prophylacticas e os proceJ B  
gados nem sempre eram os que mais convinham. E sses iB  
convenientes fizeram com que a Directoria de H y g ie ^ ^ H  
cessaria licença para a installação de um Laboratorio 
proprio.

Em 1926 foi elle inaugurado pelo Dr. Abdon Lins, 
da Saúde Publica Federal, que veiu para o Rio G ra n d e lS  
tractado pelo Governo do Estado. 0

Em Março de 1927. foi o Dr \hdon Lm- Mihstin^B 
Joaquim Travassos da Rosa, sob cuja direcção está, a té lM  
boratorio Bacteriologico.

O Laboratorio foi fundado para attender ás necessidade, 
rectoria de Hygiene, porém logo em seguida a elle foram , 
todos os exames do Hospital S. Pedro. Brigada Militar 
Correcção e Dispensário Rabello.

Assim ficou exageradamente augmentado o trabalho <ul 
torio e como não foi augmentado o quadro dos funcdod 
inconvenientes não se fizeram esperar. A Directoria de Hyg 
obrigada a privar-se de uma infinidade de trabalhos que i 
para poder ser attendido o serviço das outras Repartições.

Até hoje não foi possivel iniciar os exames syste 
fezes dos convalescentes de febre tvph>>ide. para tornar 
que ficam PO R TA D O R ES CH R Ò X IC O S DE GERM E® 
constituem uma ameaça seria á saúde da população. 1 
especies de mosquitos, a classificação dos ratos e o indice j
no Rio Grande do Sul, não poude ainda ser feito, . j ______

A preparação da vaccina anti-variolica foi iniciada, poré*| 
suspensa, por falta de tempo < i»o  com grave inconveniente,f 
estamos obrigados a nos sujeitar á que nos vem do Rio e quej
vezes é envelhecida e sem mais poder immunisante. ____

Além desses existem outros trabalhos que a Directoriaj 
giene tem absoluta necessidade de iniciar, porque se f l T  
problemas da Saúde Publica e  que, no e n t a n t o ,  não 
seu laboratorio está occupado com os exames requisitados jxbsl 
Repartições, acima citadas.

No Laboratorio de Bacteriologia foram, durante o annoJ 
praticados 3.321 exames, que representam o valor de Rs. 155 J  
e preparadas 11.982 doses de vaccina anti-typhica que re 
valor de Rs. 59:610$000. 3

Todo o serviço esteve a cargo apenas do Director e do setll
O Laboratorio de Bacteriologia conta com 2 acadêmicos f 

cina para colheita do material para os differentes exames e qt*| 
tambem, algum auxilio nos exames, e com 3 diaristas
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rotulagem e empacotamento <las ampolas de vac-
^^Entlíca.
jflO-iyf _es funccionarios ha mais 2 serventes para as limpezas

ria- t )rj0 jniciou este anno o preparo da vaccina preventiva
0 * com ella têm sido immunisadas varias creanças, contra a 
Liette e 11
(t)!'1'1’ n) serviço de alta relevancia <|ue está a cargo do labora- 

reidc "cr convenientemente desenvolvido por falta do
l .  f  a u e  n  ’

pà IieCetr0 iiR-oiivi-niente que esta Directoria sente, fornecendo, 
l ’n1 .(' exanies para outras Repartições do Estado, é o material 

' ' indemnisado. No entanto a Casa de Correcção 
**',a •>'pão que foniece para os doentes do Isolamento e o Hospital 

a luz.
^^b»ctoria de Hygiene não se oppõc ao fornecimento dos exames 

s ás outras Repartições, porém, é indispensável 
d e stin a d a  ao custeio do laboratorio seja convenientemente 

EeflM nbem o pessoal teclmico. para que o serviço destinado 
■Publica- não continue a ser sacrificado ]>elos trabalhos desti- 

P i s  outras Repartições, 
ugria preferivel ([tie fosse dado ao laboratorio um desenvolvimento 
■tonsforniasse num verdadeiro Instituto. O Estado do Rio 

do Sul attingiu a um progresso tal. que instituições dessa na- 
Woda vez mais se impõem.

D E SIN FE C T O R IO

Ein um predio situado na rua Venancio Ayres. está installado o 
rnítctorio (|«e sc  acha s o b  a direcção dc um medico e do qual
1 pane tambem os seguintes funccionarios:

■ 1— 1." Desinfectador
1*2 — 2.“* Desinfectadores 
(* 1 — Machinista
[ ] -fEncarre^ado da sala do recebimento de objectos infestados 
B f— Chauffeurs 
F 1 — tCocheiro.

A cargo do Desinfectorio estão as desinfecções terminaes e des- 
fcstâ iies dos predio> da cidade e, quando necessário, do interior 
Estado e todo esse serviço é feito exclusivamente pelos 3 desinfe- 

A deficiencia de ]>essoal indica claramente que o trabalho 
pode ser feito tal como é necessário. As operações não obedecem 

rigor .la technica e não são scientificamente controladas, de modo 
maioria das vezes, devem ser completamente inefficazes. 
objectos e roupas contaminados são levados para c Desir.íe- 

ftm saccos de lona e entregues ao encarregado da sala de recebi- 
^ “ se os colloca na estufa Geneste Herscher ou na camara de
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As desinfecções são feitas pelo machinista que
contígua.

A estufa de Geneste Herseher. a unica que possue o 1 
rio, funcciona ha mais de 02 annos. porém, com as refom 
soffrido vae servindo. A camara de formol é constituída 
Cão de uma antiga camara frigorífica que já existia no DréíS 
foi adquirido.

Ella deixa muito a desejar.
Falta no Desinfectorio uma camara para as desinfest. 

sulfureto de carbono ou enxofre.
Para o serviço externo o Desinfectorio possue alguns 

de Trillat e alguns pulverisadores de Geneste Herseher. 
utilisados por serem de typo muito antigo e im p r ó p r i o s  parj™ 
Não existe nenhum apparelho de sulfuração (Clayton ou 
necessários para as desinfestações na prophylaxia da peste e 
moléstias transmittidas pelos mosquitos, percevejos, etc.

Para todo o serviço externo, inclusive a remoção de <M 
cados de moléstias contagiosas, o Desinfectorio possue 
auto-ambulancia. e quando ha nelle um desarranjo qualquer ^  
lho pára completamente.

Os 2 chauffeurs que existem no quadro dos funccioo 
Desinfectorio são para o autoniow l do « A s d ■ I, ylaxi*i
Director.

Ha tambem um carro fúnebre destinado a remoção dos i 
de pessoas mortas por moléstias contagiosas, porém poucas 
utilisado j)or<|ue. em geral, os interessados o repellem pela >ua( 
modéstia e más condições de conservação. A carroça que fez i 
do material do Desinfectorio. é destinada ao transporte das ; 
retiradas para a íiscalisação dos produetos a serem exportadod

Ao Desinfectorio estava af fecto o serviço de isolamento 
onde existiam doentes atacados de moléstias contagiosa». F.;s»£ 
sanitaria é indispensável em prophylaxia, porém, foi extinctijj 
medida de economia. Hoje os doentes que não são recolhidos i 
pitai de isolamento, ficam em suas casas sem a mini ma vigib 
Directoria de Hygiene pretendeu manter o isolamento 
por meio da policia administrativa, porém, foram tantos ot in 
mentes apresentados que a ideia foi abandonada e o isolanx 
prédios desappareceu completamente.

O serviço de distribuição de veneno para ratos, que tem' 
lucta contra a peste, está a cargo de um servente que taml 
encarregado da limpeza do Desinfectorio. Durante o anno 
elle conseguiu visitar apenas 1.653 casas, das quaes 638 rejeiU 
veneno offerecido.

O numero de prédios visitados é relativamente muito 
porém, não se pode exigir mais de um unico funccioiiario j  
serviço está affecto, porque, além de ter a seu cargo outras l 
ções. faz a distribuição á pé.

O Desinfectorio possue banheiros, porém são muito pnn 
por isso muito pouco utilisados.
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H O SPIT A L  DE ISO LA M EN TO

toria cie Hygiene do Estado possue um modesto hospital 
A D** dos doentes de moléstias contagiosas e que está 
0 1!i°£strada do Matto Grosso.

dt> "a ()nf0rto e os defeitos que apresenta têm obrigado a Dire- 
M jr í j jn g ir  o numero de doentes que para lá manda, 
r  f re>stjtuido por um pequeno pavilhão de material, em cuja 
E nâc foram observados nem os mais comesinhos princípios 
!rU°’â  moderna. Junto a elle ha mais 3 pavilhões de madeira. 
h£ .m  construídos em 1918 por occasião da pandemia de gripi>e. 
B i lh ã o  de" madeira em hygiene só se admitte como hos]>ital de 

'  a e como tal deve desapparecer logo que cesse o motivo 
á sua construcção. São improprios ]>ara o isolamento 

t]e niolestias contagiosas, porque não se prestam a uma
-KL ftesinteccao. . . . . .

v  erros e os defeitos que apresenta o hospital de isolamento desta 
ria são tantos e de tal ordem que não admittem qualquer com-

Ttario.
■Lgrviço clinico está affecto aos médicos auxiliares que se  
HOS co n fo rm e  as necessidades dos outros serviços que lhes estão 

Constitue isso outro inconveniente.
do medico ha um enfermeiro e uma enfermeira que resi- 

eni u"1 1 l°s pavilhões de madeira que lá existem.
Os outros pavilhões são occupados pelos leprosos que foram lá 

-Ihidi*

FISCM-ISAÇAO DOS PRO D Ü C TO S D ESTIN A D O S A ’ 
EXPORTAÇÃO

E>sa íiscalisação é feita com o intuito de acreditar o nosso pro- 
x> no estrangeiro ou nos outros Estados da União.
Para esse serviço possue a Directoria de Hygiene 5 laboratorios, 
estão locaiisados em Porto Alegre. Rio Grande, Caxias, Bento 
rJves.e Marcellino Ramos.
Xa cidade de Pelotas não existe íiscalisação e por ella passam 

los produetos que sabem do Estado.
Ksse serviço de íiscalisação ainda é muito deficiente e resente-se 

muitos defeitos.
0 esforço feito para a melhoria do nosso produeto de exportação 

IjSo é con>pletamente compensado. Embora elle saia do nosso Estado 
timas condições, e fraudado e adulterado, no ponto de destino, 

p  rccebedores, antes de expol-o á venda.

PROPAGANDA E EDUCAÇAO SA N ITA R IA

E um dos mais importantes serviços dos Departamentos de Saúde 
w, porque é por meio d’ella que se prepara o terreno para as
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medidas sanitarias e se dn ao povo a nitida comprehensào d9  
e dos meios de evitar os contágios.

Infelizmente, pode-se dizer que, entre nós, nada q j  
sentido. Alguns boletins que foram impressos e parcim0„- 
distribuídos, pouco ou nada adiantaram.

E ’ de lamentar que ainda não tivesse sido organisado o I  
propaganda e educação sanitaria no Estado do Rio Grande do

Os serviços sanitarios do Estado do Ri0 rj!
Sul são completamente deficientes e não permitte». 
qualquer resultado. A nossa organisação sanitaria^ 
defeituosa, pois hoje não se acredita mais na ,po2P  
de uma divisão perfeita dos serviços saniiario*' 
constituem um todo indivisível e qualquer tentatiü 
repartil-os traz como consequencia a sua completa f- 

Para obtermos qualquer resultado será nece 
unificação de tudo quanto diz respeito a Hygiene e 
Publica, sob um mesmo regulamento.

Além disso a Directoria de Hygiene sente-se ci 
niente impotente para attender a todo o Estado, porq 
nas dispõe de 3 *medicos auxiliares e o medico aji 
A sua acção tem-se limitado a suffocação de surtos 
micos de velhas endemias que continuam enraiza^ 
todo o Estado. Isso. indiscutivelmente, é muito poucoj 
face do que, de facto, lhe compete.

Uma infinidade de problemas importantes que se 
dem a hygiene ou a Saúde Publica ainda não puder 
tratados por falta de pessoal e entre elles devemos d

a hygiene infantil 
a inspecção niedica-escolar 

a hygiene industrial
o serviço de propaganda e educação sanitaria.

Uma outra causa que concorre para a deffiei 
acção desta Directoria é a falta do apparelhamento 
sario, pois o pouco que existe, é insufficiente. anti 
está em precarias condições de conservação. /

Todas as falhas que impedem a efficiencia (la 
da Directoria de Hygiene do Estado podem ser re: 
na absoluta falta de verbas. No orçamento é con" 
para a Saúde Publica uma quantia que não é sufi 
para fazer cousa alguma e ainda sobre ella i>esa, í  
ravelmente, a despesa acarretada com os serviços de 
lisação dos produetos de exportação, que visam ex 
mente o acreditamento delles fóra do Estado.

Em 1927 foi consignada para a Directoria <le 
a verba de 846:900$000, porém delia temos de 
377:341$000 que foram gastos com o serviço de fi
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■Rn dos productos de exportação e 6 7 :080$000 que se des- 
< r  am ao serviço de syphilis e moléstias venereas que está 
t,na3rgo do Governo Federal. Resta apenas 402 :479$000
3 1 os serviços de Saúde Publica em todo o Estado, 
p Dessa quantia, retirando o que se destinava ao paga- 

,to dos funccionarios, ficam apenas 127 :112$000 para o 
rT tjjo  dos serviços. Com isso não se pode fazer cousa 

e assim tem sido desde ha muitos annos.

f e  D E S T IN A D A S  A ’ D IR EC TO R IA  DE H Y G IE N E

Total cia verba Q uota p a ra  a 
Saúde Publica

Q uota (isc. dos 
generos

--------
154:929*000 98:299*000 56:630*000
195:505*000 120:165*000 75:340*000
207:505*000 109:225*000 98:280*000
208:005*000 109:885*000 98:120*000

............. 243:285*000 113:425*000 129:860*000
194:O6u*000 77:040*000 117:020*000
194:140*000 75:320*000 119:820*000
216:760*000 66:800*000 149:960*000

'  222:145*000 99:265*000 122:880*000
272:S60*000 119:570*000 153:290*000
346:111*500 110:053*500 236:058*000
439:279*000 248:226*000 191:053*000
541:298*000 298:065*000 243:233*000
674:747*500 320:229*000 245:518*500
584:075*500 321:937*000 262:138*500

. 628:159*000 324:465*000 303:694*000
. • .  . • 775:239*000 352:481*000 422:758*000

846:900*000 402:479*000 444:421*000

O Regulamento Sanitario do Estado do Rio Grande 
do Sul é de tal forma resumido que se torna impossível 
qualquer trabalho. O pouco que está nelle previsto é de 
tal modo vago. incompleto que se presta a uma infinidade 
de interpretações.

^ Com elle é impossivel fazer qualquer trabalho de Hy
giene ou Saúde Publica .

E’ necessaria a confecção de um Codigo Sanitario para
o Rio Grande do Sul, porque o actual Regulamento não dá 
margem a qualquer modificação, e o que nelle está consi
gnado é muito pouco.

E* Eis, Snr. Dr. Secretario, o que me cumpria relatar. 
Ha necessidade absoluta da reforma dos serviços de H y-



giene e Saúde Publica do Estado do Rio 
tendo por base a unificação de todos elles^jS  
de um programma de trabalho, de accôrdo 
nu> progressos da scieticia e a confecção de 
nitario (pie satisfaça as nossas necessidades

Porto Alegre, Junho de 1928.

Dr. I:cniando dc F. c CaflJ 
Servindo dc D ire c J ^ ^ F



Ltv. ClONAKKíS DA DIRECTO RIA  DE H Y G IEN E DO 
ESTA D O  — A X X O  DE 1927

Directoria

Director — Dr. José Flores Soares
I  A judante— Dr. Fernando de Freitas e Castro 

jled. aux. — Dr. Raul F. di Priniio
Dr. Jandyr Maya Faillace 
Dr. João P. Garcia Corrêa 
Dr. Mario C. Staedter.

Secretaria

1 escript.0 — David Coelho I.eal 
Dactylographo — José Mistrello

1 Porteiro — Roberval F. Cunha 
Correio — Maxiniiano Alves 
Continuo — Alberto J . da Silva 
Servente — Manoel J. Martins.

Sennço Sanitario

Auxiliares — José l^opes Mendes 
Sizenando Martins 
José F. da Silva 
A rthur Maciel 
José M. Soares.

Laboratorio Bacterioloi/ico

^■Cteriologi-ta — Dr. Joaquim Travassos da Rosa 
Assistente— Dr. Jandyr Maya Faillace 
Auxiliar — Dr. Ilo Marino Flores 
Auxiliar— Enio Marsiaj.
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Secção de emlalagein e rotulagem de vaccinas, etc 
Encarregado — José Brandão Ahrends 

Jurandina Soares 
Leopoldina Guedes 
René M. Flores 

Serventes — Agenor Castro 
João Calvetta.

Desinfectorio

Chefe do Serviço —  Dr. Luiz Ferraz
1." desinfectador — Jacintho Leonardo
2.° dito — Antonio Garrido
2.° dito — Bolivar do Nascimento 
Machinista — José R. de Castro 
Sala suja — Carlos Benedetti
Motorista — Veridiano Farias (no auto ambulancia)

João Antonio de Souza (no auto do D ircjfl 
Oscar Asti Barbalho (no auto dos médicos) 

Carroceiro — Mario Benedetti 
Servente — José Garrido da Silva.

Laboratorio Central

1.° chimico — Dr. Y. Nemoto
2." dito — Henrique de Oliveira 
Chimico de 3." classe — Pascal P. e Souza

Heraclydes Simões 
Praticante — Joanna H . de Carvalho 

Aracy dos Santos Pinto 
Bromatologista — Octavio C. Pereira da Silva 

João Alfredo Azevedo 
Oscar de Paula Soares F.° 

Servente — João Valdez
Gabriel de Oliveira 
Alberico F. de Souza.

Laboratorio de Rio Grande

Encarregado — Reinaldo Hjltt 
Escripturario — João dos S. Souza 
Servente — Carlos Carvalho 
Servente — João Antonio Pereira 
Fiscal — Manoel Garrido da Silva.
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Laboratorio dc Bento Gonçalves

W .oV -_l)r. Mario F. Caorsi
Pif-  tolog. — Romeu Carvalho Martins 
Prt),,L 0 — João Sterzi
En° . j o _ Odorico Carvalho

_ Henrique Giacomuzzi.fcjrvenie

Laboratorio de Caxias

Director — João d ’Andréa 
bromatol"!-' Anapio Mendes lalwrda 
vZ\o%o — Lucio Compagnoni 
Lrripturario — Tupan Salerno 
Servente — Henrique Amorim.

Posto Fiscal cm Marcellino Ramos

E ncarregado  — Carlos Brandão Birnfeld 
Servente_ Pedro Teixeira.

Serviço dc fiscalisação de gcncros para exportação

Chefe dos fiscaes — Luiz Gonzaga Martins 
2<» escripturario — Justiniano Santos 

Dartagnan Tubino 
Fiscal — José Carlos Weber 

José Rosário 
Victor Baptista 
Antonio P. Castro 

f ” Augusto Anrends 
Waldemar Vianna 
José Waldomiro Pinos 
Egydio de Oliveira Maciel 
Cyro Silveira.

Servente — Adão Silveira 
Francisco Baréa 

M T  José Caldas
Pompilio Freitas 
Armando Lima 
João Vergilio 
Marques Antonio 
Albertino Quadrado.

Hospital dc Isolamento

jjuarda-enfermeiro — João Borges 
Eoferm., lavad. e cosinheira — Otilina Borges.



PESSO A L DOS PO ST O S DE PRO PH Y LA X IA  ft

Posto dc Rio Pardo

Director — Dr. Francisco Salzano 
Guarda-chefe — José Ferreira 
Guarda-secretario — Miguel Netschay 
Guarda-microscopista — Vicente Oliveira 
Guarcla-enfermeiro — Jacy Martins 
Idem — João Barreto 
Cocheiro — Eurico Rocha.

Posto dc S . Jcronymo

Director — Dr. Ilo Marino Flores 
Guarda-chefe — Aristides Fogaça 
Guarda enf. — José Paulo da Silva 
Idem — Agenor Vianna da Silva 
Idem — Alcino Rodrigues 
Capsulista — Astolino Spindler.

Posto de Taquary

Director — Dr. Custodio V. da Cunha 
Guarda-chefe — Deoclydes Martins 
Secretario — Benjamin Rodrigues 
Microscopista — Luiz T. da Silva 
Guarda — José Mendes 
Guarda — Luiz Saraiva 
Guarda — Jayme Coelho 
Guarda — José Maria 
Cocheiro-capsulista — Dorvalino Silva.

M E D R O S  DA D IRECTO RIA  DE H Y G IEN E QUE. DUR. 
O A N N O  DE 1927. ESTIV ER A M  EM COMMI-SòKS

DA C A PITA L

Março — Colher amostras de agua em Itapuan, Dr. K 
Castro.

Abril — Inspeccionar o matadouro K roefí i S. Leopold® 
Freitas e Castro.

Agosto — Inspeccionar a matança de gado em Sapuca[ 
Freitas e Castro.

Agosto — Granja de Alberto Bins para installar um 
Dr. Freitas e Castro.

Agosto — Isolamento de um caso de lepra no collegio 
em Canoas, Dr. Freitas e Castro.
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Viagem a Rio Pardo (escolher local Leprosario), mgo —
.  Castro.

Verificar installação em Itapuam para o engarrafa-

agtia
niineral, Dr. Freitas e Castro.

«ro
V e r if ic a r  caso meningite epidem. M. Negro, Dr. Jandyr

prophvlaxia casos peste pneumonica em Rio Grande, Dr.

faillace-

ro
V e r if ic a r  casos de f. typhoide e m  Pedras Brancas, Dr.

jp j_ Verificar casos de f. typhoide em Pedras Brancas,
çtü. Verificar casos f. typhoide em Pedras Brancas, Dr.

/
__ Verificar casos de f. typhoide em Montenegro. Dr.

’ — In sp ecção  de saúde em Rio Grande, Dr. Piaguaçú. 
v — In sp e cç ã o  de saúde em Uruguayana, Dr. Piaguaçú.
i.r0_Verificar casos lepra em Vaccaria, Dr. Piaguaçú.
ml)n) — Organisar estatistica leprosos em S. Cruz, Dr.

n,|,r0 — Organisar estatistica leprosos em S. Cruz e V. 
Dr. Piaguaçú.

ro — Seguiu para o municipio de I-ageado, Dr. Mario

ri;, j— Seguiu para S. Luiz Gonzaga e S. Angelo, Dr. Mario

io — Seguiu para Pelotas, Dr. Mario Staedter.
— Seguiu para B. Vista do Erechim, Dr. Mario Staedter. 

rubro — Seguiu para S. Seipé, Dr. Mario Staedter. 
libro — Seguiu para Pelotas, Dr. Mario Staedter. 
mbro — Seguiu para Sant’Anna, Dr. Mario Staedter.

RAÇÕES. NOM EAÇÕES, ETC., NO AN N O  DE 1927

— Antonio P. de Castro, designado para servir no Rio

— Alcides Golgo, nomeado servente e exonerado no
mez.
nbro — Alberieo Ferreira de Souza, nomeado servente.

— Agenor Castro, nomeado servente.
— Albertino Quadrado, nomeado servente.

to



Abril — Anacleto Carvalho, nomeado- ma<
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em maio.
Agosto — Alcides Monteiro, servente, exonerado 
Janeiro — A rthur Maciel, aux. sanitario, designa 

como fiscal.
Janeiro — Annibal Oliveira, servente, exonerado

Abril — Anapio Mendes Taborda, fiscal, t rans ferido ■. 
como bromatologista. ^

Janeiro — Holivar do Nascimento, nomeado se rv c^H  
Março — Bolivar do Nascimento, designado para 2 “ 3  
Maio — Carlos O. Carvalho, nomeado servente 
Maio — Carlos Bordini N. Flores, nomeado ch im ic^B ^ 
Setembro — Carlos Bordini N. Flores, designjj^H 

como director do laboratorio de Rio Grande. 'Mrj *
Janeiro — Darcy Henriques, exonerado do cargo 
Junho — Dartagnan Tubino, nomeado 2.° ( 'criptû ^ S  

nerado em outubro.
Janeiro — Egydio O. Maciel, designado para servir 

no laboratorio de Rio Grande. Jl
Abril — Egydio O. Maciel, recolheu-se á Capital.* 
Dezembro — Enio Mar -iaj, nomeado aux. do bacteriotaj 
Janeiro — Emilio Creidy, nomeado fiscal de cxportaçâo d 

em 14-12-27. '
Junho — Fernando Flores, chefe do serviço de d es in fj 

sentado.
Fevereiro — Florentino Maciel, servente, exonerado J  
Outubro — Frnacisco Antunes Guimarães, funccionariot: 

de Rendas de Rio Grande, servindo no lab. de analyses, dispa 
Março — Gabriel Pires de Oliveira, nomeado servente. 1 
Outubro — Heraclydes da Silva Simões, nomeado chôi 

terceira classe.
Março — Homero Martins, servente, exonerado em abtil 
Dezembro — Dr. Ilo Marino Flores, nomeado director ■  

Rural de S. Jeronymo. '
Maio — Ignez P. de Soares Telles, bromatolog. extfld 

pedido.
Maio — José Ribeiro de Castro, nomeado machinistiil 

infectorio. ‘ J  .
Junho — José Antonio da Cruz, 2.° escripturario, dispa* 
Fevereiro — José Leitg Maciel, 2." cocheiro, exoneraH 
Março — José Godinho da Silva. 2.° desinfectador, ew*a 
Abril — João Guimarães, servente, dispensado por 

cargo.
Fevereiro — José Ortiz, servente, dispensado por « I

Março — A rthur Gil Pedroso, exonerado do ]f>
sala suja.

cargo.
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Dr. Joaquim Travassos da Rosa, bacteriologista con- 
| r  neado no referido mez.

José Ramires, servente, exonerado em dezembro.
Vt"'1; p r , Luiz Ferraz, nomeado almoxarife.

M r _Dr. Luiz Ferraz, nomeado chefe do serviço de desin-
lunh0

Mieuel Barreto Vianna, chimico de 3." classe, exonerado
Ma*0

_ Manoel Garrido, fiscal, designado para servir no Rio
Maa't'ranSíerido em outubro para esta Capital.

_. Marcilio José Dias. servente, dispensado por abando-

B  __ Dr. Mario F. Caorsi, designado para prestar ensina- 
vinicultura em Erechim.
_ Marques Antonio, nomeado servente.
_ Mario Benedetti, nomeado carroceiro.

W rZ ^r 0 __ Maximiano Alves, nomeado correio.
_Oscar de Paula Soares F.", nomeado bromatologista.

— Oscar Asti Barbalho, nomeado motorista.
Pedro Teixeira, nomeado servente para M. Ramos. 

gj" 0 ___ Pascal P. de Souza, nomeado chimico de 3 “ classe. 
F evereiro  — Pompilio Costa, servente do lab. Rio Grande, exo-

S^tentbro — Reinaldo Hiltt, enc. do lab. de Rio Grande, falleceu.
_ Romeu Carvalho Martins, bromat. de Caxias, transfe-

para o lab. de Bento Gonçalves.
t*J,ejrü — Dr. Raul F. di Primio, medico aux. seguiu para o 
de Janeiro.
Fevereiro — Sizenando C. Martins, nomeado aux. sanitario.
Ybrii — Serafim Christino Carvalho, servente, exonerado em

W f
Outubro_Ulysses de Moura Tubino, nomeado 2.° escripturario.
Março — Villy Metz, servente do Posto de Marcellino Ramos, 
trado.
Abril — Waldemar V. Roldão, machinista do desinfectorio. dis- 
"do.
Janeiro — Veridiano Farias, nomeado motorista.

RETARIA DA D IR EC TO R IA  DE H Y G IE X E  DO ESTADO
MOVIMENTO DURANTE O ANNO DE 1927 

Correspondência expedida

O fficios------------- ---------- *-----------------  1000
Requerim entos______ *----------------------  2
C a rtõ e s____________________________  89
Informações ________________________ 46
Telegram m as_______________________ 56
Phonogranimas___-_____________ .____  112
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Correspondcncia recebida

Oíficios ........ .............. .......... ..... ............._
Requerimentos ______________ _____
Phonogram m as------------- ------------ -- ,_
Telegrammas -------------- -------------------

Jnspecções de saúde

Durante o anno, foram feitas as seguintes:
A ) fins de licença....................... ..............
B) idem de aposentadoria......................
C) idem para concursos ...........
D) idem para reversão.—.......................
E ) idem, fóra da Capital......... ..............



RELATORIO
d a

Chefalora de Policia
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O expediente cia Secretaria (ieral alcançou, durante ? 

as duas secções de que se compõe, a 56(Wi unidade> < Xj ediH 
recebidas, descriminadas como segue.

CORRESPONDENCIA EXPEDIDA

1* —134Oe
Officios --------- -----------,5 1.85o
I elegrammas ................................... .... ^
Phonogramma» ........................ -...... . 4?
Circulares .......................................... 17
Portarias........................................... ... >4
Cartões ................ ............... ......... ....... ] 55
Cartas .......... ..............-.................... ...  14
Informações .......................................... 115

Total -----------------  3.104

2.* —134Oe
Officios------------- ----- — . 1.845
Telegrammas ...................  155
Phonogrammas ...............  123
Circulares ......... ......... ......... _....._....— 17

Portarias ..................... -..................175
Informações ---- ------------- 155
Cópias ............ .......................—.....—13 4OO

Total ........ ............... .. ... -.... 2.592

CORRESPí )NDEXCIA RECEBIDA

1.* —134Oe
Officios ----- ---------------. 3.726
Telegrammas ..................................... . 710
Phonagrammas ............. ....... ...............  385
Requerimentos........-....—......— ....... - 93

Total ............. ..... ..... ..........  4.914

2.* —134Oe
Officios ..... ....... —..._---
Telegrammas .... ... ..............
Phonogrammas ---- ..---
Circulares ________________
Cartões _________________
Requerimentos _____ __—

Total ____________

3.163
829
461
34
26
81

4.594



NOMEAÇÕES

■/* «ar de Oliveira, foi nomeado interinamente para o car- 
p ^ ^ d a  Secretaria, em 4 de Janeiro. 
jn13'1111' Wallatt. tambem interinamente. ]>ara o lugar de me- 

*. Janeiro.

il«?5t3' v nes Tubino. interinamente, para o cargo de official. 
Jiniald"

íJI &  - ' a y  nomeado, interinamente, para o cargo de amanuen- 

fda- p.tricio Azambuja. contractado para servir como dacty-

ÍTÍ n de
B  „ Pereira Salgado, nomeado para o lugar de sub-dire- 

fc ^ ic ç i .e m  U de Julho.
pjffini, nomeado para servente, em 19 de Março.

■ g j j osé Barcellos. nomeado ]>ara o lugar de servente, em 23

fcinbn'.

EXONERAÇAO 

[_ NO j e Setembro foi exonerado o servente Emilio I.opes
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N O M M E A ÇÕ E S ■ / * E  N « S A A Ç/ S O a Ç/ r

|j>íHecerani. em 18 de Maio e 20 de Junho, respectivamente, os 
jnplarts cidadãos e prestimosos funccionarios da Secretaria Geral, 
B  de Andrade, official, e Alberto Bohrer. sub-director, anibos da

COM MISSÕES

Antonio Cesar de Oliveira, amanuense da Secretaria, serviu como 
ntiense das delegacias de policia da Capital, de 4 a 19 de Janeiro. 
Arijvmiro índio Brasileiro .Cidade, official da Secretaria, serviu 

rdiversas vezes, durante o anno. como delegado de policia da Capi- 
, cargn que ainda exerce, em commissão. na delegacia do 1 .° dis-

Amaldo Nunes Tubino. servindo em commissão no Gabinete da 
|b de Policia.
[uno de Azrwdn liarbcisa. director da 2 * secção, exerceu em 

gommissâo os cargos de sub-chefe de policia da 5* e 17.* regiões, e a 
de delegado de policia do 3.° districto da Capital, lugar em que 

i «e acha.

SUBSTITUIÇÕES

RWos Teixeira da Silva, official. substituiu o sub-director da 1 * 
i todo o anno.
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Pedro Alves Pereira Salgado, sub-director da 2.* sec(;jr 
tuiu ao respectivo director desde 11 de Julho.

Solon Coitinho de Andrade, official, substitue ao sub-ja
2.* secção, desde 11 de Julho.

LICENÇA

Aristóteles Bayard Lucas de Lima, amanuense do Gahinwj 
dico-legal, teve 30 dias de licença, em cujo go>o entrou em —1 
neiro.

TRANSFERENCIA

Por acto n.“ 396. de 8 de Julho, foi transferido o i*>rteiA 
repartição Eustachio Castro, para idêntico cargo no Archivo 
Manoel José da Silva, daquella repartição para e>ta Chefatt^fe

SELLOS

Foram inutilizadas, nos diversos serviços desta reparti- 
tampilhas do Estado nos seguintes valores:

Guias de desembaraço ................ 1 :X5(>$000 jfl
Outras mercês ______ __ _______  6563000 «

T ota l__________ __________  2:515$000 1

RELAÇAO DE FUNCCIONARIOS

O pessoal que serve na Secretaria Geral é o seguinte: I 
Secretario geral: Dr. Sylvio do Nascimento Barros *

1* —136Pe

Director: José Cavalheiro do Amaral 
Sub-director: Dr. Sylvio do Nascimento Barros 
Official: Carlos Teixeira da Silva

Argymiro índio Brasileiro Cidade 
Emilio Tarquinio Saraiva 

Amanuense: Antonio de Oliveira Cesar

2.* —136Pe

Director: Dario de Azevedo Barbosa i j 
Sub-director: Pedro Alves Pereira Salgado 
Official: Solon Coitinho de Andrade 

Arnaldo Nunes Tubino 
Amanuense: Paulo Godoy 
Dactylographo: Manoel Patricio Azambuja
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—137I

I  . Manoel José da Silva 
. M  X-uiz José Marques dos Reis
B r .'. Cvpriano José da Luz, João Diffini e Manoel José 
fejite>- •

Ajjgnse <1" I ’<>rt<>: lldefonso Castro.

GABINETE MEDICO-LEGAL

K l 6 Gal>i,i'-tc Medico-Legal de uni regulamento e de appare- 
niellior desempenhar-se dos seus importantes encargos, 
encaminhar-se a sua reorganização. São médicos le- 
João Pitta Pinheiro Filho, Joaquim de Oliveira, Hu- 

Ejjgu e Odone Marsiaj. Este ultimo foi designado para ewr- 
r de medico da Casa de Correcção. nos termos do art. 55 da 

L* 11. de 1896.
« Gabinente conta ainda com os seguintes funccionarios: Ama- 

Aristóteles Bayard Lucas de Lima. Anatomista. Victorio De- 
(contractado). Servente. Gervasio Emerenciano.

PERÍCIAS

6 nuniero de pericias realizadas jielo Gabinete Medico-Legal, 
■kãnno em exposição, foi o que se segue especificadamente:

i. Defloramentos ---------- ------ 145
i Lesões corporaes .................................... 303
* Accidentes no trabalho —------ -1
. Attentados ao pudor ..... ... .......... — ....  0

Verificações de obitos _______________  17
Necropsias ............................................  34

BExhumações ...................................... 2

SUB-CHEFATURAS DE POLICIA

Durante longo tempo existiam apenas tres sub-chefaturas, cujas 
por decreto n." 2269, de 19 de maio de 1921. foram localizadas 

apitai e nas cidades de Santa Maria e Pelotas, tendo sido poste- 
^ te  transferidas as duas ultimas para Cruz Alta e Rio Grande, 
r flor decreto n " 3274. dc 23 de fevereiro de 8' <24, o Estado foi di- 
J*®  1  regiões, com sédes, respectivamente, na capital e cidades 

Maria, Rio Grande. Caxias, Alegrete e Passo Fundo, tendo- 
tente, por decdeto n.“ 3690, de 25 de Setembro de 1926, crea- 

a doze regiões. Ficou, portanto, o Estado dividido em 18 sub- 
. assim descriminadas e providas:
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6.* Região. Séde — Porto Alegre. Sub-chefe, h  
Aragon.

Amanuense: Arv Teixeira de Carvalho.
2.* Região. Séde — Caxias. Sub-chefe, dr. Celeste GoM 
Amanuense: Luiz Miranda.
3.* Região. Séde — Lageado. (vaga").
Amanuense : Albino Gontran Arruda.
4.* Região. Séde —  Santa Cruz. Sub-chefe, Gaspar R 
Amanuense: Arv Guimarães do Prado.
5.* Região. Séde — Cachoeira. Sub-chefe. dr. Alxlon M 
Amanuense: Optaciano Tasso de Bem e Canto.
8 .* Região. Séde — Santa Maria. Sub-chefe, dr. João t 
Amanuense: Edgard Colonna.
7.* Região. Séde — São Gabriel. Sub-chefe, dr. Galba tlç 
Amanuense: Mario da Silva Netto.
1 .* Região. Séde — Bagé. Sub-chefe, dr. Delmar Dir*» 
Amanuense: Leocadio Jacobsen Tavares.
9.* Região. Séde — Pelotas (vaga).
Amanuense: Miguel Monte.
10.* Região. Séde — Rio Grande. Sub-chefe. dr. F i^  

Paula Cardoso.

Amanuense: Izabelino Amaro.
11* Região. Séde — Santanna do Livramento (vaga)." 

Amanuense: Lauro Gonçalves.
12.* Região. Séde — Alegrete. Sub-chefe. dr. Eugenin 

Pinto.
Amanuense: Boaventura Costaguta.

13* Região. Séde — Uruguayana. Sub-chefe. dr. 
de Oliveira Freitas.

Amanuense: Heraclio Soares Leães.
14.* Região. Séde — Cruz Alta. Sub-chefe, dr. Octavio . 
Amanuense: Oswaldo Carneiro Pinto.
15.» Região. Séde — Passo Fundo. Sub-chefe. Arthir 

Sani]>aio.

Amanuense: Ra])hael Ferrão Teixeira.
16." Região. Séde — Vaccaria. (vaga).
Amanuense: Luiz Delacroix.
17.* Região. Séde — Conceição do Arroio. (vaga). 
Amanuense: Oswaldo Las Casas.
18.* Região. Séde — São João de Camaquam. Sub- 

Cel. José Rodrigues Sobral.
Amanuense: Vonnv Oswaldo Dias.

Nas sub-chefaturas vagas, respondem |>elo ex]>ediente os 
dos de policia das respectivas sédes. na invma d" art. 31 daJT 
de 1896.
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— 1 3 9 R 3 .  — . o r ç amen 3 9 R3 .  ç a  t i m R9 R3

R . .  orçamentarias jxira o exercicio de 1927. como para o
* OiTiî sas quanto ;l verba destinada ao pagamento de ven- 
13  delegados e subdelegados de policia (excepto quanto a 

da capital). de sorte que vêm essas autoridades prestan- 
i^f.erviços gratuitamente.
^Brtíiniem. tanto quanto me sj sido possivel verificar cm 
Ç ™  de experiência no cargo de chefe da xcd2x7xj judiciaria, 
"'dosérios inconvenientes nos serviços affectos a essa classe 

r?rtiarios. l* ' 3 difficuldade de encontrar quem se disponha a 
tão arduas funcções sem remuneração alguma. 

Eiordinariaimiite acontece, — e isso constitue até certo pon- 
p 2m *  OjT^jqu; —. é que os cargos de delegado e sub-delega- 

l17xv2bg 2-u(bg intendentes e sub-intendentes municipaes. enfei- 
L assim- num mesmo orgão, as funcções de caracter preventivo 

)êb 1j1bf todavia, aquelles funccionarios municijxies 
a j77ux^j1 a accumulação das investiduras, attento o grande 

/  (|e ^1jBj2sb e responsabilidades e. dahi, j circunstancia de 
. eXistiretn quasi desprovidos de autoridades policiaes judi- 
com guTgxOu2 prejuizo da repressão da criminalidade, como 
no ;íTx7xÇxb de São Luiz Gonzaga, onde se acham vagos os 
de delegadi > e subdelegados do 1°. 2.°. 4.° e 5." districtos.

1.* REGIÃO 

9R3.R orça3ç

1* districto — Delegado : Argymiro índio Brasileiro Cidade. 
Amanuense: Dirceu Napoleão Heinburg.
m districto— Delegado: dr. Miguel Ângelo Vianna Tostes. 
Amanuense: Cassiano Aguiar.
3* districto — Delegado: Dario de Azevedo Barbosa. 
Amanuense: Armando Ferreira Filho.
4.“ districto — Delegado: Oscar Schmidt.
Xo municipio da capital não ha sub-delegacias.

mentiR

Btkgado: Etnilio Nunes.
Amanuense: Joãn Mattos Borges.

^K&legados:
J.* di>tricti. (vago)
' districto: José Barcellos de Fraga.
.districto: Al>el Caetano da Silva.
• districto: João Ril>eiro Braga.
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____ :Ni : Nicolau Ruschel.
^ ^ E f jcto: Edmundo Sarmento Pereira, 
■gjrjcto: Francisco Pereira da Silva.

col alol ul Rlishihe:l

_: Ni co Luiz Carlos Reis Flores.
^^fuiense: Manuel de Souza Moraes.

FjTjeiegad'»:
^^jrjctn: Coriolano Coelho de Souza, 

t» districto: Arnaldo Alfredo Kochenberger. 
Ehstricto: J°ão Estanislau Hartmann.
E  districto: Victorio Zanella. 
t • districto: Julio R. Hartmann. 
t- districto: Otto Bender.
' districto: Wenceslau Warta. 
o* districto: Carlos Weber.
l a districto: Guilherme Faggion.

.:^Efjtl

Dtkgado: Arlindo Machado.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1 • districto: Antenor dos Santos Filho.
2.' districto: Arthur Lopes Garcia.
3." districto: Alipio Satyro de Souza.
4.1 districto: Antonio José Peixoto Filho.

col ah:lidfl

Delegado: José Maria de Carvalho. 
Amanuense: Sylvio Santos Saraiva. 
Sub-delegados:
1.* districto: Adalberto de Medeiros Souto.
2* districto: Herminio Gonçalves de Araújo. 
3* districto: José Lüiz da Cunha.
4 .° districto: Cândido Baptista Netto.
5/ districto: Elias de Araújo Lopes.

mnS^nr

Delegado: Otto Engel.
Amanuense: (vago).
Snb-flelegados:
tt.* districto: Icilio Paoli.
-* districto: Gaspar Ribeiro Miranda. 
g< districto: José Generosi.
4“ districto: Baldino Lopes.

I
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Delegado: Cel. Jacol» Nicolau Ely.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.® districto: Luiz Rogério Casacurta.
2.® districto: Guilherme Cherubini.
3.° districto: Perilio Giacomuzzi.
4.” districto: Jacob Steífenon.

gado: —:dC1e.aJ

Delegado: Cel. Antonio Joaquim M. de Carvalho |l)nj 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: Ozorio Gabriel Barreto.
2." districto: João Badin.
3.® districto: Giacomo Mandeii Sobrinho.
4.® districto: Luiz Fesser d’Angelo.
5.” districto: Livio Mario Aspini.
1 .® districto: Honofre Vitalino Teixeira.

c41o1
Delegado: Oscar Bott.
Sub-delegados:
6.® districto: Manoel José Barliosa.
2.® districto: Ernesto ( )liveira Chaves.
3.® districto: Fernando Pocai.

»do:d2: c41l:

Delegado: Oscar Hampe.
Sub-delegados:
6.® districto: (vago).
2.® districto: Domingos Caon.

•» * Ti 1 v * Ni

u:.1 E4ado:

Delegado: Joaquim Mascarello.
■Sub-delegados:
1.® districto: Felix Moro.
2.® districto: Manoel Giogenes dos Santos Norte. '
3.® districto: Asdrubal Fallagna.

»ey4al: Ae21.aJ

Delegado: Octacilio Paz.
Sub-delegados:
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tricto: Rcynaldo Charing.

B^tricto: Serafim Giovanni.

^E ric to ' Guilhermino Lopes de Oliveira.

<«**“ >■
i ;  * j | £ " J toífde Deus Silveira.

2." REG IÃ O  

tricro:

Pi^ugado: Xl̂ n' t' ’ Sl',,la,,'tz < re^uidendo jx-la -uh-cheíatufa) 
JSuense: (vag«.i.
CSelegaclos.

r tri. ro: Orvalino Santos. 
i*dií»trKl •

districto: Joao Klein.

í .  diStnCto: Jo.-O knlKT.
J.districto: 1 1enrique Jacoh Jahn.

K*districto: João 1’iegel.

< • districto: Nicolau Diel.

Rynryaro:

fgado: Ulderico Fava.
\manutn>c: (vago). ,
Sulwlelegados:

istricto: \<lão 1; . A. Haas.

>tricto: Hulalio Fava.
■•districto: t iirolamu Sansen.
4.* districto : Y ictov io  Krandini.

5.* districto: Caniillo Narden.
6.’ districto : tinido Fava.

RladnCCr

Delegado: Eugênio Ruschel.
Amtnuen.se: (vago).
Sab-delegados:
1* districto: Francisco Pires Rosa.
2.* districto: Henrique Becker.
3* districto: Xapoleão Primo.
4* districto: João Steffen.
S-* districto: Nurherto Schneider.

hgr.:dB

Delegado: Manoel Francisco Guerreiro.
^OMnuense: (vago).
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Sub-delegados:
1.” districto: Thomaz F. da Silva.
2.° districto: Manoel Luiz Ferreira.
3." districto: Henrique Zilio.
4.° districto: Francisco Faccin.
5.® districto: Augusto Chitte.
6.° districto: Eleutherio A. Mezzal.
7." districto: Justino S. da Silva.
8." districto: João Oliveira.
9.” districto: João Rotta.

Ha omissão completa no relatorio do sr. sub-chefe d*| 
quanto aos cargos de amanuenses das delegacias de poljqJ

4.* REGIÃO

Sub-u delg

Delegado: Leopoldo Strohschsen.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.® districto: Luiz Beck da Silva.
aos districto: João Fischborn Sobrinho.
3.' districto: Francisco Rodrigues Cruz.
4." districto: (vago).
5." districto: Pedro Kroth Sobrinho.
6." districto: Jacob Germano Lutz.
7.° districto: Germano Lange.

:1. ”uei.

Delegado: Joaquim Manoel de Quadros. 
Amanuense: (vago).’

• Sub-delegados:
1.® districto: Floriano Ferreira.
aot districto: Pedro Kauffmann.
3.° districto: Carlos Neiwald.
4.“ districto: Antonio José Freitas.
5.° districto: Zeferino de Lima Franco.
6." districto: Idomenio Teixeira Bastos.

rcbubT1. hmecg

Delegado: José Thomaz Pereira Junior. 
Amanuense: (vago).



tigjjad1*'
Hry Gasparino Pires de Quadros.
I? di 1-to: Anaulino dos Santos Marques.
t  Germano Albrecht.
:, distrlc ‘

igjad1*'Hryr  

Honorio Carvalho.

.  .  k .

^^p^icto: Deoclecio labio Nunes Garcia.

Grgsp nsgrap

Amaro Pereira Vianna. 

Amanuense: (vago).
Sah-deiegados:

jjjtrict": Jose Severino da Silveira. 
K* districto: Benjamin Joaquim Teixeira. 
?• districto: Henrique kapj>el.

5.* REGIÃO

orjHpP*ar

Delegado: Carlos Leal Nogueira da Gania. 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
t* districto: Antenor José de Freitas.

districto: Custodio 1 .opes de Oliveira
3.* districto: Bento Alves Coelho.
4" districto: Avelino Carvalho Bernardes.
5.* districto: Ernesto Rossi.
6l* districto: Donato Nunes de Menezes.
7.“ di-tricto: Carlos Baptista Druk.
PU* districto: Luiz Nery Saraiva.

orgy j*ra*r

Delegado: Tte. Sylvio Nunes.
Amanuense: (vago).
Sob-delegados:
gdistricto: Alberto Blanchard da Silveira, 
r districto: i iam) Rodrigues Winther.
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Jaguary

J0 aguryS ntiodySiyB

Santiago do Boqueirão

qyeãiyoãSG blãSlyS ntlSLu qL blqitqLB
v sJeãiyoãSG VSicLiãS uSiLe ylãSB
4  qyeãiyoãSG bee ly S LiLyit uL ntããSe  
L qyeãiyoãSG bl LuS yteyB

LuL tqSG t B Se  nti Le Ly Lyit ScSB 
b tl LleLG VLueSl yLyitB
atc qLuL tqSeG
  qyeãiyoãSG rt S B

2B  qyeãiyoãSG ntJSi bq S ntiylcS qt ayurt  
B Bv  qyeãiyoãSG LiltiqS Luy  nSiLyitB

1 qyeãiyoãSG LltãyoyS burLe SilLuuLeB
 qyeãiyoãSG tloiLqS t  Siã tuB

6B  qyeãiyoãSG ntlSLu y lS aStiLeB

LuL tqSG tuqylS Ly Lyit qL tirtudSB 
b tl LleLG LqiS b SeããtB
a c qLuL tqSeG

qyeãiyoãB yG yrt S B 
yeãiyoãSG uB y  ty iSuSB

B  

São Gabriel

Lavras

São Vicente

LuL tqSG aLct ãy S ycLyiS qt  SeãtB 
b tl LleLG yrt SyB



—  148 —

Sub-delegados:
1.” districto: Francisco de Oliveira Pereira.
2." districto: Annibal Mendonça.
3." districto: Brasilino Alves.
4." districto: José Pagluso.
5.“ districto: Edmundo Alves de Mesquita.
6 ." districto: Albano Abbadie.

8." REGIÃO

Sub-

Delegado: João Costa.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: João Baptista Ovambur.
2.° districto: Francisco Paiva Sobrinho.
3." districto: Anaurelino M. Machado.
4.° districto: Orlando Brasil Lopes.
5.” districto: Octacilio Gonçalves Corrêa.
6 .” districto: Delfino Silveira.7." districto: Maurício dos Santos.
8 .° districto: Plinio Azevedo.
9." districto: Antonio Valente.

10." districto: Alcides Mariano de Oliveira.

de lgaos:1

Delegado: Dr. Herophilo Azambuja. 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.° districto: João Salenave de Carvalho.
2.° districto: Affonso José Vaz.
3.” districto: Maurilio Bueno de Almeida.
4." districto: Alcides Consul da Silva.
5.° districto: Silvestre Jardim Vianna.
6 .” districto: Lourenço Pedroso de Almeida.

ls.”gso1 iut”ua1

Delegado: Ary Flor Siqueira. 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.° districto: Dr. Antonio Pafini Allan.
2.° districto: Horacio Corrêa de Oliveira.
3.° districto: Belisario José de Pinho.
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9.* REGIÃO

—149.*R

■ -. r ap. Orestes C arneiro da Fontoura.

f é * ”'- l>r ' k'íx" Eí? * * r-. 
irjct,>: E ' " ‘nu- .Nogueira.

f  jĴ ricto: Arthur Chaves Carneiro.
G IR*ÃO.9: Jo^é Maria Alves Pereira.
B* —149.1*9RE Heleodoro Bittencourt Madeira.
Kxjtrícto: Pedro Vaklez da Silva.
- —149.1*9RE Alipio Joaquim de Oliveira.

I■9 -9ÃÃrOaO9

Dele^ail": Francisco da t osta Leite, 
f vnianuense (vago).
^B^delegad'»:
11 * districto: Cap. Octavio Russo.

2 districto: Normelio de Sá Colvara. 
g .  districto: Cap. Josc Maria Moreira.
E* districto: Domingos Ribas Netto.

K * districto : José Ramão Reis.

p*aesRRt

f Delegado: José Soares Alves Pereira.
[ Amanuense: (vago).
| Sub-delegados:

[ 1." districto: Lucic» Rocha.
K ' districto: Francisco Rodrigues.
3 districto: Firmino Pinheiro.
4' districto: Cap. Alfredo Ramalho. 

f 5.’ districto: Avelino Moreira da Silva.

—Ãr*.ÃaC

fel«gado: Odorico Mendizabal.
Amanuense: (vago).
Subdelegados:
1* districto: (vago).
- districto: (vago).

L* !ÜftrÍCt" : ^ 'cente Manoel Espindola.
• districto: Pedro Valladares Pinheiro.
■ districto: (vago).



Arroio (ironde

Arori(nde 2.(id"H
va(lRrlGre 2.(id"H
SRãJnrori(ndGe
sHé nXGtVXctde da(  (VtXlGH
2." nXGtVXctde vocXnrG il(cXd nr XiRrVrndH
Hé nXGtVXctde 2.(id"H

Herval

Arori(nde RX  G VXd nr v .Xo(H 
va(lRrlGre 2.(id"H
SRãJnrori(ndGe
sH  nXGtVXctde naRlnd RlrGH
Hé nXGtVXctde Ga(VXd nr Xa( H rnrXVdGH

s H   

Rio Grande

Arori(nde 2.(id"H
va(lRrlGre 2.(id"H
SRãJnrori(ndGe
sH  nXGtVXctde d d rdndGXd dl (o.rGH
Hé nXGtVXctde RXo rVl  SXo.rXV(H
H  nXGtVXctde v dlGd (oc dH
Hé nXGtVXctde d d dVV ( n( dlGrc(H
Hé nXGtVXctde dG  Rnd.Xcd nr XV(ln(H

São José do Xorte

Arori(nde (VodG rd dond (VtRliH 
va(lRrlGre 2.(id"H
SRãJnrori(ndGe
sHé nXGtVXctde (ldro  "ttrVdH
Hé nXGtVXctde Xcdo(R V(trGH
H  nXGtVXctde A(a(Gcrld d( RXa n( SXo.(H
Hé nXGtVXctde (tVdc lXd XrXV( dG(H
Hé nXGtVXctde 2.(id"H

Santa Victoria

Arori(nde dG  XnVd (VndGdH 

va(lRrlGre 2.(id"H
SRãJnrori(ndGe
sHé nXGtVXctde va(oXd (VndGd nr viRX(VH
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Augusto Marinho de Oliveira. 
5H l5tficto: Apparicio Oliveira.
•' Ji trict0: JoSé Rosaivo Fernandes Corrêa.

AugsutoM

Auuu Major Luiz Evaristo Vieira.

T^tricto: Tte. Camillo Eirmino Almeida Filho, 
(t districto: Alvin Brum da Silveira, 

districto: Hortencio Burck.

11.* REGIÃO 

aritunhdeM

pcltgado: (vago), 
tanueiw : (vago).
st,! nlf legados:
ÍTdistricto: Tte. Gastão Barbosa.
2» districto: Cel. Manoel Pedroso dWlmeida.

•ricto: José Alves da Silva.
4,’districto: Cap. Philadelpho Diogo Hamilton.
E“ districto: Major Luiz José fie Menezes, 
«•districto: Tte. Domingos Pen-ira. 

di-tricto: (vago).

OMlvtrM

^Htodn: Cel. Garibaldi Toma/zi.
.V intiense: (vago).
Suli-delegados:

[J*districto: Braulio de Souza Pinto, 
w.* districto: Cândido Gonçalves T.eite.

districto: Alvaro José Ribeiro.
4.' districto: Cedino Borges de Lima.

12.* REGIÃO

.5hgtheh

Ifeado: Manoel de Oliveira Rodrigues. 
Amanuense: (vago).
Stili delegados: 

g sdistri(to: (vago).
-^districto: Ricardo Canis Filho.
. tficto: Cassio A. Canto.
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4° districto: Delfino Antunes da Silva.
5.° districto: (vago).
6.° districto: Percio Alves da Silva.

—15254°

Delegado: Ascanio Moura Tubino.
Amanuense: ( vago).
Sub-delegados:
1.* districto: Alipio Francisco Pereira. ;
2 .° districto: (vago).
3.® districto: Rivadaria da Cunha Corrêa.

.S'. d25istrsc o: Drrtr

Delegado: Ramão Fioravante Trois.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.° districto: Antonio Carpes.
2.“ districto: Brasiliano Witt Marques.
3." districto: José Cândido Ribeiro.
4.“ districto: Maximiano Rocha.
5.° districto: Assumpção Rodrigues Fortes.

13.* REGIÃO

e21l15°5i5

Delegado: Tte. Manoel Octacilio de Freitas Ramos. 
Amanuense: ( vago ).
Sub-delegados:
1 .° districto: (vago).
fn  districto: Sant’Anna Pereira.
3.® districto: (vago ).
4." districto: (vago).
5.® districto: (vago).
6.® districto: Prim Costa.

Au5a1°

Delegado: Luciano Pedroso.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.* districto: Dorivaldo Rivaldo.
2.° districto: Francisco da Silva Moraes Netto.
3." districto: Rodoarte Escobar Moreira Paz.
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—15 35.Fl 

. Flodoardo S. dos Santos.

m e r *
-11 i-trii-n»: Manoel Mario Pereira de Souza.
> ( £ * » . :  'vago).
-• jj^rictn: Julio Galvão de Moraes.

P  jv*ricto' Florentino Miranda. o (liso ■‘-1

14.* REGIÃO

d.ar Ssnl

B^egado: Major Victor Hugo Palmeiro de Azevedo, 
^nanuen̂ e: (vago).
«^legados:
i.districto: Doralmo Vargas.

■ 3» districto: Mirtilo Antonio Silveira.
T» districto: Alvaro Jacintho da Silva, 
i* districto: Demetrio Jacintho da Silva.
5» districto: Alipio Rocha.
6." districto: Carlos Augusto Nogueira da Gama.

U» districto: Vidal de Oliveira Santos, 
g.- districto: Jayme Dumoncel Pitlian.
9/ districto: Dobrasil Marques da Silva.
10.” districto: João Thomaz da Silva.

tasi5 -. dlrnis»5r

Delegado: Lahyre Bastos.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:

1." districto: (vago).
:M districto: Manoel Pinto de Balsemão.
3.” districto: Manoel da Silveira Braz.
4 'districto: Ary Ribeiro Bastos, 
' ‘ districto: Pery Dornelles da Rocha.
6.' districto: Manoel Alves Dias. 
/'districto: Cap. Diniz de Oliveira Pinto. 
8-* districto: João Gertrades dos Santos.

:Fa»o

Hfgado: Cel. Antonio Soares de Barros. 
Amanuense: (vago).
Stib-delegndos:
Rdistricto: Fernando Soares da Silva.
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-15 districto: Guilherme Hass.
3." districto: Crescendo Quenor Indalecio.
4.® districto: Franklim Machado da Silva.

4—dis tdrcos

I Jelegado: (vago).
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: Ernesto (irás.
2.® districto: Chrispim Zimmermann.
3." districto: Francisco Fagundes Teixeira Coelho
4.” districto: Ernesto do Nascimento Silva.
5." districto : Antero Duarte.
8 ." districto: João Luiz dos Santos.
:G districto: Francisco Maron.
6." districto: Martinho Silva.
9." districto: Crescencio Kugedulff de Andrade.

10." districto: Theophilo Coelho.
11." districto: Francisco Corrêa Taborda.

4us lhem Hc asdm—r—

Delegado: (vago).
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: (vago).
1 .® districto: (vago).
3.® districto: José Francisco Ferreira.
4." districto: (vago).
5.” districto: (vago).
8." districto: Antonio Theodoro Cardoso.
7.° districto: Gasparino de Souza Baptista.

15.* REGIÃO 

.—33s "hdHs

Delegado: Gervasio de Araújo Annes. 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
2." districto: (vago).
-15 districto: Oscar Teixeira Alves.
3." districto: Manoel Amancio Teixeira.
4." districto: Lucio Britto.
5." districto: Luiz Machado da Silva.
8." districto: Dorival de Almeida Guedes.
7." districto: Israel do Prado Mello.
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7." districto: (vago).
6.° districto: Manoel Francisco dos Santos.
9.° districto: (vago).

10.” districto: Lourenço Ferreira Soares.

16.‘ REGIÃO

—1551671

Delegado: Julio de Campos.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.” districto: José Xavier Rodrigues.
2.° districto: Henrique Fernandes de Oliveira.
3.® districto: Major Samuel Gaselli.
4." districto: Laudentino Rodrigues de Abreu.
5.“ districto: Manoel Nunes da Silva.
1 .° districto: José Osorio Guerreiro.
7." districto: Elizeu Ribeiro de Carvalho.
6.° districto: Felisberto Borges de Lima.
9.° districto: Ramiro Alexandre de Souza.

10.“ districto: João Antonio da Costa.

.1"d1 —i6sitr1

Delegado: João Augusto Moojen.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: Antonio Israel Machado.
2.° districto: Joaquim Miguel Ferreira.
3.° districto: Octaviano Avila.
4." districto: Pedro Antunes Maciel.
5.“ districto: Victor Antonio Vieira.
1 ." districto: Firmino de \lmeida Marcarenhas.
7." districto: Bernardo Gomes de Oliveira.
6 ." districto: Luiz Alberto de Holleben.
9." districto: Felisbino Cvrino Rodrigues.

08.” districto: Alexandre Gazzoni.
11." districto: Leodolino de Holleben.
12." districto: Astrogildo Rodrigues da Costa.

cds oi:(:

Delegado: Joaquim Marques da Silva Acauan. 
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1.® districto: Elim Ferreira.
2.° districto: Antonio Pereira Sobrinho.
3." districto: (vago).
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17.* RKGIÃO

17.*RKGI7 Ã7 Ott7K7

t*rad<>: Octacilio Fernandes.
P^dcuse: 1 v" Rodrigues Madelenes.

r ad 7  <> Theohaldo Haierle.
BLjjtricto: Hdmundo Eduardo Silva. 
1 7 jj.tricto: Oliverio José Alves.

Bt di--,tr'c t0 : Ataliba Soares.
I » di^tr’ct° : ^ am'ro Leonardo Alves.
K* KricíO: Clarimundo S. Bueno.

:c.i7 O.i7.K7 Ãc lcitoFec

Legado: Victor Villa Verde.
KL.nnpnse: Manoel Sebastião de Oliveira.
«nb-dífegados:

E/districto: Otto de Carvalho Freitas.
n<sP districto: João Ferreira Guimarães.
7- dbtricto: Serafim Xunes da Silva.
4* districto: Julio Hohlrausch.
5*districto: Francisco Machado Ramos.

:I7 ^tc.*Ku*7 Ã* lcoFc

i Delegado: Dr. Odon Cavalcanti.
Amanuense: João Koseritz Brasil.
Sulwielegados:

1 1* districto: Alziro Gastão de Lucena.
2.' districto: José Maria Ferreira da Silva.
3." districto: Firmino Marques da Silva Acauan. 

r4.‘ districto: (vago).
5* districto: Raphael Pinto Bandeira Azevedo.
6.’ districto: Ignacio Rodrigues da Silva.

|v>" districto: Virgilino de Oliveira Pinto.

g7tt*u

Delegado: José Krás Borges.
Amanuense: Pedro Fernandes de Oliveira. 
Salnkjkgado:

[••“districto: Jovino Borges de Quadros.

MTTTThHM V*f
18.* REGIÃO , . .......

M B .. . . :I7 L7I7 Ã* 1c.ooaoc.i

1 ' *te- Malvino Pires da Fontoura.
,‘Vnanuen-c Lourival Rodrigues Sobral.



Sub-delegados:
1." districto: João Marques de Andrade.
Sub districto: João de Castro Britto.
3." districto:- Fortunato Duarte dos Santos.
4. districto: Gradano Nunes de Almeida.
5." districto: Ataliba Machado da Rosa.

-delg al os:1s."si

Delegado: Adylles de Araújo Peixoto.
Amanuense: Tte. Florisbello Lima.
Sub-delegados:
1." districto: Cap. Alcides Machado.
2." districto: Cap. Trajano Barbosa da Silva.
3." districto: Erico de Oliveira Cesar.

t"srcJs

Delegado: Dr. José Carlos Pereira.
Amanuense: (vago).
Sub-delegados:
1." districto: José Domingos de Freitas. _______
Sub districto: Dr. Carlos Pinto de Albuquerque.
3.° districto: Latino Pires Martins.
4.° districto: João Kehl.

GABINETE DE IDENTIFICAÇAO J

O serviço de identificação e estatistí-jí. criminal foi introM 
neste Estado em 1896. com a inauguração de um Gabinete «  
thropometria e estatística na Casa de Correcção. I Visteriormeafcj 
1907, passou a constituir uma repartição especial directamcnte flj 
dinada ao Chefe de Policia, com caracter exclusivamente palicúi-jl 
ciario, e regido ]>t*l<> Regulamento baixado com o Decr. n.* lHfl 
12 de agosto daquelle anno.

Reorganizado por Decr. n.“ 3331. de 12 de junho <le 1924,1 
hoje o Gabinete caracter ao mesmo tempo civil, policial e udicU 
com duas secções distinctas, — a de identificação civil e crinrnal,! 
tographia e archivo dactyloscopico e a de informações je t-satii 
criminal e ix>licial.

E’ o seguinte o quadro actual dos seus funccionarios: i
Director: dr. Luiz Osorio Nogueira Flores
Sub-directores: Mozart ín  - a/ J . .sé l'ail»es
Officiaes: Reynaldo Baptista de Moura e Ary Nunes TC
Auxiliares: Oscar Favet M>>nca\ • 1'baldino de L)e^K^
Praticantes: Arthur Ignacio d<> Prado e Aristides Ma* 

Santos.
Porteiro: Orlando Corrêa dos Santos.
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j. José Dorival Pereira da Silva e João Arthur Pedroso. 
v * '- . , ;  Kduardo Hecker Filho.

Kit"̂ ' ‘l| \,|ail)erto Hal)ello.
«daiite-

AJ"

fora1”

1 deXTIFIC  AÇ AO CRIMINAI, 

cientificados neste departamento 386 presos, dos quaes

Honiens

\fnlhere-

Brasileiros ...... -............... -..................-.....

E<Estranceiros ------- ----------- — .....

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

324
5

329
57

E*
jjLristro teve no decorrer do anno 1364 identificações, das

H oniens------- ---......

Jlulheres
Nacionalidade ignorada

1116
1()0
98

HjLp feitas. ]>ara fins eleitoraes, 1138 identificações, 

k Total <le pessoas identificadas..................... 2888

1 i d e n t i f i c a ç a o  de  c a d a v e r e s

\este registro se fizeram 4 identificações, sendo:

Honiens
Mulher

ARCHIVO DACTYLOSCOPICO

0 numero de fichas archivadas subiu a 69.159.

SECÇÃO DE PHOTOGRAPHIA

Furam tiradas, nesta Secção, para os diversos serviços do Ga- 
JfdBl photographias.

RENDA

J ' <ia produzida pelo (iabinete. durante o anno. foi de Rs.

ÇBde março do anno passado, os emolumentos não são mais 
y  P*cunia, mas em sellos adquiridos pessoalmente pelas partes 

coitados nos respectivos documentos e inutilizados na



CASA DE CORRECÇÃO

A Casa de Correcção, installada num velho edificjJ 
cellas destinadas a castigos regulamentares. barbearias^^^H 
gabinete dentário, escola, capella. rouparia. encadernação 
fardamentos e outros misteres, possue apenas /7 cellas «a ^  
Sendo a sua população actual de 553 reclusos, não adiniraa 
haja que alojem até 18. na mais perniciosa promiscuída,] ̂  ̂  
como occorre nas modernas penitenciarias. cada preso deve 
lado em sua cella. fóra das horas de trabalho e exercicio 
evitando-se destarte o predomínio da má educação e 
dencias de uns sobre os outros, a depravação sexual e a ü  
pederastia. im|>ossiveis de cohibir com o regime ora obsennúíJ 
do facil contagio de moléstias infecciosas. "  -

Dahi. a necessidade da construcção de uma ]>enitenciam ■ 
conveniente, consoante já o frisava o vosso honrado antecesŝ S 
Protasio Alves, em seu relatorio de 1924.

Não obctante, e felizmente, informa o competente 
encarregado do serviço medico da Casa de Correcção, quç j  jTg 
mente bom o estado sanitario desse estabelecimento. Affeeçõtjâ 
typho petechial e a chamada febre carceraria, que U zimam^l 
onde reina a reclusão rigorosa dos sentenciados em cubiculos tom J  
ar e pouca luz"' não existem em o nosso presidio, mercê do rS 
de trabalho durante o dia em amplas officinas e ao ar livre. 3 

Conforme estatue o art. 3.° do Regulamento, são as mulhtn 
os menores recolhidos em alojamentos separados. E’ de laram 
porém, que, á falta de estabelecimentos especiaes e em virtude, 
deficiencias do prédio, são as mulheres recolhidas todas a una i 
situada no ultimo andar, onde se entregam aos trabalhos de cogi 
e onde apenas uma vez que outra são retiradas para assistirem a j 
cios religiosos; de sorte que as penas são para as mulheres, como I 
observa o digno administrador da Casa de Correcção, muitc maisj 
siveis e rigorosas do que para os homens, pois vivem permanentes 
encerradas entre as quatro paredes da cella que habitam,

Por sua vez. e pelos mesmos motivos, os menores occnpad 
commum uma só cella. e para evitar-se o mal maior da completai 
sidade, a administração tem permittido que trabalhem nas offki 
communs. sob vigilancia especial.

Para assistência moral dos reclusos e como factor de rega 
ção, tem lhes sido ministrada a religião catholiçac por dois sacfli 
do Gvmnasio Municipal Anchieta, sem prejuizo da prática de CA 
religiões, observando-se, dest’arte, o principio da liberdade de« 
A par de 462 catholicos. existem encarcerados 25 protestante*« 
espiritas, que são visitados por commissões da Associação.̂ lwi *̂ 
Moços (protestantes ) e da Federaçãa Espirita RiograndeMíw 

Durante o anno de 1927 obtiveram livramento CASDECEASOR 
tenciados, tendo apenas utn violado as condições impostaSifij^F 
do juiz das execuções criminaes.
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CASA DE CORRECÇÃO

B gj-jj,,, Sr. Desembargador Florencio Carlos ile Abreu e Silva.
D.D. Chefe de Policia do Estado.

t |1j10 a |10nra de apresentar a V. Exa.. CASDE do Decreto n.° 3.654. 
17 ,le Junho dc 1926. do Governo do Estado, e art. 16. n." 7 
^Ulaniento da Casa de Correcção, o relatorio de todas as occor- 
^-que se deram note estabelecimento penal, rio jieriodo de 1 de 
«t_) a 5i de Dezembro de 1927. propondo a V. Exa. algumas pro

sas <jue julgo necessárias, indicadas pela pratica.

PARTE PENAL

Tomás Jofré, em seus commentarios ao art. 9 do moderno Codigo 
Ja Republica Argentina, tratando do problema penitenciário que 
tem evoluído nos últimos tempos, escreveu que um ministro 
M. Lejeutie. referindo-se ás prisões, dizia que a moralidade dos 
‘--.mentos i>enaes depende de uma questão de alvenaria. 

Accrescentou que o dr. José Irureta Goyena, professor de direito 
da Faculdade de Direito de Montevidéo. que é o homem de 
preparação theorica e pratica, na região do Prata, sobre as- 

os penitenciários, escreveu a proposito o seguinte:

“La moral de la prisión es una cuestion de arquite- 
ctura.

En vano son todas las .precauciones legales si se des- 
' mida ese punto fundamental de la construcción; en vano 
‘ son también los esíuerzos de la filantropia para provocar 

un destello <le luz moral en el espiritu tenebroso dei ma- 
Ihechor.

• Alli donde la estrechez dei local impide aislar al de-
I  hncuente, o donde la mala organización penitenciaria tolera 

o dispone la comunidad de los asilados, no cabe. más au- 
torúlad. ni es posihle otra influencia que la dei mal.”
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Eis porque, em relatorio por mim apresentado á Chefia^B 
em 1921. para evitar a tão prejudicial agglomeração dos r 1 
céllas, indiquei a necessidade de ser modificado e augmentad0** 
edifício da nossa C asa de Correcção que não satisfaz os 
gidos pela moderna ]>enologia.

Tenho observado o grande inconveniente da prisão eril 
principalmente sob os pontos de vista disciplinar, hygienjqj 
até econoniico.

Cada recluso deve occupar unia cella. systema vantai 
adoptado nas penitenciarias modernas e que muito concorre' 
manutenção da disciplina.

Existem cellas, actualmente, que alojam dezoito 
tal promiscuidade dá margem a questiunculas entre (Ho. COn«« 
até, desagradaveis occorrencias delictuosas. permittindo, ainda 
tica de actos contra a morai.

Seria de grande vantagem que os sentenciados. duranjJ 
trabalhassem nas officinas. em comnunn. >*>1 > EE u-gimen dc nb 
silencio e, á noite, após as refeições, recreios regulamentarei 
quencia de aulas e bibliotheca, fosse cada um recolhido á mu ̂  
ctiva célla.

O Exmo. Sr. Desembargador Francisco de Souza Ribeiro Da 
digníssimo Presidente do Conselho Penitenciário do Estado, d  
elaborado relatorio que. a 31 de Maio de 1926, apresentou ao Ei 
Sr. Dr. Presidente do Estado, escreveu que o problema tienitenci 
é vasto, sobremaneira complexo, que vae desde a adopçao 9  
fórma architéctonica especial até a escolha de pessoal dirigente# 
e dedicado, com sufficiente preparação technica que lhe permittj 
ptar os mejos de correcção á indole. á psychologia. á compleição ■ 
ás condições individuaes dos condemnados. jü

O Exmo. Sr. Dr. Protasio Antonio Alves, digníssimo 
de Estado dos Negocios do Interior e Exterior, em relatorio dj 
de 6 de Setembro de 1924. 1." volume, pag. 58. lembrou corro sd 
radical a construcção de uma Penitenciaria em terreno stiffkjj
mente espaçoso e abundantemente provido de agua. _____

O edificio da Casa de Correcção, dividido em 6 secções, coní 
actualmente, 507 reclusos e tem 104 céllas, sendo que 3 são destini 
aos castigos regulamentares e 11 para outros misteres, taes conu 
bearias, deposito de roupas, dormitorios dos guardas, enfi 
gabinete dentário, bibliotheca. escola, capella, encadernação, mare 
de fardamentos, etc.

A 1.“ Secção tem 11 céllas para reclusos;
A 2 “ ” ” 13 ”
A 3.» ” ” 13 ”
A isp o o 12 ” ” ”
A 5." rq ” 12 ”
A 6 .” ” ” 16 ” ” ” incluindo-»! 

niento das sentenciadas, situado 110 alto do edificio.
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svstema de edificação para as prisões, aconselhado pela 
‘ co  dos — PAVILHÕES PARALLELOS —

Bnelhor
K eniBnciar,a
a — Inglaterra, I'rança e Uruguay, com bons resultados.

V i0fré acha que é o mcKlelo que devemos preferir para a 
l,nl (ja> prisões, jxtr ser economico e facilitar a vigilancia. 

S^fa0|riiieia «iiiyena. já citado, tamliem aponta tal systema de 
JP nio sendo o melhor.

CASA DE DETENÇÃO

k .  te ainda, a falta de um novo edificio para a Casa de De- 
^'unpjetamente independente do <la Correcção. para o recolhi

dos individuos presos e enviados pelas autoridades policiaes, 
Egtrativas e judiciarias.

ŝ jn) só serão recolhidos á Casa de Correcção os que já cs- 
— 1 (tefinitivamente condemnados, evitando-se que aquelles que 

j"*j”jnde ainda i:t«• provim serem criminosos já estejam sotfrendo 
^K ^de  Correcção as restricções do regimen imposto aos con

didos.

MULHERES E MENORES

mulheres e os menores criminosos são recolhidos, actualmente. 
KLientos separados, como determina o Regulamento da Casa de

16 ,,
sxào. art. o. .
5 Regulamento da Casa de Detenção do Districto Federal tambem 
Ifce. art. 2.°, n.° 5, § 2.°. que as mulheres e os menores serão 

Júdos eni prisões separadas.
0 Codigo Penal da Republica Argentina, art. 8 . determina melhor 

Ejjusãu das mulheres e menores em svtemsasdifsctçv svãsdiesvo
As mulheres, quer simplesmente detidas quer condemnadas, são 
idas a uma sala especial 110 alto do edificio da nossa Casa de 
•ção onde trabalham em costuras, sendo, de longe em longe, de lá 

'jradas. para assistirem aos officios religiosos.
A? penas são. para ellas. muito mais sensiveis e rigorosas do que 
us homens, pois vivem perennemente encerradas entre as paredes 

ôia que habitam.
porque |iciimi mt de grande utilidade a construcção de 11111 

ledificio mi.ir a> mulheres pudessem executar trabalhos de costu- 
«malha, etc., recebendo instrucção. cultivando hortas, jardins e re- 
udo-se ao ar livre.
B» menores occupam, em commum. uma cella que lhes foi des- 

faaiia
"E conio não ha officinas próprias só para menores, afim de que 
permaneçam 11a tão prejudicial ociosidade, a Administração tem 

onttulo que trabalhem nas officinas dos sentenciados maiores, sob 
•teia especial.
De grande alcance social seria, como hei dito já em anteriores 
.ono-, apresentados á Chefia de Policia, a existencia de um esta-



belecimento destinado, exclusivamente, aos delinqüentes de 
pois a convivência com os criminosos adultos íal-os, 
adquirir defeitos e vicios que não tinham antes. I<: '

Os estabelecimentos devem ser mais escolas de presenJB 
reforma, do que prisões, visando a educação physica. moral 
nal e literaria dos menores «jue poderão, vantajosamente^^J 
gados em trabalhos de horticultura, floricultura, arl)(iric1̂ H  
cultura e outros congeneres. assim como nas officinas 
creadas. ',l,e '

Deverão receber instrucção militar, religiosa. educa^B 
noções de hygiene e gymnastica.

O Regulamento a que se refere o Decreto Federal n« , 
de 20 de Dezembro de 1923, art. 36, estabelece que os nienja 
minosos serão sujeitos a regimeu adequado: — belceimento e cb 
em vez de penitenciário. d

GABINETE MEDI C()-PSYCl 1 O I.O G IC O  í

O Decreto Federal n.° 16.665, de 6 de Novembro de 192j 
regulamentou o livramento condicional, determina que o diredi 
estabelecimento penal, para prestar esclarecimentos ao Conselho 

tenciario sobre a concessão do livramento condicional aos seiitenc 
deverá consignar as suas observações successivas a respeito (U 
um delles em livro apropriado, que será presente ao Conselho 

tenciario. devendo cada sentenciado ser objecto de um iosa,x  
com a especificação das indicações de sua identidade, dos seus i 
dentes, da copia da nota de culpa, do relatorio policial, das cn 
nicações administrativas e judiciarias, da guia de sentença coná 
toria. photographia renovada periodicamente, resumo do pnx* 
observações que puderem ser feitas sobre o seu ctotcuvoq sq| 
na prisão e mais elementos de informação sobre a sua individual 

Do promptuario deverão constar, outrosim, os boletins m« 
psvchico, destinados a individualizar o tratamento regeieradí 

internado e determinar o gráu de sua responsabilidade, j
Esses boletins deverão ser renovados sempre que occprrereni <] 

quer perturbações de saúde ou manifestações psychicas anormati 
Ora. tantas attribuições não poderão ficar só a meu cargo, n 

tenho que dirigir, ao mesmo tempo, a Parte Penal e a Secção I 
trial da Casa de Correcção. com o auxilio de dez funccionarios» 
mente.

Não é possivel organizar taes serviços, sem o auxilio ^ 
medico.

Eis porque julgo necessário ser creado, dentro da prisá̂  
ütpenvuv avbecsêilrcxsmsüecsq sob a direcção de um especiaW 
moléstias mentaes. o qual, vantajosamente, poderá fornecer cl*d| 
dispensáveis para a organização dos iosaiuítoeslq  de accôrdní 
art. 5." do Decreto Federal n." 16.665. de 6 de Novembro de 191 

O illustre e digno dr. Oddone Marsiaj, medico-legista e dl
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^ _ _ 0 „„ bem elaborado e completo relatorio que me apresen- 
' te está annexo. indica a necessidade de tres médicos que 

*^"jjnirar no quadro do jtessoal da Casa de Correcção:
3 - para attender ao consultorio de clinica e respectivas
—1 ‘ .
167„„bemleaor para os serviços de cirurgia, vias urinarias e res|>e- 
Kpferi"anâ . ficando tambem encarregado da direcção da gy-

5®- , . / , , para a organização do- dmocdpetpmeoir gabinetes 

qusn e c-'esoáx.pémodo*.^esor

LIVRAM EXTO COX DICIOXAL

'tjveram o livramento condicional, no periodo aqui relatado. 39

jjjpenas uni violou as condições <|ue lhe foram impostas por sen- 
E ju izo das Execuções Criminaes.

(foi elle " " " ;l 1 .Ia Siha Teixeira que cumpre a pena
>4 annos de prisão cellular, applicada pelo tribunal do jury de 
C» en>  ̂ i! Maio <le 1907. por ter sido autor do crime de homi-

«mples. , . .
toi libera.i". ■ > 21 de Fevereiro de 1927 e a sua pena expiraria, 
|jcc<la carta de guia que o acompanhou, a 12 de Março fie 1931.
| Tornou á prisão, a 13 de Dezembro ultimo, por haver, em Pelotas, 
IjLrio, tentado apunhalar uma mulher.
Vuarda. ainda, o parecer do Conselho Penitenciário e o pronun- 
—to a propósito do Juizo das Execuções Criminaes. 

^■entencia.lo liberado André Pechiski. cuja pena de 30 annos 
cellular expiraria a 19 de Abril de 1931. violou, tambem. as 
que lhe furam impostas, embriagando-se e praticando des

onesta capital, voltando, por isso, á prisão, a 13 de Outubro 
!92h
■ seu livramento condicional t**i revogado pelo Juizo das Exe- 
3Erhninae'. de accôrdo com prévio parecer do Conselho Peni- 
Tio. em 17 de Março de 1927.
Foi igualmente revogado o livramento condicional concedido 

fentenciadn Matheus Puchalskv que. entretanto, não foi preso, por 
abandonado o territorio nacional, facto este que motivou a 
iva revogação.

Fora liberado a 20 de Abril de 1926. cuja pena de 16 annos e 6 
expiraria a 1 de Março de 1927.

Xão occorreram fallecimentos de liberados, no anno aqui relatado. 
Foram liberados, até 31 de Dezembro de 1927. 109 sentenciados, 
tjuats 46 já cumpriram as penas, achando-se. actualmente. sob 
■pia, o, n -iaüicv 
"odera l-.xa. conhecer os nomes dos beneficiados pelo livra- 
^p d ic io t ia l em I " j—1r as penas (jue estão cumprindo, natureza 
BB®8 que praticaram, datas em que foram liberados e as da ex- 

<*as suas penas, em inappa demonstrativo annexo.
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, ■ se a installação do Conselho Penitenciário do Estado. 
—1 1925 e. até esta data, foram postos em liberdade i>elo 

—7 ̂ Condicional. 109 sentenciados.

VISITAS

K i  Correcção foi visitada, a 11 de Março, pelo tenente- 
\'asart|jsjo Gonçalves Meirelles. sub-chefe de Policia da 18." 

^EÜn séde eni S. João Raptista de Catnaquam; a 31 de Outu- 
’kC°nl \r;iu Konder. addido commercial do Brasil nos Estados

ffda ' ''
consignaram Mia> impressões do respectivo livro.

EM EXERCÍCIO NA ADMINISTRAÇÃO EM 31 

DE DEZEMRRO

BJministrador — Bacharel Plauto d’Azevedo
Ktoite do Administrador — Pedro da Silva Schmitt
R-wfa-livros — Agostinho José Lourenço
Eripturari" da Secção Penal — Antonio da Costa e Silva.
Eripturario da Secção Commercial — Francisco Martins Xeves
Daotvlographo — Al varo de Moraes
inxíliar de escripta — Oswaldo Conde.

NO ALMOXARIFADO

Atoioxarife — Octacilio Octaviano da Silva 
j. 1̂ _  Manoel Cândido Lopes 
Eícripturario — Oswaldo Theobaldo Bohrer.

MEDICO

ftr officio n." 1.489, de 20 de Outubro, da Chefia de Policia, 
omniunicado a esta Administração ter sido contractado para 
jso-legi-.ta " h i iddoue Marsiaj que Mtb-»tituiu o dr. Luiz Osorio 
jeira Flôres que foi, a pedido, dispensado dos serviços que vinha 
«do, de ha muito, á Casa de Correcção.
0 novo medico esteve em exercido até ser encerrado este re-

PHARMACEUTICO

Continuou a exercer as funeções de pharmaceutico o Dr. Mario 
H tto  Guimarães.

SERVIÇO ODOXTC)LOGICO 

[Continuou no rar^o o cirurgião-dentista João Rache V itello.
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FUXCCIOXARIO EI.ECTRO-TECHNICÓ

Continuou a dirigir a Uzina o cidadão Carlos R u» 
rães que zela pelas installações eléctricas do estabelecimentjl

MESTRA DAS SENTENCIADAS

Continuou como mestra das sentenciadas — ]). 
da Silva.

COXTIXUO 

Continuou em tal cargo o cidadão Canuto de Deus e S;

CORPO DE GUARDAS

Cuardas-mandantes — Cláudio Bandeira
Manoel Arthur Alvarenga 
Xathalio Pereira de Souza

Guardas-internos— 1 ) Raphael Manoel RodrigueS
2) Belniiro Alves de Azambuja
3) Virgilio Martins Alves
4) João Eurico Schaaf
5) Virgilio Augusto Lopes '
6 ) Ernani Clark
7) Herminiõ da Silva Braga -
8 ) Francisco Carlos de Queiróz i
9) José Martins Soares

10) Julio Manoel Rodrigues
11) Juvenal Xavier dos Santos
12) Coradino de Vasconcellos Dias
13) José Manoel Rodrigues
14) Olgarino de Souza
15) Aracy dos Santos Silva ■
16) Zeferino Silveira Dias Lilbo í
17) Xatalino Antonio da Silva
18) Mario Paido Fayet Coelbo
19) José \ricente de Oliveira
20) Domingos Remoli.

SERVEXTES-COXDUCTORES

Flaubiano Barcellos 
Emilio Loi>es Meirelles 
Antonio Gomes da Silva.
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PESSOAL COXTRACTADO

E^oíficina de serralliaria — Jorge C arlos Henneling 
V ?  officina de marcenaria — Joaquim Ferreira da Silva 

mestre da officina de marcenaria —« Stanislau Kovalski 
tra jr,, — Estanislau Banachak 
'̂('e-ccituluctor — Laudelino Marques.

SUBSTITUIÇÕES

^Jnoturario Pedro da Silva Schmitt substituiu o ajudante do
■ j . / W  de Oliveira Sobrosa. de 1 de íaneiro a 7 de Março 
J ç \ V i8 „ 14 *  Mair,
^Ejgcriptnrario da Secção Penal, cidadão Antonio da Costa e 
(Sistitum o ajudante do administrador José de Oliveira So- 
51 se achava, então, ausente do serviço, aguardando a apo- 
gre-iuerida. de 1  de Março a 21 de Abril. 
f e ^-rinturario lVdro da Silva Schmitt. que, então, pelo mo- 

ELq referido, substituía o ajudante José de Oliveira Sobrosa, 
a substituir, de I de Fevereiro a 1 de Março, o administrador, 
planto d’Azevedo, que se achava, durante esse lapso de tempo, 

, de férias.
K guarda Kapliael Manoel Rodrigues substituiu, de 1 de Ja- 

ile Março, o guarda-niandante Manoel Arthur Alvarenga, 
.-iini licença. para tratamento de saúde.

0 fiel <lo Almoxarifado, cidadão Manoel Cândido Lopes,
■  dr 1 d- \bril a 14 de I PPEESOA o almoxariíe Octacilio Octa- 
> da Silva, que, para tratar da saúde, se achava, então, com

0 escripturario do Almoxarifado, cidadão Oswaldo Theobaldo 
í, substituiu, de 1 de \bril a 14 de Julho, o fiel Manoel Can-

&0 guarda Coradino de Vasconcellos Dias. ex-enfermeiro do 
ial São Pedro. >ubstituiu. de 1 de Setembro a 15 de Novembro, 
^ R o  o.ntra. lado de-te estabelecimento penal, c idadáo  F-ta 
Hmacbak, que. por motivo de moléstia, se achava no gõzo dc

NOMEAÇÕES

|̂ r-portaria da Chefia de Policia, datada de 19 de Março, foi 
guarda deste estabelecimento o cidadão José Vicente de Oli-

— i’or ]K>rtaria n." 76. dc 14 de Maio, da Chefia de Policia, foi
- piurario P e d ro  da Silva Schmitt para exercer, interitia- 

funti,iK'v ,|l( cargo de ajudante do administrador deste esla- 
pto jK-nal.

gfr' portaria n." 77. da mesma data da anterior, da Chefia dc 
m nomeado o auxiliar de escripta Francisco Martins Xeves
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para exercer, interinamente, as funeções tio cargo de J  
da Secção Commercial.

— Por ixirtaria da Chefia de Policia, sob n.° 78, 
de Maio. foi nomeado auxiliar de escripta o cidadão ()Sw

— Por portaria n.° 88. de 13 de Junho, foi, pela ChefkjL 
nomeado guarda deste estabelecimento o cidadão DominpiS

— Por portaria n." 99. de 28 de Junho, da Chefia» 
foi nomeado para o cargo de servente <> cidadão Plaubiano

— Para o cargo de servente foi tambem nomeado 
Policia, por portaria n.° 133, de 17 de Setembro, o 
Lopes Meirelles.

p a r e e xc r , i xc  ec r n i , e n , t c  m

Foi contractado ]>ela Administração, em 5 de 1'ever* 
exercer as funeções do cargo de servente, o cidadão l-.uzehi<» 
Duarte.

DISPENSA DÜ SERVIÇO

Foi dispensado do serviço, a i>edido. em 1 de FevèS 
haver sido nomeado enfermeiro do Manicomio Judiciário o i 
contractado João Baptista de Godoy.

— Foi, tambem. pela Administração, dispensado do -̂r 
24 de Dezembro, confonrte pediu, o servente contractado Etiz 
tonio Duarte.

p , s s f e xu f r n c ç  t f  p a r eexc r , i xc ç

Occorreu. a 31 de Maio, o fallecimento do guarda joã j 
dos Santos.

— Falleceu. tambem. a 18 de Junho, o servente José !j 
Oliveira Alves.

APOSENTADORIAS

Esteve ausente do serviço, de 11 de Janeiro a 9 de p arexr 
que, a pedido, foi aposentado por Acto Presidencial sob 9  
ajudante do administrador, cidadão José de Oliveira Sobrosaa

LICENÇAS

Esteve ausente do serviço, de 1 de Janeiro a 1 de Març),J 
tindo de 8 dias restantes, o escripturario da Secção iVnal. 
da Costa e Silva, a quem haviam sido, por portaria n° Jj 
Presidencia do Lstado. concedidos dias de licença, sem vejT 
para servir como 2." tenente-ajudante do 11.° Corpo Auxiliar* 
gada Militar, com séde em São João Baptista de Camaqu 
foi feito pelo referido funccionario, desde a creação ate a 
daquella unidade.
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«utsente <lo serviço, de 1 de Janeiro a 5  de Março o 
JK ste' e ", Manoel Arthur Alvarenga, a quem haviam sido, 
■ pnda saúde. concedidos, pelo Governo do Estado, 60 

cuj2 gózo entrára a 4 de Dezemhro de 1926. ha- 
jí '^"Seferidf) o pedido de prorogação da mesma. 
— sid‘J 1 alIscnte do serviço, de 1 a 11 de Janeiro, o ajudante 
^  '̂'te' (ior Iose de Oliveira Sobrosa, a quem haviam sido, para 

Hmi»,i't jgôde. concedidos, pelo Governo do Estado, em 11 de 
1920 dias de licença.

ausente do serviço, de 1 a 31 de Janeiro, o servente 
(ja Silva, a quem haviam sido concedidos, i>ela Chefia 

a*. -,.,,:i tratamento de saúde, em 27 de Novembro de 1926. 5() 
em cujo gôzo entrára a 1 de Dezembro desse mesmc

t  c ;lii-. n!c do serviço, de 1 a 5  de Janeiro, a mestra da 
ESecção de mulheres), d. Antonia Alves da Silva, a quem 

13131 11 edidos, para tratamento de saúde, em 3 de Dezembro de 
^E?oortaria n.° 177. da Chefia de Policia. 30 dias de licença, 
■Sfgózo entrou a 5  desse mesmo mês.

por officio n." 117, de 24 de Janeiro, a Chefia de Policia 
BB- u a esta Administração que. a 21, foram concedidos ao 
B̂ Ernani Clark, para tratar da saúde. 60 dias de licença, em 

17 p21 motivo <ie moléstia, se achava já desde 0 1 . havendo 
E f e  o cargo a 22 <le Março.

Por portaria n." 36. de 7 de Março, foram, pela Chefia de 
bj, c„ncedidos ao  escripturario Pedro da Silva Schmitt. para trata- 
w» da saúde em pessôa da familia, 30 dias de licença, em cujo 

entrou nesse mesmo dia.

_  Por portaria n.° 38, da Chefia de Policia, foram, a 16 de 
a, concedidos, para tratamento de saúde, 30 dias de licença ao 
du Almoxari fado, Manoel Cândido Lopes, que desistiu da mesma, 
se achar melhor e em vista de estar, então, gravemente enfermo 

>lmn\.-inf(‘ Octacilio Octaviano da Silva.
— A 17 de Março, foram, pelo Governo do Estado, concedidos, 
tratamento de saúde, 60 dias de licença á mestra da Alfaiataria

■gáo de mulheres), d. Antonia Alves da Silva, que entrou no
i da mesma a 19 do alludido mês.
— Por officio n.° 399, de 26 de Março, a Chefia de Policia com
iam a esta Administração que, a 24, o Governo do Estado con-
6. para tratamento de saúde, ao almoxarife Octacilio Octaviano 
Silva, 90 dias de licença, em cujo gôzo entrou a 1 de Abril, re- 
jindo o cargo a 15 de Julho.
— Por officio n.° 509, de 20 de Abril, a Chefia <le Policia com- 
ou a esta Administração que, a 13, foram concedidos, para trata-

*o de saúde, ao guarda José Martins Soares, 60 dias de licença, 
cuJo gôzo entrou a 14, havendo reassumido o cargo nesse mesmo 
de Junho.

í  De 1 de Setembro a 15 de Novembro, gozou licença, conce-
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GUARDA-INTERNA

E  -a jnterna esteve a cargo de .5 guardas-mandantes e 20 
\ | o  escalados, diariamente, turmas de accôrdo com as 

,|,)S serviços.
;ir>' ^da a ordem e reinou a disciplina na prisão durante o 

01 n1!«lata(lo.
——1 8 G U ARDA-INT IRE A

^Bltancia externa continuou a cargo da Brigada Militar que. 
A ' forneceu 40 praças, sob o commando de uni official. 
— 1 com ° dever de agradecer at|ui os bons serviços que 
8 G UA .,ta<loal vem prestando á Casa de Correcção. 
oii|lC,a ' ' '

t v M ES ,)K KSl KII>TrUAÇAO E CONTABILIDADE

—1 -sumir a administração da Casa de Correcção alvitrei a 
•'" nK(iida acauteladora dos interesses do Estado <le que se 

annualmente, por funccionarios da Fazenda do Estado, a 
toda a escripturação e contabilidade da Casa de Corre- 

foi feito de 1920 a 1926. conforme relatorios apresentados 

fja <le Policia.
Díxamc do anno de 1926 foi procedido pelo official do Thesouro 
tjodii cidadão Arthur l.ewis que apresentou, a respeito, bem 

do è minucioso relatorio.
Administração já solicitou, em officio n.“ 1.370. de 10 de 

hro ultimo, um  exame do exercicio de 1927. ainda não iniciado

CONCORRÊNCIAS PUBLICAS

Bodas as compras de generos alimentícios, material para as offi- 
droga>, material de expediente, fazendas, etc. continuam a ser 
em concorrência publica, sendo as propostas enviadas ao Go- 
do Estado, para melhor exame e prévia approvação.

MOVIMENTO DE PRESOS 

V», em 31 dc Dezembro de 1926..................
iram. de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1927-----

Total_________

i de I de Janeiro a 31 de Dezembro de 1927 -------

Sani, pois, ao ser encerrado este relatorio. em 31 de De-
■ttbro de 1927 ____ ____ _____ ____________________
■23 sentenciados, 47 em appellação. 22 pronunciados, 
«n processo e 1 detido.

( yuanto ao sexo. eram 499 homens <■ 8 mulheres.
<la Justiça estadual

federal ____________________ _________

Total..__________

563
638

1.203

696

507.

493
14

507



M O T IV O S  P E L O S  y U A E S  S A IR A M  PREscvei 
E S T A B E L E C IM E N T O

Conclusão de pena _____
Livramento condicional 
"Sursis” ( Condeninação condicional ou suspensão da eXeçJjj|

da pena ) .... ................................................
Absolvição .......................................................... .....j
" I labeas-eorpus” ...................................................— ■ B
Fiança ...................................................................  
Autoria de crimes em que o réo se livra solto,

de fiança..........................................................' e
Reparação do mal causado .......
Relaxamento de prisão ........ »
Prescripção da acção penal....................................... MO
Archivamento de processo ......................  'M
De ordem da Chefia de Policia................................

” Suh-Chefia de Policia da 1.* Região... 3
Impronuncia ...........................  ......................-...
De ordem do 1.° Juizo Districtal ..........................

t t  f f  » 2 ° *  ” * *

T da Delegacia de Policia do 1.” districto... ..I V
t t  t t  t t  t t  i t  t t v 2 ° »

t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t ^ o t t

Entregues a escoltas ............................. .....jH
Remoção para o Manicomio Judiciário .......
Fallecimentos —eM

Total.___J^B

NATUREZA DOS CRIMES

Contrabando ...... ......—
Deserção e fuga ----
Defloramento _______ ___
Furto______ _______ ___
Homicidio ______________
Infanticidio----------
I^enocinio _---------
Latrocínio ----------
Lesões corporaes léves __
Lesões corporaes graves ...
Moeda falsa ....------—_
Peculato------------
Roubo ________________
Sêllos falsos em circulação
Tentativa de estupro .......
Tentativa de defloramento 
Tentativa de homicidio —
Tentativa de moeda falsa 

Total .......... .....
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— 1 8 3A — 1 l 3e 1 e m  eAã sm8 l- ãA ã

Allemães ----------------------------- 6

Argentinos ------------------- ----  2
brasileiros ----------------- -----432
Húngaro ----------------------------- 1

Hespanhoes---- ------------------- 2

Italianos ---------------- 1--- 17
Portugueses .............. .................. .........  2
poloneses----------------------  2
R u sso ----------------- -- -----------  1

Yugo-slavo ----------- ----- ,---  1
XJruguayos------------------------- —  41

Tota l_____________________  507

PROCEDENCIA DOS RECLUSOS

Alegrete --------- ------- -- - 9
Alfredo Chaves ------------------  2
Antonio Prado ________-- --------  1
ISagt ----------- ----------  15
Bento Gonçalves ...................... ..........  2
Caçapava -------- -—...—................. . 2
Cachoeira .................— ....... ...........L—  4
Candelaria ............................ ........  2

Conceição do Arroio ...... ........ ...... :---  5
Cruz Alta ---------- ------- ----  5
I). Peclrito______ _____________ ____4
Dôres de Camaquàtn _____ ________ 2
Encantado ...................................... ...... : 5
Encruzilhada______________________ __  4
Erechim _______ ___ ___________3
Estrella ........... ..... .....-.......................i_i 2

Guaporé............................ ..... I_________  3

Itaqúv ....................... ............... 1 ______ 18
Jaguarão ................................................ 2
Jaguar\ ________________^ ___________  2
Julio de Castilhos _______________ ___  4
iageado ______________ ___________ 6
lagoa Vermelha ............... ...... ............. 3
Lavras ............................. ................ .....  0
Livramento .......... ........................ ......... 17
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Montenegro ........... — ....-......-...-......- 3
Palmeira ....... -..................-.............. —  2
Passo Fundo ..... .............................. —  lg
Pelotas ............................................  17
Pinheiro Machado ............................ -....' 4
Piratinv ............................................ ...... 4
Porto Alegre —.......... -................ ...- 1 1 3
Quarahy --- -—-............................. — 5
Rio Grande .................................  27
Rio Pardo ........ ...................... ............... 7
Rosário ............. ................................ — r  8
Santa Cruz ........................ 15
Santa Maria .........................  23
Santa Victoria do Palmar --- 3
Santiago do Boqueirão.................
Santo Amaro .........-............................. 3
Santo Angelo ......................................  10
Santo Antonio da Patrulha ...............  8
São Borja ..........................................12
São Francisco de Assis ................ —...  4
São Francisco de Paula ......................... v
São Gabriel ...-................... ..................... 8
São Jeronymo .................-...................—  2
São João de Camaquam ....................... . 3
São Leopoldo ..._..-.................................. . 4
São I^ourenço .................... .................. 2
São Luiz Gonzaga .............................. . 7
São Sebastião do Cahy ................ .....  2
São Vicente ......................................... 4
Soledade ..... .............—.................... ...... . «| 7
Taquara ................................................  4
Taquary .................-.............-..........Monte  g
Triumpho ...... .............................. ....-—^
Uruguayana ..................................... — 16
Vaccaria ............... .........................-......- 7
Viamão ..... -.........................................— J
Venancio Ayres .............................. -....

Total ........... .........................Jy?07

RELIGIÃO

Catholicos ...............— ..........-...... ........
Protestante* .................................. - —-
Espiritas .......... ..... ........................... — *

Total ___________ ______ —....



INSTRUCÇÃO

378 
129

Total .................................. 507 

INSTR
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jjrano >- 
jlixtos 
Negros

Total 507

ESTA IX ) CIVIL

Soltei ros
< Casad< >'

Viuvos

Total ...... IN____l..‘............ .... ...  507

RELIGIÕES XA PRISÃO

A religião catholica apostolica romana continúa a ser ministrada 
Lfvtn* padre Pio Buck, que tem como coadjutor o revni." padre 
K  Mascarcllo, ambos professores do Gymnasio Municipal An- 
K »  quaes. no desempenho de sua nobre missão, concorrem, com 
^Sconselhos c offertas dc uteis livros. )>ara a disciplina do es- 
Jtomento.
A 25 de dezembro, como nos annos anteriores, foi celebrada uma 

Ki ícitiva, em commemoração ao Natal de Jesus Christo. á qual as- 
jm. acompanhados das respectivas familias, todos os reclusos de 
amducta, sendo, entre os mesmos, pelos alludidos sacerdotes, dis- 

IN varios brindes, doados )*'la sociedade, commercio e estaliele- 
os bancarios desta capital.

Vpos a missa, entregaram-se os reclusos á pratica de diversos di- 
Kntos, taes como “ foot-ball ”, etc.
A Associação Christã de Moços e a Federação Espirita Rio-gran- 
cnntinuam a visitar os reclusos que lhes são adeptos.

MENORES

Existiam no estabelecimento, ao ser encerrado este relatorio, 17 
J® de menor idade, a sal)er :
Lni procedente de Rio Pardo, condemnado a 6 annos de prisão 
ST crinie de homicidio simples.

287
179
41

374
93
40

Sabe.» l«-r e escrever
\nalphaltctos
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— Um procedente de Caxias. condemnado a 3 aniii 
20 dias de prisão cellular, crime de roubo.

— Um procedente de Ijuhy, condemnado a 5 annofl 
prisão cellular, crime de homicídio simples.

— Um procedente de Lageado. condemnado a 4 an J  
cellular. crime de homicídio simples.

— Um procedente de Hagé. condemnado a 3 annos 
lular, crime de homicídio simples.

— Um procedente de Estrella. condemnado a 11 an_B 
cellular. crime de homicídio qualificado.

— Um procedente de São Gabriel, condemnado a 9 n '‘ 
são cellular, crime de furto.

— Um procedente de Tatpiara. condemnado a 11 anno* 
cellular. crime de latrocínio.

— Um procedente de S. Francisco de Assis, cond“  
annos, 3 mêses e 15 dias de prisão cellular. crimes de viol 
mieilio e tentativa de estupro.

— l'm procedente de Jaguarv, condemnadi : lo auu 
de prisão cellular. crime de homicidio simples.

— Um procedente de Montenegro. condemnado a 1 anno 
são cellttlav. crime de lesões corporaes graves.

— Um procedente de Santa Cruz, condemnado a 2 annns 
são cellular. crime de roubo.

— Um procedente de Uruguayana, condemnado a 2 annos 
são cellular. crime de lesões corporaes graves.

— Um procedente de S. Gabriel, condemnado a 2 annos 
ses de prisão cellular, crime de estupro.

— Um procedente de Caxias, condemnado a 5 annos e 4 
prisão cellular. crime de roubo.

— Um procedente de Alfredo Chaves, condemnado a 21 
prisão cellular, crime de homicidio qualificado.

— Um procedente de. Itaquv, condemnado a 3 annos ffl 
cellular, crime de homicidio simples.

MULHERES

Existiam, em 31 de dezembro. 8 mulheres no i >ta)»c i 
saber:

Uma procedente de Vaccaria. condemnada a 30 annos de 
crime de homicidio qualificado.

— Uma procedente de Arroio Grande, condemnada a 30 
prisão, crime de homicidio qualificado.

— Uma procedente de Santo Ângelo, condemnada a 30 
prisão, crime de homicidio qualificado.

— Uma procedente de Vaccaria. condemnada a 20 nnm# 
são. crime de homicidio qualificado.

— Uma procedente de Santa Victor: ■ !■ !' r.i r. cowE 
19 annos e 6 mêses dc prisão, crime de homicidio simptej
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F ,tH|cnic <lc Santa Cruz, condemnada a 10 annos e 6 
PP» — crime de infanticidio.
IP ^^cpd e iitc  desta capital, condemnada a f> annos de prisão. 

■P® 'vidio simples.
(je 'H’l""j.0cedente de Rio Pardo, condemnada a 1 annos de pri-

—1 8 7 F , 1 t F F H t F  | cF n c i c<c7 8 1 t F

Houve, no periodo relatado-------------  33

____8  7F, ............................................... 58
ELjicadas as resjiectivas jienas regulamentares aos in-

I & ,  regulamento.

r . ^ .,11- :1 a- -esuintes:
jutran-s11

Luta cori*>ral
Uso de trinco falso ............ ......... -..... ..

Furto- ---------- ;------ --—
—....— ........... — ....... .........

Recusa ao trabalho
hesacato —..... ......... ............. :.... -........

5 
1 
4 
4
6 
7
9

LTso de instrumento cortante ...-............. 4

Total _______________________  33

Hbtz não se registrassem aggressões e lutas entre os reclusos si 
gpi delles habitasse a sua respectiva cella.
I&0 inevitáveis em face da agglomeraçâo dos mesmos nas cellas.

— 1 887 F ,t  7H|cn  

fectorreram, durante o anno relatado, 11 obitos de sentenciados, a

NOMK Data

Francisco Claudino da Siiva 15— 2 -27

Aatiabo Nunes de Carvalho 19— 4- 27

Otnsles Pfrreira dos Santos 2s_■4 27

Wippí Marti' da Silva ................... 16— 5—-27
tH  Pittan 22— 5—-27

Joio Pedro Nabinger . . . . . . 13— 6 27
Owaldo dos Santos 14— S—27
Angelo Corri- i|e Souza 22— 8—-27

Antoniu Grosso Duarte de Bezerra 21 - 9- 27
|Mo Luiz Tlbureio ___ _______ 23— 10--27

«•ferino ARsnmpçao Amaro da Costa

30—11—27

Causa-uiortis

Syneope-eardiaca

Tétano

Fébre typhoide 

Angina cio peito 

Syncope-cardiaca 

Angina do peito 

Tuberc. pulmonar 

Entero-colite 

Syneope-eardiaea 

Edema agudo do 

pulmão 

Enterite tuberculo- 

se-acidose
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ESCOLA

Esteve a cargo tios sentenciados Cezar Augusto Fa| • J 
e Antonio Gorrese.

Auxiliaram o ensino os reclusos Manoel Augusto Xa íJ 
e Dr. Aristóteles Pereira.

A frequencia foi de 51 alumnos.
Os menores freqüentaram a escola, á noite.
< > ensino foi ministrado proveitosamente.
A sala onde íuncciona a escola é pequena. não satisf
O horário das officinas não ]>ermitt< ■; nnt(,n 

quentem as aulas em maior numero.
() professor percel>e, mensalmente, pelo Thesouro dn }• 

gratificação de 505000. mandada dar ]>elo Governo cU> Fstad̂

D l M l  I I  » k l M  I l . l l l l  M . \I . I I! i- V, ,1 |., , 1)()

A Administração recolheu aos cofres do Thesouro do
Estado, como renda das sete officinas. a quantia de 557

DESCONTO DF. PK CU .lo  DF "k.VI FXCIADqj

A Administração recolheu aos cofres do Thesouro do J 
Estado, cm 1927. proveniente dos descontos feitos — 
do pecúlio adquirido i>elos sentenciados operários, I  
para pagamento dc alimentação, vestuário e custas, ■ 
de accôrdo com os arts. 82 e 83 do Regulamento, j 
a quantia dr $4

PECULK) DISPONÍVEL

A Administração |>agou. ]M»r adiantamento de pecúlio, 
em folhas mensaes. aos sentenciados que traba
lham nas officinas, como estimulo á producção,
]>or conta do ]>eculio de cada um ddles ........

ENTREGA DE PECÚLIO

A Administração pagou a diversos sentenciados que 

foram |xistos em liberdade, por conclusão de 

pena e ]>elo livramento condicional, o pecúlio que 

adquiriram no valor de ______ __________  _J f l

AUXILIO  A‘S FAMÍLIAS*

A Administração entregou a diversos sentenciados, 
para attenderem a necessidades de suas familias. de 

accôrdo com o Regulamento .................. ..........



P
B

*
?

P  B*? P

I gt i H .10 GANHO PELOS SENTENCIADOS 

•ração recolheu aos cófres do Thesouro do
em 28 de julho, o que coube aos sentencia 

h>’ : 'r io s . nos lucros das officinas. segundo
1 • encerrado a 31 de dezembro dc 1926

•tala»*."
45 :444$000

SAQUES EMITI IDOS

• i«ração eniittiu. no |>eriodo relatado, pelo 
P B*? Pclotense. contra varias firmas do Norte 
'̂"paiz e d^te Estado. 6K saques no valor total de 229 :826S610

^Encerrado este relatorio, tem a Administração a
desses saques _ _ ______________ ______- 29:622*200

SAQUES ESTRASK5EIROS

Lj-jídí»tração pagou ao Banco Brasileiro Allemão,
1927. conforme 0 seguinte quadro demonstra

i s  diversos saques da firma Reimers & Loessl. 
fAj \llemanha. relativos ao material importado 

nara a officina de Serralharia. com prévia autori-
, do Governo do Estado---------- --104:61 2$**00

^1'iU DOS SAQUES PAliOS, DURANTE O ANNO, AO BANCO BRA- 

K,K() AIXKMAO, I)A FIRMA REIMERS & LOESSL.' DE HAMBURGO

.MESES Taxas Impor-

pn jv tle janeiro 

I de março 

[|S de mariV' 

P de maio

1* dc llrli I "

4 de novpintiro 

!*> de novembro

Total

taocias

112.14.10 51316 4:633*100

330.11.4 513 16 13:6491100

1 393. 4.9 563/64 57:373*500

462. 9.1 513'16 19:094$900
1S4.10. 525 32 5:583$600

57. 5.7 5 7/* 2:339$900

47. 4.2 527/32 1:938*80*

104:612(000

D1RE1TC)S ALFANDEGARIC)S

 ̂Administração pagou á Alfandega desta capital, em
I p27 direitos alfandegarios .................................  47 :95**f880
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MARCENARIA E CARPINTARIA

Esta importante officina continua sob a competente <lj 
mestre contractado Joaquim Ferreira da Silva e contra-in 
nisláu Kovalski.

Trabalharam nella. em 1027. cerca de 90 sentenciado* r 
mente.

Foram executadas obras 110 valor de ................... .... ... jji

As encommendas de moveis são sempre crescentes para a4 
puMicas do listado. Repartiçõe-, Tribunaes. particulares, etifl 

Ha pedidos em carteira que darão para movimental-a M 
anno de 1928.

E ’ lamentável que tenha perdido bon- <i|K-r«rio<. uns (A  
|x>st<»s em lilierdade. [x>r conclusão dc |>enas. (nitros jxir terènF 
livramento condicional.

E. MAARCE luta com difíicuklade. actualmente, para 
innunteros |>edidos de moveis que lhe são feitos diariamente

Forneceu á Instrucção Publica, em 1 c>27, 2685 mo- 1
veis no valor de ____________ ___ ,________ ____  117

De ordem da Secretaria do Interior, para Tribunaes ' 
e Repartições, 396, 110 valor dc .. 15 .

Melhor poderá V. Exa. observar taes fornecimentos rle 

em dous mappas demonstrativos que a este relatorio estão AR

PADARIA

Esta officina continúà soh a direcção do sentenciado 
do Reck.

Fornece pão para os reclusos do estabelecimento,, ]>ara 
lhões da Brigada Militar. Isolamento S. José, e alguns parti 

A farinha de trigo argentina, de primeira qualidade, 
adquirida em concorrência publica administrativa.

Produziram-se. em 1027. 105.554 kilos de pão, -ciido 0 
1$150 réis nos mêses de few-reiro <• março. pa>-andi>. depqfl^ 

Adquiriu uma moderna amassadeir:: medianica. - um nr 
ctrico. jx»r 6 :4UOSOOO. custando a installação 2 :800$00(S .

O |)ã<> melhorou muito e o numero de operários I t r< lu 
9 em vez de 21. todos assiduos e zelosos pela confecção do p 

lia  necessidade de retirar a Padaria do corpo <lo edificjfS 

Ficaria melhor em uma nova e apropriada construcção. 
acquisição de dous fornos modernos.
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ALFAIATARIA

a dirigida com apreciável zelo e competencia pelo

^0,1ti!i' A,exanc 1re Brasil.
’ ,inii toílo.s os fardamentos e mais i>eças de vestuário dos 

fardamentos dos guardas e serventes, 
receber encommendas. tambem. *1< |>articulare>. inclu- 

O"'"' en<jencias dos municipios do interior do Estado. 
—  trabalham 12 sentenciados, com dedicação e esmero.
V1 'unía secção que lhe é annexa. onde trabalham as sentencia- 
'r"1 jjfeeção da mestra Antonia Alves da Silva.

ar(|Uisição de novas machinas "S INGER”. brevemente, a 
alimentará.

TELAS DE ARAME

■  pequena officina continúà a ser dirigida )>elo sentenciada

B L oA n""1"-
ST - uma só niachina para a confecção de télas de arame, 
produziu 3.581 metros de téla e 23 quadros.
E ^ e  unia secção de trabalhos de osso e chifre, fabricando-se es- 

coHieres. etc.. objectos curiosos e que muito procurados são

visitantes.

(Ifella trabalham 10 sentenciados.

MOSAICOS

Intmúa esta jicqueiia officina a ser dirigida pelo .sentenciado Al- 
■W de Andrade que muito se esforça |>ela bôa marcha dos tra- 

«jue lhe competem.
Precisa, porém, de uma completa remodelação, pois só ]>os.sue uma 
Ja de svstema rudimentar.

iu mosaicos no valor de ................. -....... ........  6:796$500

Uella trabalham 10 sentenciados.

sfeum 195AL de mosaicos no valor de.....................  17 :733S430

SAP ATARIA

^Bntinua sub a activa e zelosa direcção do sentenciado Pioravan- 
P*ÍRatti, cotn o auxilio de 10 sentenciados.

Fabrica calçado para os reclusos e acceita encommendas de par-

E uma officina que carece de melhor installação.
«lUirida- machinas modernas, contractados profissionaes conq>e- 

JWstalIari.a em uma sala maior, poderá fabricar calçado não só
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RELAÇÃO DOS MOVEIS FORNECIDOS A’ INSTRUCÇÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 1927

L O C A L I D A D E S

Collegio Elementar de Julio de Castilhos......................

g.* Aula do Novo Porto do Rio Grande..........................

■ Collegio Elementar de São Borja.................................

M j.* Aula de Alegrete.........................................................

] (jrupo Escolar de São Francisco de Assis..................

2 * Aula de Retovado — São José do Norte.................
j. R

' Aula Federal de Cortado — Cachoeira..........................

P Collegio Elementar de Santo Angelo............................

f Collegio Elementar de São Leopoldo...........................

■ collegio Elementar de Uruguayana...............................

Collegio Elementar do Parthenon, nesta cidade.........

E I Grupo Escolar do Passo — São Borja..........................

| Collegio Elementar de Caçapava...................................

I 9.* Aula de Itaquy.............................................................

I i Grupo Escolar de Antonio Prado...................................

; 22.* Aula de Canella — Taquara...................................

| Grupo Escolar de Pedras Brancas.................................

I Collegio Elementar de Jaguarão.....................................

I j 9." Aula do Passo da Mangueira...................................

| Collegio Juvenal Müller — Cachoeira........... ; ............

8.‘ Aula de Pulador — Passo Fundo.............................

I | Aula Federal de Porto Mariante.....................................

I j  Collegio Elementar de Viamão.......................................

Aug. Ben. Loj. Cap. Luz e Ordem...................................

i I 54." Aula de Gravatahv...................................................

E Grupo Escolar de Tupaceretan .....................................

42." Aula Mixta, nesta Capital........................................

Collegio Elementar de Bento Gonçalves........................

I 29.* Aula de Santa Maria................................................

1 5.* Aula de Piratiny — Arroio Grande..........................

Collegio Elementar de São Leopoldo...........................

1.* Aula de São José do Norte........................................

Aula Federal do Morro do Paulo — São Leopoldo....

Colonia de Pescadores Z-9..............................................

I 6." Aula Mixta, nesta Capital........................................

Grupo Escolar de Tapes..................................................

Grupo Escolar da Tristeza, nesta Capital....................

Collegio Elementar de Encruzilhada.............................

Collegio Elementar Bibiano de Almeida — Rio Grande.

I Collegio Elementar de Passo Fundo.............................

I Grupo Escolar de Santiago do Boqueirão......................

Collegio Elementar da Taquara.......................................

| Aula da Lomba Alta — Cachoeira...................................

| 12.’ Aula Publica — Encruzilhada.................................

I 38.* Aula do Rio dos Sinos..............................................

i Collegio Elementar de São João de Camaquam.............

| Aula de Caxias....................................................................

| Aula Federal em Campo Bom — São Leopoldo...........

27.* Aula, nesta Capital.....................................................

| Grupo Escolar do Herval..................................................

49 * Aula, nesta Cidade.....................................................

f E«cola Complementar, nèsta Cidade...............................

Cbllegio Elementar dc Rio Pardo...................................

Aula Publica da Rua Venancio Ayres — N/Cidade.. . .

Collegio Elementar de Santiago do Boqueirão.............

Grupo Escolar de Lageado................................................

Collegio Elementar de Itaquy..........................................

Grupo Escolar de São Francisco de Paula....................

Conselho Escolar de Pelotas............................................

Collegio Elementar de Quarahy.......................................

Collegio Elementar de Livramento.................................

Grupo Escolar de Venancio Ayres...................................

19.* Aula da Estancia Velha — São Leopoldo...............

Totaes.................
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i Tribunal <lo Jury de Quarahy.............................................. 24 _ 1 1 2 1

1 _
■

28

4 Fôro de Montenegro................................................................ — — 1 — 1 - — - — - - — 1

3 Tribunal do Jury de Caxias.................................................... 36 — 10 — 2 - 7 2 — — __ 57

4 Tribunal do Jury de São Pedro............................................ 24 — 6 - 1 - 3 — 1 - 1 — 36
Tribunal do Jury desta Capital............................................ - — 1 - — — — - - --- --- — 1

6 Tribunal do Jury de Palmeira.............................................. — — — — — — — — --- 3 --- ____ 3
4 " Juizo Districtal desta Capital..................................................................................... 12 — 1 1 1 — — --- --- — --- 1 16

8 4 ” Cartorio do crime desta Capital....................................... —  _ 1 --- — — — --- - — 1 1 3

E Juizo de Comarca da 4.’ Vara desta Capital...................... — — . — - — — — — - - — 1 1 9

10 Forum de Garibaldi................................................................. 24
8 I

2 - 4 — - - 2 - 40

11 1." Juizado Districtal desta Capital..................................... — — 1 - — 1 — 1 - - — - 1 4

12 3 Juizado Districtal desta Capital..................................... 6 — — — 1 1 1 — — — - — - 1 10

13 Juizado Districtal de São Leopoldo..................................... 6 - 1 — — - — 1 _ 8

14 Tribunal do Jury de Lageado................................................ 48 8 — — 1 4 _ 1 — — - 62

IS Bibliotheca do Forum desta Capital................................... — 1 - 1 - — — - - —- - - 1

16 Tribunal do Jury de Guahyba.............................................. — — - — — — - - 3 - - 3

17 Tribunal do Jury de Caçapava............................................ 24 — — — — - — 1 — — - — - - 25

18 27L Juizado Districtal desta Capital..................................... 12 — —  1 — — 1 - — *. — --- --- — --- --- 13
19 Tribunal do Jury de São Luiz Gonzaga............................ 24 — 6 ! 1 1 i 1 — — 2 - 1 --- --- 37
20 Secretaria de Estado dos Negocios do Interior e Exterior — 41 | 41
21 Para o Forum de Santa Victoria do Palmar ......................................... — — —  | — 2 - — — — - — 1 1 4
22 Para o Forum de Quarahy.................................................... — — - i 1 — — — — 1

Totaes................. 240 41 40 1 3 16 4 22 5 1 2 2 1 9 4 6 396
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! •  -presentado ao Sr. I>r. Administrador, pelo eirurgião- 
r  t relativ0 ao anno (it- 1927:

Ulmo. Sr. Dr. 1’lauto d’Azevedo

• fiiurimio o que determina o regulamento, tenho o prazer de 
r-vr* !• relatorio dos trabalhos profissionaes executados no 
dentário deste Estabelecimento durante o anno proxiino findo, 

pjjejo. antes dc apresentar o quadro demonstrativo, deixar aqui 
-rodos os meus agradecimentos pela fórma com que sempre atten- 
„  minhas solicitações.

INSTRUMENTAL

Muito tem melhorado o nosso gabinete, embora se apresente ainda 
30. Tenho 110 entretanto, dentro da verba votada para este fim. 
®jdo instrumental e penso aos poucos completal-o.

QUADRC) DEMONSTRATIVO

Consultas ..... ..... ... ....... ...... - 1945
Curativos ............................................ ?028 
gerações ............................................ ......821
jpbturaçòes diversas ............  914
Estomatites 321
Gengivites ............................................. 493
Fistulas diversas .................................. 205
Abcessos . ........................... 59
Pyorrhéas _________________ ______ — 175

 ̂Kystos _________________ _,........— ..  44
Flucções ................................................  108
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CONSIDERAÇÕES

Ao encerrar este pequeno relatorio. mc é grato fleivjB 
signados os meus agradecimentos ao sentenciado Ambrosj T 
Silva. pelos bons serviços que vem prestando ao gabinet 
a boa vontade.

Casa de Correcção, Porto Alegre. 20 de Janeiro <le ígMjT
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Cirurgião den t J



Illmo. Sr. Dr. Administrador

\omea<l') medico legista. em 20 de Outubro de 1927. e destacado 
Th occasião para attender ao Serviço Sanitario da Casa de Cor-
l jpreseiitn agora, em cumprimento a uma disposição regula- 
I meu relatorio referente ao anno de 1927. no qual saliento duas

’ primeira, dizendo respeito ao estado sanitario em geral da 
movimento do consultorio e das enfermarias, pessoal, estatística 
a tudo quanto toca o serviço medico de Janeiro a Outubro, 
medico o illustre prof. Nogueira Flores, e de Outubro a De-

3 mezes em que tomei posse do cargo referido.

Foi boa a minha impressão ao entrar pela primeira vez nas en- 
rias <la Casa de Correcção. Î ogo notei n’ellas o trabalho activo 

Nogueira Flores, apoiado por vosso esclarecido tino admi-

Entretaiito nomeado i>ara attender es]>ecialmente a esse serviço, a 
dedi«|uei-nie com satisfação e vontade de melhorar o muito que já 

feito.
verbas apenas sufficientes. apezar da actividade do medico 

antecessor e de vosso espirito emprehendedor. impossível seria 
nais do que aqui encontrei.

0 estado sanitario do Estabelecimento durante o anno de 1927 
to» mau. pois. apezar do numero de consultantes ter sido grande, 

ai firmar que a maioria, recorre ao medico por leves incom- 
dores de cabeça, fadigas. ]>erturbações digestivas, etc... in- 
os estes freqüentes em pessoas que levam vida sedentaria, com 
<3»o pouco variada apezar de abundante e sadia e de moral 
lein certos indivíduos).
tm é que. ao dar as primeiras horas de consultas, cerca de 
K c  doentes recorriam a mim por distúrbios do apparelho 
Jda nutrição em geral, 
numero, hoje, porém é muito reduzido.
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»c
■  , toda ])arte, o numero de syphiliticos é grande na Casa 
Cü!”' ,i0. cerca de 60 a 70 % da população.
jjffef('‘ j.( ,..ta cm tratamento e a despesa para este fim é enorme. 
A parte da verba <la Pharmacia foi gasta em combater a 

(|tlizes.se fazer um tratamento em regra, a verba não seria 
ijara os primeiros mezes.

Entanto, nos últimos mezes. devido a compra do preparado 
\1)K< )!■•". fabricado em Pelotas, muito se economisou.
-jinda. resolver sobre acquisição do " NÉO-SAI A’AKSAN” 

T^arados de bismutho, caros demasiadamente nas concorrências. 
J îules ampolas de X íi( )-S Al A AKSAX. contendo varias grani
l,r''ir,(jra é convem, por diminuir notavelmente o custo.

^ELconcorrência, porém, ninguém apresentou preço para ampolas

^ ^ ^ b g e ns-
■ aior ((iiatidade ottetvcida t"i dc 0,90 a 7S(KX) uma ainjwila. 

Rl*n» fep°,a (̂ e (*‘l l)ara fazer 6 de 0.15. 3 de 0.30 e » de 
L -̂ .preços são quasi iguaes ao da primeira.

economia já é grande, adquirindo somente ampolas de 0.90, 
Ptrria ainda inuito maior se fossem de 2.0-3.0 e mais gratnmas. 
eT effeitos de um tratamento anti-sypbilitico, eni regra, já se

3 sentir.
Muitos indivíduos sentem-se com mais aptidão para o trabalho. 
‘ transformado e as lesões terciarias, secundarias e primarias 
gpresentavam. já desappareceram ou estão em caminho de desap-

JI1N0SE
Entre os presidiários existe regular numero de atacados fie vermi- 
Foi distribuída a medicação a cerca de 30 individuos.

Foram expeliidas 12 tenias e grande numero de outros vermes: 
sriostomos, oxyuros e ascaris.
Existem ainda presidiários necessitando tal medicação. 

rWENTO DA ENFERMARIA
|0 movimento da Enfermaria deste Estabelecimento, no decorrer 
«mo p. findo, foi grande: liaja vista que foram attendidos 1906 
Mtantes. fóra o j>essoal baixado á Enfermaria.
Foram tambem feitos 221 exames de laboratorio, aviadas 2961 
ulas, pela Pharmacia do Estabelecimento e. finalmente, grande 
fcdeinjecçiVv c curativos, conforme tudo se constata dos mappas

»c■ , t  enfermaria

Todo o pessoal da Enfermaria trabalhou com dedicação c bôa 
durante o anno. Não foi necessaria reprehensão alguma, pois 

^Hrerani compenetrados do proprio serviço.
««re todos saliento principalmente ALFREDO CAXEPPA, in-



anno serviu no registro dos consultantes, no serviço i 
escripta fia Enfermaria e Pharmacia.

JOAQUIM BASILIO DA CUNHA e PEDRO

fatigavel e dedicado em extremo aos serviços da Enf 
macia e dos doentes.

Da mesma lorma a ANTONIO GORRESE, quc

— 216 —

HRIXHO. muito são de louvar, o primeiro como enfermeju. J  
sultorio. encarregado do serviço de curativos, injecções, niassaJ 
vagens: e o segundo como chefe da Cosinha. posto que \enTjB 
annos desenqjenhando. **

Como estes dois sentenciados não sejam reniunerado*^B 
serviço (jue praticam. peço a V. S.. data venia. para 
uma pe<|iiena gratificação mensal. 1

SECÇÃO DE E N FE R M A R IA

Conta esta secção da Casa de Correcção com cinco 
doentes e dois isolamentos, a saber : Sala de clinicai nil^H 
séptica para cirurgia. Sala aseptica para cirurgia. Sala para tu|J

clinica medica e um Isolamento annexo a uma das salas 

culosos.
O compartimento destinado aos doentes de intervenção axn 

está em adaptação pois. ainda em Outubro, era quarto de enfennZ
Observando as diversas peças citadas, verifiquei o seguinte-
a) anosernveiv us sginisv tsuisvd capacidade: 443ms—# 

104 nr — area das aberturas 12 nr.
Rubner diz que, suppondo que a renovação do ar de tuna 

faça duas ou tres vezes por hora. um doente chronico necessij 
40 nr\ um febricitante: 50 m" e nm ferido 60 nr.

Entretanto, para doenças de pouca gravidade, se pode adni 
uma cubagem minirna de 23 ms por individuo. e uma «nedià de 37i

Nessa base a sala de clinica medica teria capacidade d  
para 19 doentes e media para 12. segundo os casos.

A illuminação natural dessa peça é relativamente escassa. 1
Para nosso clima, em que a insolação e a luz são intensas, Rs 

de Azevedo diz bastar, para haver uma bòa illuminação natural, n 
area das aberturas seja igual a 1/6 da area do compartimenta "

Ora. para essa sala. a relação é de quasi 1/9; suas ám  
seriam para uni compartimento dc 72 nr e não 104 ms. *

b) anocetveiv l,çrisv us sginisv sienepfisvd cubagem330« 
area : 64 nr — area das aberturas : 9 nr.

Tomando por ba*e as considerações acima, esta sala coaqiM 
maximo de 14 doentes e uma media de 8. A illuminação tatura! t 
pouco deficiente. A area das aberturas representa 1/7 da ar 
compartimento e estaria de accordo com uma sala de 54 m ( 
de 64 m2.

c) anocetveiv vlsçrisv us sginisv sieneEisv: l‘-sta 
ainda não está em condições de receber doentes. Era, ate

sos. Segunda sala para tuberculosos em observação, clinicar 
rados ou incipientes, um Isolamento annexo á Enfermaria
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aljarto para enfermeiros que está sendo adaptado. Cuba-
®'11 :! area: 33 m- — area das aberturas 3 nr.

l^^inação natural é bastante deficiente. A arca <las alierturas
A ' , ] 11 da area da sala e eqüivale a de um quarto de 18 ina 
Ŝjori"0 *

Sr111 |;i adniitte no maximo 4 operados.
al jlrl topernofmimis  cubagem: 448ms — 

.,rea das aberturas 15 nr -Illuminação natural um
MíU 1̂* "—
. ♦iciente. CMiTes|»>nile a de uma >ala de ‘>0 metros quadrados. 
Tura- representam 1/7 da area. C apacidade maxima 11 doentes. 

quntádoal e.Cerblral jlrl topernofmimis  Enfermaria de obser- 
Ejjjaptada por mim para esse fim. Culiagem: 284 m:: — 58 m* 

da. ibertura-: 4.5 nr'. As jancllas são para uma peça de

Rija das aberturas corresponde a 1/13 da area do comprimento. 

aJUinaç:'- bastante defic iente .

Cid<la<L' iiiaMina / doente.».
-C®i'1.aaaaatm t:qra! topernofmimis cubagem 109 m3 — area 24 m- 
-- das aberturas 6 nr. Xesse isolamento ha excesso de luz. Com- 
fc  máximo 3 doentes.
--b lb naaf ! a3ai motrli e.Cerblralis cubagem ‘>jíni' — arca 

area das aberturas 6 nr. Me^ma apreciação do outro isola-

gm resumo, estas cinco salas, com os dois isolamentos, têm capaci- 
oaxima para 61 doentes, e media para 44 doentes.

as salas — com excepção dos isolamentos, que peccam 
ttccrj são relativamente pobres eiu luz natural; algumas 
■Í1S nien"- pobns A .-iibagem. entretanto. é opiima relatna 
ao muivtro de doentes baixados.

desses alojamentos para (joentes. fazem parte da “Secção 
nina grande sala para enfermeiros e outra nuiior.

■ jl tem lima cosinba projTria. em más condições, consultorio, 
■arra ti vos, pharmacia. installações sanitarias e sala de a lj rração. 
A Enfermaria está collocada na melhor porção do presidio, fazendo 
‘ para o rio.
Entretanto, como ,> inverno esta parte é muito castigada pelo-, 

mormente pelo MINI A.\(). seria de grande conveniencia a 
do aquecimento central em algumas .-«alas. 

á cosinha. como já disse, está em más condições. Fogão pequeno, 
t quebrado As paredes necessitam de pinturas, de escariola até 

tijoletas brancas. O tecto precisa ser mudado, assim como o 
convem seja de cimento ou tijoletas.

Wlisteito. porem, posso deixar aqui escripto ipie já providencias- 
*ste importante, necessário e inadiavel melhoramento,

!l uma estufa, lembro ao Sr. Dr. Administrador a con- 
construcção de um tanque de alvenaria, de 2 m X  1.20. 

-jwte fechado, com abertura superior e respectivo fecho li- 
P “° de vapor da Uzina.



O vapor d agua assim aproveitado serve para a desffl 
roupas e dcsinf estação dc alguns objectos, roupas e

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 4

Ouestões muito importantes siihrcsacm. ;'i primeira 
como as de hygiene collcctiva e individual, e quçstõej, re(3 
sexualidade do sentenciado. Ov

Seria repetir o que já, ha annos. vindes escrevendo 
latorios, fallar sobre a importancia do isolamento individual d 
presidio — cada preso em sua cella.

Desta maneira, poder-sc-ia evitar o < h*•>|ut- dc educarijB 
onde sempre as más — em muito maior numero — predo* 
der-se-ia evitar ou diminuir muito a pederastia, a icpravarjjjj 
v i c i o s  ,(.1)11111111' ás p risõc»  . outras habitai;.'»' ..  .1  l<-t tiy^^L  
são reprimidos eom energia, mas .pie é impossível tazer 
poder-se-ia. afinal, por essa organisaçáo modelar. tendj^B 
trabalho e a cella separada, obter maior resultado na 
que este Estabelecimento sc destina: a regeneração do indii^B

O nosso presidio, exceptuando a modelar Penitenciaria ^ 
Paulo. é. talvez, a melhor do Brasil.

Xçlle muito se faz e se mais não apparc-cc ó porque as c 
niateriaes lhe são contrarias, o prédio antigo, o ambiente aqf 
sitio em que se acha não permittindo expansão maior, 3

Salienti. ao Sr. Dr, \dniinistrador. um elemento 
grande valor para a hvgiene individual: a gynmastica. qiu fgj 
aqui ha tempo. O recinto c pequeno para certa categoria f l  
tica. mas. para aquella mais necessaria e mais simples
o pateo existente é mais do que sufficiente. -JW_____

Penso que com meia hora de gymnastica, em conjurto, 
mente, poder-se-ia diminuir muito o aspecto de grande a™ 
sentenciados, (jue apresentam a face e o todo  alterados, içr 
devido á vida serlentaria que levam; indivíduos dvspeticos. <le 
flácidos, thorax acanhados, hyposthenicos. de homopU^^P 
indivíduos enfraquecidos, presas faceis de qualquer epid?nâ»j 
tuberculose.

Por meio do exercicio muscular sy.stemado, liem <bts;ido# 
executado, a circulação se activa. o> pulmões se tonifjj^^S 
melhor ventilação, as glandulas da economia . ■ i ; ■ ni meihor 
cionamento. o intestino se regularia. <• o enuilibrio orgamCT 
perfeito e a vida mais facil.

O trabalho do medico dentro do Kstabelo imento é grau-le.e 
do que argumentos, está em meu apoio o valor insoptiis 
números.

líasta olhar para a estatística do movim, i .mnual 
este relatorio, principalmente dos mezes de Outubro, N 
Dezembro.

Apezar do numero de sentenciados attendidos ser  ̂
existem (jue necessitam de serviços médicos para observação



fcha lho . porem, é demasiado para um unico medico.
São Pedro que tem uma população superior á nossa.

f0  nrls população muito mais estável, mais fixa, possue dois 
regular numero de clinicos.
u; com população fluctuante. com casos de alta cirurgia

r e. diariamente, casos de pequena cirurgia, accidentes de
^Eferinietitos em sentenciados e detidos, antigos ou novos, casos
fc rifla1'"''• l'as" > a,"'na' c>>m <>* quae> o Hospital São Pedfo

i contar. só temos um medico legista para attender ao serviço
téin atteiulido cumprindo a risca com seu dever.

#  tn. para melhor serviço sanitario seriam necessários tres
£m eados e fazendo parte da Tabella da Casa de Correcção; 

|CiiS J*‘ ’
fch «tfriafn • . . . .

c  para attender ao cousultorio de clinica e respetivas

Lanaria*. . . .

F  riruríliã". Para  serviços de cirurgia, vias urinarias h resjie- 
^feferniarias. ficando tambem encarregado da direcção da gy-

^tica. .  ,

Hjtn p̂ ycliiatra. para a organisaçao cios proniptuarios, para o ga-
í̂ nKtlico-pí.vchologico e medico-anthropologico.

pi>rl,, Alegre. Casa de Correcção. 3 de Janeiro de P>28.

alo .o prloefrm,
Medico do Estabelecimento.
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOENÇAS 

CASIONARAM AS BAIXAS A’ E X FER M A RI |W 

DE CORRECÇÃO. durante o anno de 1927:

i )< —20Q U A D R
Asthma ______ ________________ ______  — 2
Alastrim ......................... ..... ....-.................... 0QU
Aneurisma sub clavicular..................................... JH
Asthenia ................... .................................... -_____ J
Angina do peito.... ...........................................
Abcesso na coxa direita.......................................
Arterio sclerose ................... -.................... _........
Angina banal .............................................-....
Bronchite asthniatico ..............................-..........
Contusões simples .......—.........—........... ..... ......
Cólicas nepliriticas ............. —....... — ...—.......
Congestão pulmonar .......—.......—........................« S
Cancro molle ....... ................................. ...........—..JM
Colite ____-..........-......................... ..... ..........«....J jS
Colica hepatica -- ------------------
Cvstite ---------------------------
Dyspepsia ......................................................
Eczema chronico -------- -------------
Entero-colite ........ ........ .................. ........ ........—
Epithelionia ___________ __ ___________ ____— J H
Epilepsia .......... .................. .......... ...... ........... — -JH
Enterite .............. -......... ..............— .............— 9
Febre typhoide ............... .........-........................—AH
Ferimentos por bala —.......... ............-............. —J S
Ferimentos simples -.......... ............... -.......... ____  I

Fractura........ ... .................-...-........_............. ....... 1
Flegmão .................................. .......-........ -......
Gastralgia ....-........ -....................... -...........—...... .. J|

Grijjpe ........ ..... .......— ......—........ ........... ........J
Hemoptvsis ....................... ............-..-..-.... —
Lumbago ..........— .......... .............................. —
Manifestações syphiliticas ................. ................
Nephrite.............. ...... ..... ....... ........-....-...... ...-—
Xevralgia facial _________________________-..—
Orchite _______ _____ ____ ____ —....-..........—— .1
Occhtsão intestinal ______ __-............ — ----
Pertubação de digestão (intoxicação alimentar)_
Pleuro-congestão ............... ..................................
Pharingite .._............ ......... ...... ......................—
Poli-nephrite ___________ ___ ______ ______ ____-jfl
Perturbação gastrica ________________ ______—J 9



—  221 —

rf,vtn0*'" ...... .... ....... .
Keu^tism°

Krco»ia
C ope  car.lKK-a ...........

Sciatiit» ---

S S 3: Í -  p u l m o n a r  

Sc idose  do lannge
pulmonar e os*ea 
rena,

lobercul- ’ m t e . t m a l  

fetan" -
l;rticr.ria —

[XJretHif ----------------
Varicella
pni observaçao

1
3
1
1
3
1
8
8
2
1
1
1
1
1
1
3
4

Total 156

—21 r1 f,2vt,n0 
Medico do Estabelecimento.

— 21rf 1,vftn0r*0'"f '.K fe'0u*r'f  1* ^*n*  
CORRECÇÃO. durante o anno de 1927:

d, |)oeni;a' Obitos 
Hogúia dc peito ------- 2

colite ............. ............... .. ......... ....—...... -—
Febre (typhoide ----------------------- ---
Sepfcrite tuberculosa ------ --------- ----
Syncope cardíaca ------------ -- ----- ----
Tuberculose pulmonar — -------------- -..........

• . (acidose) ............................. ...............-

Total

—21 r1 f,2vt,n1 
Medico do Estabelecimento.



BOLETIM DO MOVIMENTO GERAI. DA ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO XO ANNO DE 1927

Baixaram ........ ......................

Tiveram alta, curados 

Tiveram alta, melhorados

F a lle c idos ... ............................

Outros motivos

IntervençSo de alta cirurgia 

Intervençào de pequena cirurgia 

Injecções e simples curativos

Consultas .......................... ............ ....—

Exames de laboratorio .

Formulas aviadas

Banhos ...... ....................................... ..

Vaccinação contra a variola 

Vaccinaçfto contra a (. typhoide
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— 1 — — -- — ~  I
49 33 - — 6 - - —  I

B

13

11
3

— 2

1
2

56»
149

13

230

28

21
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11 18 17 17

6 16 12 9

— 2 3 3

1 1 1 —

2 2 2 —

1 4 3

674 610 708 895

111 249 271 358

15 29 33 38

162 35S 482 574

27 29 33 42

- 1 — —

---------- -

TOTAL

156

91

34

11
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4

16
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221
2961
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mRÜ DO PESSOAL QUE TRABALHA NA ENFERMA-
m  R IA  DA CASA DE CORRECÇÃO

Bataceutico contractado — Dr. Mario Guimarães, 
contratado — Stanislau Banachack.(Tflfemit"'’

RECLUSOS

• dante de pharmacia e do enfermeiro. Alfredo Caneppa. 
Esfregado da escripta e estatistica. Antonio (íorrese.
*• dante do consultorio, Menivaldo Bittencourt.
K Lfante da sala de curativos. Joaquim Basilio da Cunha, 

gado do banheiro. João Ribeiro da Silva.

sfrvente- das enfermarias:

Pedro Albino da Rosa
Libindo Ribeiro
Idalino Polydorio
Homero Ferreira |
Chrysantho Rozzani
Bento Sebastião da Fonseca
Luiz Ferreira
Manoel Antonio Fonseca
Alexandre Gomes
João Eniiliano de Souza
Virgilio Barcellos.

EN CARREG ADOS DA COSIN HA

Mestre cosinheiro. Pedro Barth Sobrinho 
Ajudante-:

Ernesto Machado Amarante 
Hennenegildo Gtndart 
F.milio Luiz da Costa.

R ÜD OD PEÜSAELQ ’
Medico do Estabelecimento.

•AÇÃO DO MATERIAL CTRURGICO EXISTENTE NA 

; ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO ’

Material existente em 5 de novembro de 1927:

P d e  Dean .......................... ........................... .........................  20

s de Kocher Upequenas) ...... ....... .......... ..... ....... ....... .... ’ 9
pB curvas _____ _____________________________________ __ 3



— 224 —

Bisturis .... ..................
Idem para olhos 
Curetas ]>ara ossos 
Curetas medias ........ ....
Curetas duplas (pequenas) . .......-............
Porta agulhas .............. ...................... ..........
Esmagadores ....................................—..........
Afastadores simples ....................................
Pinças curvas grandes jwira curativos ..
Pinças de Deschamps 
Ruginas
Pinças para ossos........................... ..................
Clamp recto...........
Abre-bocca....... _...-................................ .........
Tira-lingua_____ ___—..................... — 2.....—
Pinça cortante para ossos------------- -
Pinças de Listou----------------------
Costotomo .............. .............-.............-...-.......
Abaixa lingua __________ „_____— ..............
Lente bi-convexa de 5 c. de diâmetro 
Afastador para olho
Estiletes —-- ------------- --
Reverdin, agulhas —-----------------
Tetacanulas ---------- --------- -.......
Afastadores ------------------------
Pinças dente de rato --- ------------ -- ---
Pinças para agrafes —........................... -............. -....
Pinças para dissecção ------ ---------------
Pinças para retirar agrafes — ................................
Bisturis rombo ------ ----------- ----- -----
Jogo de trocatres com quatro peças.............................
Apparelho j>ara tamponamento naso pharinge
Caixa para amputação, faltando duas facas-- ..........
Urethrotomos imcompletos .........— -- ---------
Aspiradores de Pcftaín.................................
Sondas metallicas ----- »........—---------- ---- 3
Thermo-cauterio com quatro puntas, duas em mau estado
EsthetoScopio de ébano—----- ------ ------ ---
Mesas para exames-----------------------
Tambores para esterilisação. com 25 c. de diâmetro 
Tambores para esterilisação. com 20 c. de diâmetro ....

Material adquirido na casa Lutz Ferrando:

Luvas de Chaput, pares...........
Perfurador de Stylle, para osso_ 
Martello de Babinski ___________
Sphvgmomanometro Vaquez-Laubrv
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■ ' ra puncção lombar ........
—  de l>*atina .....................................
' (ic Politzer i>ara ouvido, jogo de 4 

K  frontal
oar» curativos no nariz .....................

£Tde Kiliam para nariz .....................
JSdor de Vilbiss n.» 15 
R  «ara tracheotomia ns. 2 e 4

.....*  ...................
,1,. Omliredanne
de Patichet para anesthesia (caixa de nickel)

ftcta - 14.cm5 ..................
curva de 14.m5

— nara cortar curativos— ................ ...............ra jwi
gffdeKodur ...........................

—25■'r a media»

fioii grandes ----- --.................. .... ........

-jde annel

Keverdin, recta, para intestinos...............
para prede-forte-------- -............ .........—

-5 para retirar agrafes _ 
fes de Michel ........ .........
^Jor de Gosset — __..............— .... -......... .....
f(Doyen) rectas para estomago ou intestino 
curva> t—---------------- ----------

anu- <N-
-lum vaginal de Collin ........................ ............ ...
s exploradoras de Guyon — ns. diversos .......
ijBHfoniH s --------------- --- ---- -
conductoras armadas (rectas, em espiral e bav .
ide demora, ponta cortada ns. 14 a 19 ....... ...
I para prostatico n.° 6 ......... .... _........... ..... ....
de Pezzer ______ ____________________ ___

i  de Guyon .......... ............... ........ ..... ....
|fe Beni(|ues — completa — estojo metallico
as fortes de borracha, para próstata ..........
! conductoras [>ara urethromo, Maisoneuve
<lt Marion ______ ____ __ _______ ___■... .

-dor de Lequeu. ]«ira bexiga ....................
de Museux _________ ________________

Mrophila. peças ................... ..... ........
ve Ehamberland de 35x60. kerozene

2
2
4 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1

1000
1
2 
2 

1 
1 
1 
6 
6
5
6 
6 
2 

1 
1
4
3
1
1
2
2
2

1
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Artigos comprados 11a Casa Brockmann:

Agulhas para suturas
Sondas de Xelaton ................. -.........................
Velas delatadoras .....—....................................—........ (
Pinças cortantes jxira osso, variadas ...................._
Seringa de vidro Record — 200 c. c. ....... .

Casa de Correcção, janeiro de 1928.

—26 A6 rt2igtos 
M<-dio. l'.>tahelecí



pyrt» Alegre, 5 (le janeiro de 1928.
L. pr Valentim Aragon. 1). I). Sub-Chefe da 1." Região, resjxm- 
Tffa Chefia de Policia do Estado.

Píssii ás mãos de V. S.. como me cumpre, o presente relatorio, 
•procuro liem e íielmeiite. com todas as minúcias jjossiveis. relatar- 
iwarcha fio- trabalhos deste f Iabinete, no período de 1.“ de janeiro 
de dezembro do anno p. findo.

1 * SECÇÃO

TiFlOAÇÃO, P H O T O O RA PH IA  E A RCH IV O  DACTYLOSCOPICO

Direcção do Sub-Director Mozart M. Ferraz.

pyrt»AtlyeAg, 5(yeA5j5atnig a»5l5eto

p)o qual é especialmente encarregado o auxiliar interino Oscar 
Bloncav e ]x>r onde ]>assam, diariamente, todos os indivíduos re- 

JRCasa de Correcção c aos xadrezes policiaes da capital. |»ra 
sejam identificados, teve o seguinte movimento:
Foram identificados 386 presos, dos quaes 329 brasileiros (324 

e 5 mulheres) e 57 estrangeiros, homens.
0 Ijabiuete está perfeitamente apparelhado para fornecer toda e 

informação que V. S. determinar, com a necessaria urgência. 
Oracterisa este serviço.

pyrt»AtlyeAg, 5(yeA5j5atnig a5d5o

Epotidianamente. neste departamento a cargo do auxiliar Ubaldino
* Vieira e praticante Aristides Maximo dos Santos, ambos inte



rinos, attenderani-se as ]>essoas (jue viajaram, os candida#^| 
cuia marítima, ao funccionalisnio publico, os guardas 
' orrecção. os chauffeurs, 1. quem se iMMn.ci-r.iiu docun» 
probatorios da sua identidade e conducta. 0»

Aos eleitores foram fornecidas, de accôrdo com o Decretai 
de 12 de outubro de 1924, cartas especiaes.

Fste departamento fez tambem a identificação de alieng^| 
identidade era desconhecida, e dc creanças expostas na Sant *' 
Asylos. ' rino t

() numero de identificados foi de 1.364, dos quaes 1.166h f l  
( 1.094 homens e 72 mulheres) ; KHi estrangeiros ( 74 honiení^M 
llieres) ; ‘>8 sem nacionalidade provada (94 homens e 4 
quaes se forneceram cartas n." 2. s

De ordem superior, foram fornecidas gratuitamente 11 
identidade, 1 folha corrida e dois attestados de conducta.

Para fins eleitoraes foram fornecidas 1.138, sendo 778 1*' ■ 
360 2.‘*. O serviço eleitoral é jiermanente e tem, no ]x‘riodoJ^^H 
ás eleições, sempre grande intensidade.

,atedo-o]>(ju a] ]>a>v]m]c

Existe, nesta 1." secção, um registo especial de identiiicMlJ 
cadaveres, cuja identidade, já muitas vezes tem sido restahelcciZ
o auxilio de informações e o nosso archivo scientifico. •

Foram identificados 4 cadaveres, sendo 3 honiens e ..... a nmftn

#m]^ovu a>]d|íuc]ufo]u

Tem se avolumado, cada vez mais, este archivo, subindo 
total de 69.159 fichas.

Actualmente se procede a uma cuidadosa revisão, sob a dimn 
pessoal desta Directoria. estando delia encarregado o praticante nal 
rino Arthur Ignacio do Prado.

leao]t ptm>í au p>boetdt

A cargo do Sub-Director Mozart M. Ferraz, se etíectiia, pwsi 
temente, unia nova sub-classificação, <jne tornará ainda nais efl 
ciente, e de rapida busca, todo o serviço do Gabinete.

gt]tod>

Por grande conveniencia do serviço, e falta mesmo B  
em março do anno p. findo passou o Gabinete a não cobrar «*■ 
emolumentos, como procedia até então, c m a identificação 

Daquella data em diante, as partes não effectuaram mais o )>ag- 
no (iabinete. trazendo a importancia em sellos. adquiridos 
jiessoalmente, no Thesouro do Kstado, e que. nesta repartição aj1 
lados nas cartas de identidade, que lhes são entregues.



e,„ moeda corrente, de janeiro a 26 de março, na impor- 
-393$400. foi toda recolhida ao Thesouro do Estado, se- 

•k' (|(. accórdo com o visto da Chefia de Policia do Estado, 
3 r '  s guias, e controlada, diariamente, por esta Directoria

■ fite ."  *
enl sellos produzida pelo» rec|uerimentos e cartas, du- 

I  n«>- itnix)rt"u cnl 16:046|000.
B v '  n,tal, por conseguinte, produzida pelo (iabinete, foi de

• io.

2* SECÇÃO

Direcção do Sub-Director José Faibes Lubianca.

e,„modacrnt j ntiai2ti2ja

l e  serviço, no qual se tem dispendido esforços, tem sido feito 
bastante difficuldade. devido á irregularidade da remessa 

jjf IIIML feita pelos Srs. Drs. Juizes de Comarca e autoridades 

K^do Estado.
tylh trabalham, presentemente, os officiaes Reinaldo Baptista 
Cra (effectivo) e Ary Nunes Tubino (interino).
Vae annexa a Estatistica dos REOS PRONUNCIADOS em
o Estado, no anno de 1926. l>em como o BOLETIM do anno 

que pormenorisa os serviços prestados.

6m,t2çnoacpm „2,a-

Termino a presente exposição dos serviços da repartição coníia- 
minlia administração, lembrando á V. S. a necessidade absoluta 

de mais um ajudante de photographo e de um auxiliar, 
eni vista a escala sempre ascendente dos serviços technicos do

PreíuniD ter. com estas informações, cumprido o meu dever re- 
tar. Entretanto, estarei ao inteiro dispôr de V. S. para novae 

s que se dignar determinar.

Saúde e fraternidade.

3o9 $420 .9 fml4n2oa h-mont 
Director.



B A B IN ET E  DE  IDE N T IF IC A ÇÃ O  E ESTATÍST ICA C R IM IN A I, 

Boletim de X.° de janeiro a 31 dc dezembro de 1927

1." SECÇÃO 

BAINETDTFCÇÃO

; corridas ........................................... .

i corridas (fins de naturalisação)

I d« identidade civil .......... _...............

t <le ident. modelo internacional 

i de identidade profissional 

I d* ident. do serviço doméstico

.... ................................

«nto do anno anterior

teça para mais ............................ .....

Nacionaes Extrangeiros
Sem nacionalidade

provada

TOTAL

H M Somma H M Somma H M Somma

325 12 337 23 15 38 2 — 2 377

296 15 311 20 1 21 40 2 42 374

323 41 364 28 10 38 9 1 10 412

150 4 154 3 3 43

—

43 200

1.094 72 1.166 74 26 100 94 4 98 1.364

788

566

Ide identidade de eleitor 

lento do anno anterior 

aça para menos

Nacionaes Somma

1.** Vias 2.*» Vias 

778 360

Extrangeiros i Somma

1.138

1.437

299

IKf) antecedentes ................. ...... _ .........

i antec. e mesmos nomes 

antec. e nomes suppostos

Somm» ................................................

249

57

18

324

251

60

18

329

50

3

4

57

50

3

4

57

301

63

22

386

I de presos com antecedentes e mesmos nomes no anno anterior

Ide presos < om antecedentes e mesmos nomes no inez anterior___

I de presos com antecedentes e nomes suppostos no anno anterior 

1 de presos com antecedentes e nomes suppostos no mez anterior

1 de presos com antecedentes no anno de 1926 ............. ............ ............

I de presos com antecedentes no anno de 1927 ..................................

31

17

106

74

nça para menos 32



Homens Mulheres Somma

averes identificados sem antecedentes ..........

daveres identificados com antecedentes ... _......

S o m m a______________________________

Movimento do anno anterior 

Differença para menos ____ _

PHOTOGRAPH IA

Provas de retratos (serviço de urgência de Cartas de identidade) 

Retratos ............. .... _ .................................... ............... ... ............. .... ..............

Copias de retratos fornecidos ás delegacias por ordem do Chefe de Policia 

Copias de fichas ........ .............. ..... .................... .................. .................... . ..................

Ampliações de impressões digitaes e palmares 

Outros trabalhos photographicos ..... ........... ..........

204

817

24

36

A RC H IV O  DACTYLOSCOPICO

Fichas de permutas dos Gabinetes nacionaes 

Fichas de permutas dos Gabinetes extrangeiros

Fichas do Registo C ivil _________________ _______

Fichas do Registo C r im in a l .... ............ ................ ...

Total das fichas existentes ... ...................................

643

18

1.583

378

69.159

RE C E IT A

Receita deste anno ............

Receita do anno anterior

Differença para m ais ...

35:

25

4391400

331$800

10:107*500

FORAM  PAGOS DA RECE IT A

Na thesouraria _____

Em  sellos do Estado

Somma ~____

35:4391400

35:4391400

G U IAS DOS CONSULADOS B R A S IL E IR O S

Diversas 950

Total 950

2.“ SECÇÃO 

INFORM AÇÕES

Attestados de conducta .......................................... .

Attestados de conducta (fins  de naturalisação)

Certidões .................................

Officios recebidos .........................__..............................

Officios expedidos .......... ............... .......... ....................

Canceilamentos ......................................... .............. .........

F ichas dactyioscopicas de permutas recebidas dos Gabinetes

nacionaes _______ _______________ __ _____ ____ ______ ____________

Fichas dactyioscopicas de permutas recebidas dos Gabinetes

extrangeiros ......................................... ... ............ .................... ......... ......

F ichas dectyloscopicas de permutas expedidas para os Gabinetes 

nacionaes .................. ..... .......................... .................................. ............

258

101

9

506

330

1

Fichas dactyioscopicas de permutas expedidas para os Gabinetes

extrangeiros .........

Lançamento de cartas de guia 

Informações de cartas de guia

Informações de telegrammas ou de officios 

Boletins recebidos dos Gabinetes nacionaes

Boletins recebidos dos Gabinetes extrangeiros

30

110

pos itivo s__

negativos .....

po s itivo s__

negativos__

pos itivo s__

negativos__

{
pos itivo s__

negativos

Boletins expedidos para os Gabinetes nacionaes

OBSERVAÇÕES

4

233

2
13

31

115

1
5 

84

463

11

Fichas dactyioscopicas (Casa de Correcção), 344. Liberandos ( f i 

chas e retratos), 34. Boletim  de antecedentes, 4. Informações, 29. 

Revalidação de Attentado de Conducta, 1. Carta C iv il (G ra tis ), 6. 

Carta internacional (G ra tis ), 5. Folha corrida (G ra tis ), 1. Attestado 

de conducta (G ra tis ), 2. Telegrammas recebidos, 7, expedidos. 1. 

Photographias de criminosos recebidas, 18. F ichas enviadas ao M i

nistério da Justiça e Negocios Interiores para fins de naturalizaç&o, 

10. Fichas de identidade para Assistência de Alienados, 13. Porta

rias, 4. Fichas retratos para Estatistica E leitoral M unicipal, 119. 

Retratos criminosos para Intendencia Municipal de Caxias, 99. Re

tratos para Viação Ferrea do R io  Grande do Sul, 2206. Periciaa, 3.

Porto Alegre, 2 de janeiro de 1928.

231 a 242



QUADRO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

I legiões Policiaes M U N IC IP IO S

|L‘ Região............ Km toda a região.

I f  Região.

|Nào enviou relatorio.

Encantado ...................

Estrella .......................

Lageado .......................

jTaquary .......................

jG uaporé  .......................

■ {l í

Santa Cruz. 

I  ®«iâo............^  QU AD P ardo ..

Santo Amaro.

{
Cachoeira 

jCandelarla . . .  

ÍCaçapava . . . .  

S ã o ‘ Sepé . . . .  

Santa Maria . 

São Pedro . ..

Jaguary  .........

Boqueirão . . .  

São Gabriel . .  

I  Reglâo........... Q São Vicente ..

I* Região.

I' Região.

U Região.

I* Região.

lega

1 legiü'

AU DROC

IM Região

15.* Região

lt* Região.

17.* Região.

18.* Região.

í

í
l
í

1

Lavras ................................

B a g é ......................................

D. Pedrito .........................

P inheiro M a c h a d o ...........

Não e n v io u .........................

R io  Grande .......................

Jaguarão  ............................

Santa V ictoria .................

S. José do N orte ...............

Livram ento .......................

Rosário  ................................

Alegrete ..............................

Quarahy ..............................

S. Francisco de A ss is ...

Uruguayana .....................

São Borja .........................

Itaquy ..................................

Ju lio  de Castilhos...........

Cruz A lta ..............................

Ijuhy  ....................................

Santo Ângelo .................

Passo Fundo ...................

Erechim  ..............................

Soledade ............................

Palm eira ............................

Lagôa Vermelha .............

Bom Jesus .......................

Conceição do A r r o io . . . .  

S. Antonio da Patru lha . 

S. Francisco de P au la ..

Torres ................................

Camaquam .......................

Dores ..................................

Guahyba ..............................

1 Í3  a 24S

Som m a.

0
S
"3

1 
o 
N

71

6

10

11

3

4

7 

2

11

4

8 

11 

21

0
3

12

6

1
3 

18

7

4

2
1

23

1
11

6

4

11

15

4 

9 

9 

8

19

25

14 

9

15 

34

5

9

6 

5 

8 

7 

7

499

o
c.

L

403

12
00

3 

9

21
11

1
20

4 

8

4 

24

5
4

5

15

27 

16

4

15 

1 
2

4

16 

6

23 

12

6

22
15

5 

11 

17

6

24 

43

28 

15 

24

7

4

3 

10

4 

3

23

7

17

989

o■O
3O
Ctí

73

9

3

108

0
E 
S 

h

211

4

14

273

-  -

o
Q

160

4

4

5 

4 

1 

1

14

1

4

1

6

47

3

1

5

7

34

0
1

1

4

1

6

0
1

0
2
1

1

3

9

8

6

355

c.
T
l

36

eg
i
g
g
c

49

55

õ
el

l
O

44

59

42

88

108

315

o
E-

1.090

6

10
35

3

12
34

34

3

47

15 

19

16 

68
9

13 

19

34

1

3

95 

26 

10

29

7 

12
8 

6

7

38

19

12

35

31 

12 
25

32 

15 

49 

75 

53 

27 

42 

47 

12

6

23

14

8

96 

129 

155

2.624



ESTATISTICA DOS RÉOS PRONUNCIADOS NO ANNO DE 1926

GABINETE DE IDENTIFICAÇAO E ESTATISTICA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESPECIFICAÇÃO 
DOS CR IM ES

Abigiato ..........................

Attentado ao p u d o r .. .

Bigamia ---E
Defloramento 

Estellionato .

E ítu p ro ........

Ferimento grave 

Ferimento leve 

Fuga de preso

Furto ........

Homicidio 

Moeda falsa 

Peculato . .

R ap to ........ |

Resistencia á  p r isão ..

Roubo ..............................

Tentativa de hom icid io 

Tentativa de ro u b o .. . . | 

Contra a Saude Pub lica 

Ontros crimes 

Somma 

Total .
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DO

ARCHIVO PUBLICO



Porto Alegre, 29 de fevereiro de 1928.

çr Dr Secretario, 
fepo. -

K y  accârd>i com a disposição em vigôr. devo apresentar-vos, na 
^EL época, o relatorio do que ha occorrido nesta repartição du- 

KTo anno proximo findo.
■TTend̂  porém, assumido a direcção interina do Archivo Publico 

>4 do mez passado, por honrosa nomeação do Exmo. Sr. Dr. A.
* "f!nr®es de Medeiros, então M. D. Presidente do Estado — limito- 
Efonetter-vos os informes que acabam de ser apresentados pelos

I  Chefes do secção.
Reservo-me, pois para, em occasião opportuna, mais de espaço 

■ t o m  p|eno conhecimento de causa, vos transmittir a minha impres-
■  0 meu juizo sobre o [>essoaI e os serviços da repartição sob 
Ufa direcção.

Saúde e Fraternidade.

PortAleg ,r29eg dfv9egi 
Director interino.

1A 8.çfP d9P D9P Sgcvrlf o9vaKvi llP det9eyv9Af le 8gyvlf lfg 
deâftAfg lf >aye9Af9 e 8.ye9Af9P



RELATOR TO DA 1.» SECÇ ÃO

Çr Dr. Alcides Flôres Soares. M. D. Director do Archivo 

publico.

pe conformidade com o disposto no artigo 40. n.° VI do Regu
lo que baixou com o Decreto 11“ 3.775, de 4 de janeiro de 1927. 
ás vossas mãos o relato dos serviços ef feçtuados pela 1.* REL 

A T OD 1.»SCÇÃ rlciC»ÃD durante o anno de 1927.
" \'o exercicio acima foram recebidos e conferidos immediatamente 
esta secção os archivos forenses das seguintes escrivanias:

4DÃdeCsC — Escrivania do 3." districto:
1 livro de nascimentos, correspondente aos annos 

de 1921 a 1927. 1 de notas, de 1919 a 1925, e 316 
habilitações para casamento.

— Escrivania do 4." districto:
1 livro de registos de obitos, sob n.° 1, 2 de na

scimentos. sob números 7 e 8, 2 de casamentos, 
sob números 4 e 5, 6 de notas de números 32 a 37, 
e 556 habilitações para casamento. 

F  — Cartorio do Civel e Crime:
169 autos diversos. 

cÃiôC — 2.° Cartorio de Notas:
1 tivro de contractos, sob n.° 3, 1 de procurações, 

sob n.° 2, 1 de registos de firmas, sob n.° 1, e di
versos maços com extractos do registo geral de 
immoveis.

jJK» — Cartorio do Registo Civil: z
438 habilitações para casamento, 2 livros de actas 

de casamentos, 5 livros de inscripçoes de nascimentos
2 de inscripçoes de obitos, 4 protocollos de audiên
cias. 2 de registos de testamentos, 1 de editaes. 4 
processos de desquite. 40 inscripções de nascimentos 
e 29 maços com attestados e officios.
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— Cartorio de Orphãos e Ausentes; 1 
93 inventários, 6 emancipações de i<ja(j

ças, 6 exames de sanidade, 1 prestação 
arrecadações, 1 representação, 1 autorizai 
de entrega de menor, 1  execuções dc sente,, ’ * ^  
vros de protocollos de audiências soh ''"hcT j B

— Cartorio da Provedoria: ’ 'a;; 
30 autos diversos.
— Cartorio do Jurv:
30 autos diversos.
— Cartorio do Civel e Crime:
111 inventários. 72 acções diversas, 59 

minaes. 4 protocollos de audiências de nienor < 
14. 1 livro de carga de autos.

— Cartorio de Notas:
2 livros de registros ordinários, 2 de protejj 

lettras. 1 de aj>ontanientos, 2 de IranscriJSS 
procurações, ile números 1 e 2, 7 de proetiraç,-̂  f 
números 10 a 16. 11 de escripturas >ob num,.

32 e 116 maços contendo conhecimento» dc 1* 
mios. licença;., certidões de quitação. cotiheama 
tos diversos e procurações.

—27Ca7art2 — 1.° Cartorio de Orphãos:
802 inventários, 4 protocollos de audiência*.
— 1.° Cartorio do Civel e Crime:
834 autos diversos e 10 protocollos de audiência
— 2° Cartorio do Civel e Crime:
248 autos diversos, 1 livro de comprimi i 

actas do jury, 1 protocollo de audiências, 1 fim 
sob n.° 4, do sorteio e revisão de jurados. '

oi7Ci dteO — Cartorio do Civel e Crime:
35 processos criminaes, 2 livros de protocollos j 

audiências.
— 2." Cartorio de notas:
13 livros de notas sob números 34 a 46.

.9. p2thi  — Cartorio de Orphãos:

402 autos e livros diversos.
— Cartorio do Civel e Crime: _____
25 inventários, 9 medições, 275 process<»s cri»

naes. 15 autos de acções summarias, 31 execuçíe 
40 autos diversos, 14 protocollos de audieiiaas. 3 Ü 
vros de cargas de autos, 1 indice, 2 livros dc co® 
promissos, 3 de sessões do jury e 1 de registos d1

oã siAtuan — 2.'“ Cartorio do Civel e Crime:
12 processos criminaes, 1 livro de audiência* fj' 

de registos de protestos.
•S\ ;at27192  — Escrivania do 3.° districto:

I
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1 livro de casamentos, sob n." 3. 2 de nascimen
tos de números 4 e 5, 5 livros de notas, sob núme
ros 7 a 11, 1 de registos de editaes sob n.° 2, 3 de 
procurações de números 4 a 6 e 272 autos de habi
litações para casamento.

— Escrivania do 5.° districto:
1 livro de casamentos, sob n.“ 1, 2 de nascimen

tos, de números 1 e 2, 1 de registos de editaes, 1 
de notas sob n." 1, 1 de procurações, 1 de proto- 
collo de audiências. 182 habilitações para casamento.

liv Cartorio do Civel e Crime:
89 processos criminaes, 19 processos summaris- 

simos, 84 execuções, 24 homologações de partilhas.
11 devoluções de herança, 1 arrolamento, 1 inven
tario, 1 reivindicação, 1 acção possessoria. 1 ordi- 
naria. 10 acções summarias, 2 appellaçôes eiveis, 15 
acções diversas e 3 protocollos de audiências.

— Cartorio do Jury:
27 processos criminaes, 6 traslados, 1 habeas-cor- 

pus e 2 petições.
— Escrivania do 5.° districto:
9 livros de notas, sob números 22 a 30, 3 de na

scimentos. de números 6 a 8, 2 de casamentos, de 
números 3 e 4. 2 de proclamas, sob números 4 e 5,
1 de obitos, de n." 2, 1 de procurações, sob n.° 4, 
645 habilitações para casamento e 1 processo de 
acção summarissima.

Escrivania do 6.° districto :
1 livro de procurações, sob numero 3, 2 de notas, 

números 5 e 6, 71 autos de casamentos, 75 attesta- 
dos de obitos, 8 editaes de casamentos, 9 traslados 
de procurações, 3 alvarás, 100 extractos de trans
missão de propriedades e 88 certidões negativas. 

Hfesyoua — Cartorio do Jury:
4 processos criminaes.

rodec—as —

Além desses autos, foram tambem conferidos todos os proces- 
forenses dos diversos cartorios dos municipios de Taquary, En- 

e Julio de Castilhos. processos esses ha muito recolhidos
i Repartição e num total de mais de 1.500.

Foi tambem terminada a conferencia das fichas dos differentes 
já catalogados dos cartorios do íôro de Rio Grande e Bagé. 

BK  trabalho, que deveria ter sido feito logo após á cataloga- 
’tornou-se assás difficultoso e veio provar, mais uma vez. o quan-
■ wdispensavel a conferencia das fichas, pois grande foi o nu- 
dellas que tiveram de ser reformadas.
lambem. durante o anno findo, foram conferidos, selecciona- 
«assi lácados e catalogados em fichas todos os autos dos cartorios
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dc São Gabriel e Lageado. bem como eis de Jaguarão, e* 
por terminar.

Os autos catalogados dos cartorios de São Gabriel 
ao numero dc — 6.388 — assim discriminados:

Inventários
Testamentos
Alvarás
Tutelas ................... .
Curatelas _......— ...... ......
Justificações
1’recatorias
Medições
Poss'essorias .........
ExecuçSés
( )rdinarias ......................
Summarias ......................
I .iquklações ....
Decendiarias ...................
Sequestros —..... -.... ........
Doacções ............
Processos criminaes
Halieas-corpus ..._..........
Entrega de menores.........
Especialisações ..
Emancipações ..............
Prestações de contas 
Depósitos
Assistência judiciaria---
Despejos
Exhibições
Protestos .........................
Recursos --------- -
Outras especies 
Livro.-» diversos................

14%
211
(v\
317

49

106

58

146

133

361

281

72

33

148

485

123

1171

141

51

19

15

18

19

15

16 

11 
46 

19 

62 

57

Somma. 6388

Ouanto aos autos dos cartorios de l-ageado, elevan.t#®^ 
4.040 — como abaixo se vê:

Inventários ..................  ..........................
Testamentos — ................... ..................
Alvarás
Tutelas .......
Curatelas
Justificações ..
Precatórias 
Medições .......:

9JW
14

74

70

4

10
32
79
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^písessorias -------

Execuções --------
Kpinarias-- -—......
gpmniarias — .........

jjquidações
pecendiarias --
■Lqiieslros — ........ ..

31
1369

77
70
3

117
4

Doacções ... ........
Processes criminaes
Entrega de menores__
gjspecialisações .......... .

15
850

— Emancipações 
i' prestações de contas

3 
1
4
9

fDejx*itos .............- ..................................

| Assi-tencia judiciaria....
'Despejos .........
fcprotestos .........

8
25
14
31
12

114
52

Bcursos --- -—
Outras especies. 
Livros diversos

Somma 4040

Xessa morosa quão difficil tarefa, em que cada um desses pro- 
tevi- de ser cuidadosamente manuseado, já para o serviço de 

trairia, selecção e classificação, já para o de restauração, nova 
"-*o, numeração de folhas e finalmente catalogação em fichas, 

se esforçaram os officiaes, continuo e servente desta secção, 
assim os demais funccionarios aqui addidos, aos quaes muito 

pela sua constante e zelosa dedicação ao trabalho.
Kâo fòra a natureza dos serviços afíectos a esta secção, maior 
a copia de trabalhos executados.

F.is. sr. director. o que. em summa, me cumpre vos ministrar 
jUnente ao que foi feito, durante o anno findo, nesta secção. 
por ventura, necessitardes de maiores esclarecimentos, desneces- 
será dizer que estarei sempre ás vossas ordens.

Archivo Publico, em Porto Alegre. 4 de fevereiro de 1928.

275^5p íseoria-i- Eioxi^cp 

Chefe de secção.



RELATORIO l)A 2." SECÇÃO

.. {ie 1." dc janeiro a 31 de dezembro de 1927. 
RELATOIl>: em 15 de fevereiro de 1928. pelo chefe da secção

)T22 ." SlCÇTÃ STÃ{ieÃ

lllino. Sr. Dr. Alcides Flores Soares. 
DD. Director interino da Repartição do Ar* 
chivo Publico do Estado do Rio Grande do 
Sul.

accórdo com as disposições regulamentarcs em vigôr. art. 
•VI, do Decreto 3.775, de 4 de janeiro de 1927. cumpro o 
de fomecer-vos os dados relativos aos trabalhos effectuados 
—c que dirijo e que correspondem ao periodo decorrido de 
janeiro a 31 de dezembro do anno próximo passado, 
tes de entrar no assumpto primordial deste trabalho, seja 
rídido transcrever a primeira parte do relatorio apresentado 
de junho de 1925, por me parecer qpportuuo, e fazer algumas 

ões que julgo necessarias ao vosso superior julgamento.

RIMEIRA PARTE — ILLMO. SR. Dr. FRANCISCO 
LFO STMCH, M. D. Director do Archivo Publico.

^Hfeendo a um preceito regulamentar do cargo que, em 
Bvisorin. venho exercendo desde 3 de abril de 1923, of-

* serie de informações sobre os trabalhos levados a ef- 
J-* '-ccção. durante o periodo decorrido de 15 de junho 

feml data do corrente anno.
(le iniciar este trabalho, seja-me permittido que,
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attenclendo aos meus deveres de funccionario, previ*J 
— 2 7 - 8 - at do art. 105 do Decreto n.° 2432, de 14 de n
vos apresente:

I — O quadro dos funccionarios destacados 
secção, conforme i*>rtaria n.# 94, de 7 de abril de j 
tribuições especialisadas, posteriormente ;

II — Considerações sobre os diversos encargo* 
maneira de satisfazei-os com vantagem; e. '

I I I  — Considerações de enacl dcn—o da RepartiçiQS 
“Sobre esta ultima parte, devo informar-vos qUe

ditada" em \ irtlK 1 • .!<• Icnim-. ;m n>.—■. rar-......  tralanj ? ^
scamcuv8 rcn—o da Repartição.

F U N C C I O N A R I O S

“O quadro actual dos funccionarios da 1." secção i  0

Chefe................. Vago. Desempenhado, desde 3-4-19aJ
1.® Official.......  Walter Vinhas Vasques;
2.° ” .......  João Theophilo Zubaran;
3.” ” .......  Marcinio Jardim da Silva; e, I
Praticante.........  Gustavo Gebauer.

Trabalham na secção tres serventes: um do quadro i Ra 
Corrêa) e dois extranumerarios (Demetrio Alves de Oliveira < 
cilio Nunes) .

O quadro acima merece a vossa especial attenção ])or<iue, i 
de ser diminuto ]>ara attender aos múltiplos e complexos 
da secção, a miude são aproveitados os serviços de alguns dtj 
funccionarios nas demais secções. especialmente na 3.*, com 
ciavel prejuizo dos que lhes foram confiados e que, de natureza| 
rosos. requerem jiermanencia e concentração.

No |>enodo relativo ao presente relatoriu forard^^^H_ 
vezes e muitos dias, interrompidos e affastados da secção. —2 7  
xiliarem a conferencia de certidões na 3.*, o segando otiicial 
Theophilo Zubaran e o terceiro official Marcinio Jaro^^H^

Os serventes extranumerarios Demetrio Alves de 
Octacilio Nunes tambem foram interrompidos e retini lo 
riamente, dos trabalhos que lhes foram confiados e i-\ecaMj| 
tisfactoriamente. O primeiro foi posto ao serviço 
segundo ao da sala de consultas, onde ainda se conservai®̂

Attendendo á absoluta urgência na < \ecu . t de  nlgU0H_ 
de niaxima importancia. resolveu esta chefia distribuir i*loj 
queno numero de funccionarios os seguintes:

Ao chefe provisorio. Walter Vinhas Vasques, além 
buições conferidas nos arts. 42 e 45 do Regulamento dW|
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0 serviço fio ‘Expediente Geral” da Repartição, como 
a*iê[)Cri informar, minutar, —279servi2ço2i e expedir a corres- 
f0 i  jnteresse geral; exi>edir, receber e protocollar officios

• jientos; escripturar os livros: Matricula, Actas, Contra- 
^^roínissos. Contas. Assignantes da Revista: receljer, çon- 

‘Revista do Archivo”, etc.V. «  
■ ■ ■B  expt>('ir a l<ev,sta do archivo . etc.
teif‘ E o official, João Theophilo Xubaran. foi designado a pes- 
B^lécçã". organização e catalogação das xp‘e2dn‘t —‘ Grt9i2 ”,

a<>

K) porteiro, Gustavo Gebauer, que faz as vezes de Cartorario,

periodo 1892 - 1896. documentos -muitos procurados 

BT^rtes Para f’111 (*e contagem de tempo de serviço publico e que 
f**3 ' ,ntrain «os maços de papeis avulsos: “Escripturação” do

30 official. Marcinio Jardim da Silva, foi confiado o tra- 
fa  pesqui/a. selecção. confereneia, organização e catalogação 

Pr-Fii/v'.' l”Rãetrt,  da Secretaria de Estado <1<» Negocio* das 
plil)liça>. o mais importante trabalho até agora realizado na 

E .  na Repartição.

■1. poluir longa pratica e permanencia na organização dos ar-
■  . desta .-.' i". foi dotiuado para ,1 de |>esquizai\ scleccionar, 

G c  conferir, grampar. emniaçar e catalogar os maços de 
m*^9Et, da 1.“ e 2.“ Directorias da Repartiçãa Central da 

taria de Estado dos Xegocios do Interior e Exterior, que são
0 procurados para consultas.
0  servente Ranulpho Corrêa, nas horas de expediente ordina- 
ijl — 16 h.). auxilia ao praticante Gebauer na confecção dos 

Mg com a bitola adoptada para o aproveitamento de espaço nas 

lt£S-
\0> serventes extranumerarios. Demetrio Alves de Oliveira e 

_jjBo Nunes, foi destinado o serviço de selecção (anno e mu- 
®ç), empacotamento e apposição de etiquetas ellucidativas dos 

avulsos contido^ nos maços de — Escripturação— do The- 
do Estado. Estes funccionarios, apezar de sua categoria e 
ida cultura, têm satisfeito com escrupulo, cuidado e contento 

— 27  distribuído.

dia 'ã

Relativamente ao titulo acima, devo accrescentar:
Sendo a Repartição do Archivo Publico uma das repartições 
Estado de maior importancia, sinão a mais importante, porque 

são reniettidos os documentos de todas as outras, jxirtauto de
■ assumptos de todos os ramos de actividade e de interesse, 
publico como particular, e, por isso. nos offerecendo toda a 
''e Rpecilhos para os trabalhos que deverão ser executados 11a 

0rRauização definitiva, nestas condições, creio ser necessário, 
km atteuder ao serviço, ampliar o numero das matérias exi-



gidas para o concurso de 3." official. incluindo-se, pel0 g i  
as seguintes: Calligraphia, Orthographia, Escripturação i H  
Dactylographia.

Na 1.* secção — Archivos legislativos e AdniinjgjjB 
(documentos de gidiasp i riocion up e3iop."pf liono  .'u,v°s 
e -p,,idsp"ano) ha necessidade de que seus funccionarios sio0t  
uteis conhecimentos para que. com facilidade, póssam o n ^ ^ ^ H  
delles extrahir certidões, em geral, narratorias. " ' '

“O serviço moroso de selecção c organização definhíS 
pajieis avulsos das diversas repartições sul>ordinadas ás trè-TL̂ * 
tarias de Estado, é o mais importante da secção e. oúsò 
Rej>artição. porque os assumptos são múltiplos, tomplexos 
pitai importancia. ]>or isso que, para executal-o satisfactori- ^  
com os requisitos exigiveis a um :"d3aCph são precisos 
ndsaCpo i dpOcisiEsiof oaEçp sid3Eadpoh t- augmentado o seu 'Rlr'0' 
A fim de serem alcançados taes requisitos, seria necessaria a «31 
são de funccionarios provisorios ou commissionados que, l 
thesc. aliás provável, cíc não satisfazerem áquellas t xigencia» 
não demonstrarem capacidade de trabalho, gosto. nssiduidfc^l 
seiani dispensados summariamente e substituídos.

A 1.* Secção possue. actualmente nas seus dc|>ositos 48054 Jivrw 
e 5.763 maços fie papeis avulsos que se encontram sob a 
ãa,aunud ua"idsn ui oi. d3iHif  em vista de, até a presente data. n» 
ter sido destacado Cartorario para nella servir. Pelo Regulaajl 
da casa. cabe aos Cartorarios a responsabilidade da guarda t da as- 
servação dos archivos recolhidos, por este motivo e para bóa tnarcta 
dos serviços, torna-se necessário a creação de mais um desses nr- 
gos para servii na 1 .* secção, visto que os existentes, pela afflaa- 
cia do trabalho, não podem ser retirados da 3.*, onde sempre *rvin*

Do expendido, conclue-se que, para a normal e perfeita reá- 
zação dos trabalhos a cargo desta secção, ha necessidade de:

1." — Augmento de matéria para concurso:
2.° — Augmento e escolha de pessoal; e,
3." — Creação de 1 logar de cartorario na 1." secção. ^

ENCARGOS DA SECÇÃO

A 1.“ secção tem a seu cargo dois trabalhos liem distind* J 
que são:

1.° — “Expediente GeraP’ da Repartição.
Dhy — “Archivos” (organização e conservação).
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—281Co1mr1 e1laçã — Com relação a este serviço, o 

refere apenas: — Capitulo II, Art.® 1.°, N.° X — A’ 
compete a guarda e a catalogação dos documentos que 

confiados, e especialmente os seguintes: — stovli, C1 l1fsert5"

mip1an:1, 1 8u,,1 Ci, IAm..oimaloi,®®°
oINX

b»n-'
«*> Rpr w. jpo -
’l°  L  Receber, informar, expedir e protocollar oíficios;

Receber, informar, encaminhar os requerimentos dos func- 
_  . (licenças, férias, justificações, etc.);

Receber. conferir, informar e encaminhar as contas; 
Escripturar lançamentos nos livros: Matricula dos func- 
do Archivo (este livro foi organizado por esta chefia em 

« visto qw os existentes não satisfaziam ás exigencias do art.“ 
Decreto n.° 2432) :

Escripturar o livro de Contas do Archivo;
EL_Escripturar o Livro de Actas:

7 _Escripturar o Livro de Contractos;
jj Tomar as contas das despesas da Portaria;
i)_Lavrar os termos de compromissos dos funccionarios;

Fazer o resumo do L.ivro do Ponto;
Organizar e fazer a Folha de Pagamento do Archivo: 
Escripturar o livro “Assignantes da Revista” ;

— Receber, conferir e expedir a “Revista do Archivo” e 
n o ; trabalhos eventuaes de ordem geral.

Como ficou dito em outro local, todos esses serviços têm sido 
Upoitado?. com prejuizo de outros que exigem a presença e orien- 
*5o directa, pelo chefe da secção.

No interesse da bôa marcha dos trabalhos da Repartição e des- 
ramento da secção, torna-se necessaria a creação de uma col1f  

e1laç mA g1.ndi C1 —281Co1mr1 por onde corra todo o serviço 
Hxpediente do Archivo Publico, a qual, chefiada por um substi- 
T» legal do Director (Sub-director), auxiliado por dois officiaes 
n dactylographo. funccione junto á sala da directoria.
Com esta medida seria simplificado o serviço de informações, 

«fido çom presteza, diminuido o numero de funccionarios nella oc- 
e integrada a 1 .* secção nos seus verdadeiros fins.

10
II

— ql.5ovi, "ilamrolanboi 1 .mv°,llvandi»  — A L* secção do 
pKhivojĴ iblico é um departamento qut, segundo Regulamento, d**s- 
f t‘se a; — ‘‘Capitulo 1, art. 1.° § 1.° — Conservar, sob classifica- 

systematica os ílocumentos concernentes á legislação e adminis- 
*>Çao do Estado, da União e Municipio.”

li<
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Os archivos recolhidos constituem-se. tia sua quas; 
de documentos legislativos e administrativos do Estado do —  
de do Sul, pertencentes ás diversas repartiçõv- <■ divideni-j^^
grandes classes l>em distinctas: 1* —28Osa — 2." rchiv2a

Sob a rubrica — —oe2alcd28sa — temos, e,Kaderna<|a/*J^fc 
gnintes colleçôes incompletas :

Annos 28O

nts uadcms- Leis e resoluções............................... 1847— 188# - j9

Actos. regulamentos, instrucções P rov inc .".. 1834— J89o

Leis. Decretos e Actos ........................................ ... 1881—192*

Decisões do Superior T ribunal ..................... ... 1905—-1923 j7 '

Annaes da Assembiéa dos Representantes.. 1874— 1889 j»*

Leis de Orçamento ......................................................1900— 1923 .

Mensagens ............................................................... .... 1904— 1924 j , j j

Fallas ........................................................................... ... 1867— 1889

Relatorios ............................................................q........1867— 192J 145

SOMMA .............................................  43|(

;g ES2ms- Decisões q............................................ ... 1826- 1889

Cartas de Lei. A lvarás. Decretos regios . . . .  1816—1889 67

Decretos do Governo Provisorio ...........................1889— 1890 13

Relatorios .......................................................................1846—-1922 sas

Annaes do Senado Federal ....................................1912— 1917 57

SOMMA .............................................  466

l2s  ,gS2v2p2s- Actos e Relatorios ................. ....189 2— 1924 1202

Leis Organicas ..............................................................1897— 1917 60

SOMMA ............................ ................  1262

O TOTAL GERAL E' 2.166 VOLUMES*

Sob a rubrica — ámç2S2adOcd28sa — temos:
—28Osa- A existencia actual é de 48.054 livros. 1 'este K 

47.681 foram rotulados com um só typo de etiquetas e nmnerwWl 
seguir. Este systema não preenche os requisitos dos archivos oifB 
zados. i>or este motivo deverá ser Ooõo2ds o trabalho. obedecewT 
systema decimal, rotulados por assumpto < repartições, 
tas impressas eni côres e fórma differentes, as (|uaes demonsMl 
facilmente as collecções a que jiertencem os livros dellas retirAj 
evitando-se por esta fórma qtu- a reposição >eja feita ein lcçar 
não lhes compete nas estantes do Deposito Geral: e catalogados < 
meio de fichas moveis, permittindo assim a intercalação- de novosi  ̂
recolhidos nas collecções já organizadas definitivamente. 1



K»jvãmente aos livros, apresentam-se duas questões impor-
PJJL deverão ser resolvidas com a maxima brevidade, porque ain-
" ™(|e encontro ao mesmo fim: aproveitamento de espaço nas 

K»j

Possuímos grande numero de livros que serviram nas re- 
■ L ,  do Thesouro, Mesas de Rendas e Collectorias, dos quaes 
■ P i a d a s  apenas algumas de suas i>aginas, tendo ficado em 

as restantes. Seria conveniente dqx>is de minucioso exame 
autorização, fossem, pela Officina de Encadernação deste 
extrahidas as folhas em branco e reunidas e encadernadas 
volume as diversas folhas utilizadas do mesmo assumpto e

uni
KLrsos annos.

_Os de]K>sitos occupados pela 1.* secção já não i>ermittem
ĵani recebidos novos archivos, por isso que, pelo off." 271, de 

BF. noveml>ro de 1924. foi solicitado ao Exmo. Sr. Dr. Secretario 
jnterior providencias no sentido de serem sustadas aquellas re- 

' até serem tomadas outras solucionando a questão. O pedido 
"^teti<li,'<)- conforme se verifica do off.” 2779. de 26 do mesmo

K g  espaço existente nos De|)ositos. 30 a 40% é perdido e sem 
Ljdade. visto que as prateleiras das estantes foram construídas 
KJJgjcoinmodação de livros dos maiores formatos usados nas re-

í«rtiçóe-
Para aproveitamento do esi»ço. facilidade de trabalho, esthe- 

1*1 c conservação dos livros, não seria difficil fossem estipulados for
mos officiaes para os livros adoptados em todas as repartições do 
Estado, bem como ordens no sentido de serem utilizadas todas as in
flas dos livros, muito embóra abrangendo longo jieriodo.

jvãmen vtaonsnl i  existencia de papeis avulsos, recolhidos até 
»presente data, é represesentada por 5.763 maços, que. em média tem 
[t altura de 25 centímetros.

Sobre o trabalho de selecção e organização desses papeis, consi- 
htro que. si não for tomada providencia immediata |>ara a sua defi- 
utivi organização e- catalogação, antes de serem recebidos nóvos 
wchivos. futuramente tomar-se-á mais difficil ainda esse trabalho, 
pois a quantidade annual desses documentos cresce na razão directa 
Mo desenvolvimento e desdobramento dos trabalhos nas repartições, 
hrm como do tempo decorrido. Por esta razão, temos procedido, só- 
hnente. á selecção global dos maços, isto é, limitando-nos a seleccio- 
nal-os de accordo com a indicação constante na etiqueta, presa ao 
pço. vinda da repartição.

“Este não é o serviço visado ]>elo Regulamento para facilitar a 
l»u>ca. tanto mais que é certo e foi verificado o facto da etiqueta acctt- 
&r determinado assumpto e. no entanto, aberto e examinado o maço. 
JMstatou-se conter documentos de assum ptos mui diversos ao nella 
pdarado".

■oi verificada ainda a cxistencia de muitos maços sem etiqueta 
liçnnia

—  283 —
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“Tal fado não só occorrc nos maços dc papeis avuIsos^B 1  
bfin nos amarrados de livros”.

No Relatorio apresentado no anno proximo findo ]* ■ 1 
revisão e selecção minuciosa ])rocedida no archivo da' ]{'<t ‘*«9 
Central ria Secretaria de Estado dos Negocios das < )bra<. h’artS»» 
foram encontrados 51 livros de diversos assumptos ■i* « H S ! 
res constantes dos respectivos termos de abertura e 
]>ertencem ao Thesouro <lo Estado. Por este motivo foramrHn̂ni,

leccionados e catalogados, por assumpto e ordem chron^«^^^|  
tainente com os livros do Thesouro”. ' ;

Como já foi dito. o serviço de selecção e "v^anização^H 
peis avulsos da secção é o mais importante, j>ela variedade 
pUxidade dos assumptos, (jue qualquer outro (Ia Repartição

Os archivos mais consultados e volumosos são os drf^H  
rias da Fazenda e das Obras Publicas.

O archivo da Secretaria do Interior tambem é muito c o ^^ l 
c volumoso. Para avaliar-se a inqíortancia deste archivo e a necessijÜ!* 
urgente do minucioso trabalho de selecção e organização 
documentos, basta ter-se conhecimento de que, no periodo IrrnwH 
todos ns assumptos. hoje divididos j>elas tres Secretariai do 
eram apresentados, soluccionados e archivados na antiga “ —2842“Ta 
lfd oT424ndãs recolhidos ]>ela actual Secretaria do Interior <■ Exterior 
Infére-se dahi. que o trabalho de maior urgência é o de selecção d  
jnijtei" avulsos e livros dessa Secretaria para. depois de bem 
dos e separados, serem passados ás respectivas repartições suhor^ 
das. Somente após esse trabalho preliminar podi-r -< ;m>ceder aoó 
selecção e organização definitiva, nóte-se, dos documentos anterior* 
á Republica.

Em rapidas e interrompidas pesquizas procedidas nos ardnJ 
da antiga “Secretaria do Governo” temos extrabido e 1 >assado i 
secção (Historia e Geographia) milhares de documentos qoel^fl 
letra do Regulamento, a ella pertencem. Ainda, ao findar o anno pro- 
ximo, tivemos opportunidade de passar áqitella secção o valioso ãc“r 
mT“d4ldã apresentado, em 19 de março de 1854, j>elo director 
Colônia de São l^eopoldo. Dr. João Daniel Hillebrand ao então Pre
sidente da Provincia. Dr. João Luiz Vieira Cansanção de SinimW, 
importante documento historico que fora procurado com i ísistenád 
durante annos. pelo fallecido historio.erapho Re' ." 1 J. HajttS 
Hafkemeyer.

O trabalho com os papeis (officios recebidos e expedidos, te 
querimentos, contas, balancetes, minutas, informes, guias diversâ  
talões, etc.. etc.) que temos executado, na medida possivel, lem sü 
de preferencia, durante o periodo republicano, em razão de *8*1 
elles constantemente consultados, e consiste em: selecção n  
sumpto, ordem chronologica e alphaK lii a j . c<>n ú-tvncia p d S  
ctivos |>rotocollos. extracção <lt costaneiras. grampear ( f f l .H
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enlaçar coin a bitola adoptada, apposição de etiquetas, im- 
—28 1 côres e fôrmas convencionaes elucidativas das collecções
5 efteiK-em. disposição nas resj>ectivas estantes e confecção dos 

ndicação clara e precisa da prateleira, estante e de- 

^  nde 25 encontram os pa]>eis.

^Emnrio informações obtidas e como é facil de se depreender 
ou seja a não terminação dos serviços que lhe são peculia- 

\rchivo Publico, desde a sua creação (Decreto 876, de 8 de 
e nn (je 1906). nova organização dada (Decreto 1994, de 27 de jtt- 

de 1906), até nossos dias, tem luctado com dif ficuldades para a 
L, organização definitiva.

( rê-se que os motivos principaes sejam:
3» — Recebimento, de inicio, de grande numero de archivos 

Kfctamcntc desorganizados nas respectivas repartições e assim re-

■Ktti<k»s:

2« — Pequeno numero de funccionarios para attender ao tra- 
Ijhn na época: e.
P  1 » — Desproporção conservada entre os archivos remettidos, 

bsteriunuente. e o numero de funccionarios admittidos.
■ Dahi provem, como é natural, o congestionamento nos trabalhos 
èRepartição do Archivo Publico.

laçrco iboa t5çoabioa  — As considerações feitas sobre <» assumpto, 
fc h tinm en te  á 1." secção, ptklem. em parte, ser applicadas ás demais 
ftwwleiuias de Repartição, pois nellas existem milhares de papeis e 

sem utilidade e  valor algum, que devem, depois de liem examina- 
p*. ser incinerados ou vendidos para o fabrico de papel.

■ Wdi5p,bbi toa sã,qbuoa ã5,omqbtoa 5 t, ,5ãibt-5a — Conviria ser 
trta,,a uma turma de funccionarios, especialmente encarregados, para 
£®Mderein á confereneia dos documentos remettidos. sendo estes, na 

carimbados e numerados afim de se poder certificar de pos&i- 
pxtravios; l>em como encarregados da confereneia de certidões pas-
* !>elas tres secções.

REPARTIÇAO
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E h e le c c r  medidas tendentes a evitar a disseminação dos ger- 
e' ,erriveis moléstias, praticando-se um serviço de lini|>eza por

\'c <llK' st rt‘fere' porém, aos livros e papeis avulsos parece que
• ifiicias para evitar a propagação dos germens que jazem forte-

Kaíregados, Jjorventura, aos documentos não hasta apenas a as- 
—28 que os envolve: uma desinfecção mais radical, mais efi-

riitnr

jni|>õe. utilizando-se de um apjjarelho para tal fim. como com- 
nachinas de aspiração da ]w>eira existente neste Ar-

I)

i a-

(ijijiii, pois. o cumprimento do dever, em acção por todos que 
"ralialham. dictaram-me estas considerações que submetto ao vos- 

l^rior entendimento. ”

287Ehehle crmdi — Sob e.*te ponto de vista, verifica-se da exposi-
l  -'jjía transcripta. que n repartição “deu um largo passo na senda 
^ K p r < 1 sendo dotada de machinas aspiradoras de pó. 
&,i. muito ha a desejar.

(Vcorrem nie. e passo a expór. as medida- seguintes:
Requisição de uma rast—d riresmhen jwra a desinfecção com- 

Joí documentos a serem manuseados. Creio ser este o appar<- 
lencionado ]>elo meu digno e\-chefe e amigo. sr. Ferrás d’F.ll\ 

Lytiinas aspiradoras de pó satisfazem apenas aos- princípios hygie 
is de limpeza d*»■ edifícios (chão e espaços das estantes não utiliza- 
nelo' archivos). mas não os relativos aos documentos. Vejamos: 

«parelhos eomplementares destas machinas- vassouras t- escovas— 
Enplicaveis somente ás superfícies planas ou curvas, ntha mrvtidmea, 

ns archivos recolhidos, accommodados nas estantes, não offere- 
uperficies reclamadas: os livros são dc differeutes alturas e 

mai;"' de fórmas irregtilarissimas. Na im|>ossihilidade de ser lim- 
<lo p» dos archivos. resta o recurso da medida apresentada e que é 
maxima urgência, principalmente 11a 1." secção, onde estão sendo 

fe*ballm<lo> o> papeis avulsos antigos.
2) çdEed8rnsã  de toda a área do terreno ]>ertencente ao Ar- 
9 . Medida duplamente vantajosa: a ) — conservação economiea, 

esthetica geral.
.?i Concerto dos ornshidgãmra aspiradores do antigo de|>osito. 
Intente inutilizados. -'asd 8rghgd ,é —ãh sã8dgdpu
4) |rahn—re>zã Ermdi r aehn>ndi gãa gr\ãahsãa |H>r meio de ga- 
apropriados.

' <mrd>zã ge t8d stm8d especial incumbida, exclusivamente,
4 limpeza hygienica da Repartição e delia fazendo |«rte um riiecha- 
p» que zele | ie!as machinas existentes.

OFFICIXA DE EN CA DER N AÇ AÒ

F-ste novo departamento do Archivo. creado em 1922. ]>or propos- 
■fesditqxla pelo officio 28-1. de 2 de dezembro «le 1^21. destinada 
P**c"ustituir c encadernar livros e docunientos recolhidos, que se
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acham estragados, tem satisfeito aos fins que «lidaram a s„a 
jwrém, necessita ser ampliado o seu material, dotando-o ,|c ( 
chinas, e augmentado o seu j>essoal, ]>ara a realização de ce 
terminados trabalhos que continuam sendo executados nas'ri 
fornecedoras á Repartição.

São essas, sr. Director, as considerações que devia 
j»ara vosso superior estudo e julgamento. Dt* todo o ex|K*ndĵ ?ar'’ 
vos digneis ver o desejo de vos auxiliar quanto i*>ssi\el c 
midade com as disiH>sições regulamentares acerca cios c,̂ for.

(A.) —28achm a est8r a8rgdhr 
chefe provisório da 1 .“ secção. 15

Sr. Dr. Director interino: listas considerações que a c ^ ^ l 
transcrever constam do Relatorio do Exmo. Sr. Dr. Secretario! 
Interior e Exterior, relativo áquelle anno.

Relativamente ao presente trabalho, devo expender mais 
guintes considerações:

Conforme se verifica de relatorios anteriores desta secçàoNfl
1.*), este departamento jamais poude levar a ef feito certos ttffl 
lhos de urgente necessidade e de alta relevancia, em vista do penB 
numero de funccionarios que nelle têm servido e que continuamtfe 
foram distrahidos dos serviços que lhes eram affectos, ;«ra atten- 
derem a outras secções. Essas ausências não só eram cmisecutint 
como prolongadas por semanas e até por mezes.

Anteriormente ao actual regulamento, estavam affectos lá serç» 
dois trabalhos distinctos e vultuosos. <|uaes sejam os de o ,ifncqehsec 
uhm8a q8 «hn8mcel„jw e o de oémp8se-8l„j qjr 8m|te(jr —|>eq8e]ccz 
h 8qçesercm8ce(jr qj ãrc8qjwi O nmeçhemj occupava um fiàvomnarij 
que deveria attender ao director e ao «erviço de recebimento e rapM 
diçâo de oíficios. circulares. requerimentos, lançamentos nos prot»- 
collos, redigir e dactylographar officios e informações, o:nferir t 
encaminhar as contas, lavrar contractos, lançamentos no' livro llij 
tricula dos Funccionarios da Repartição, fazer o resumo do i>ontii<h 
casa. confeccionar a folha de pagamento, conferir certidões, t >mar i‘ 
contas da portaria, e outros serviços. Pela falta dc funodtfnarios. 
este trabalho era attendido pelo então chefe provisorio da secção, qw 
além desse serviço attendia ao de organização dos archivos nos djfN 
sitos. O rhpdsqj  era affecto aos demais funccionarios que serviram 
na secção e que eram: um segundo official. um praticante e um rjb  
vente. O trabalho de organização de archivos, por sua natureaj 
moroso e demanda muita attenção, assiduidade e < <uistanciŜ | 
esses motivos deve-se escolher funccionarios que demonstrem taes f*1 
dicados e conserval-os nessa occupação sem interrupções.
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#j*

0 novo regulamento, baixado com o Decreto n." 3.775. de 
Mfjri 1927. foi creada uma outra secção (actual 1.*). a que, 

art" 4.°. compete: “receber, conferir, seleccionar. organi-
•ficar e catalogar o material recolhido á repartição”, a qual. 

trabalho, deverá distribuir ás demais secções (actuaes 
s0b cuja guarda deverá ficar, acompanhado de uma rela- 

—’ e ‘ ’ indicação da sala, estante e prateleira em que fôr archi- 
40. n.° I I ) ”, além desse serviço a mencionada secção 

28  ■ jnformar ás demais secções (2." e 3.“) o logar onde se en- 
■j** os flncumentos de <|ue carecem, dando-lhes as indicações 
R!* dc modo a facilitar a sua procura (art/' 40. n.° I I I ) ”, jielos 
K L  rios encarregados deste trabalho (os cartorarios). 
^^TconlOrmidade com essas disposições, ficaram as outras se- 

' 2» e 3.*) isentas desse serviço, antes executado sob a di- 
c(oS respectivos chefes de secção. 

substituição ao serv’iço de organização dos archivos desta
• o acttial regulamento, em seu art. 9.°, n.“ IV, commetteu a 

■^partaii!'• 1 ■ —2829# j trabalho ilo REGISTRO CIVIL. que. 
uL dado» que seguem, demonstra a sua importancia. 
tConx|uanl'’’ ( ficialmente estejamos isentos do serviço de or- 
Kugc, na realidade elle continua sob a nossa inteira responsa- 

t. orientação, em vista da invocação de impossibilidade da res-
E ,  secção attender 9#j*0—*njonvoj*r aos trabalhos de organi
zo  dos archivos e0g#r#ul#a9 r mot#9—n*#,a9 o ngv#j#9*ln*#,a9b
i Do expendido infere-se que esta secção, anteriormente, com dois 

tjrviços importantes e vultosos, foi sobrecarregada com o serviço 
Umaior movimento da Repartição: o REGISTRO CIVIL.

[)est’arte, este trabalho vos apresenta tres assumptos differentes, 
são:

11 Expediente Geral da Repartição;
2 Registro Civil; e,
.í) «Organização dos archivos legislativos e administrativos do 

Estado.
Gotnquanto os trabalho.-, da secção fossem augmentado», o quadro

&  «tis funccionarios não soffreu alteração em numero, conforme 
^Hrifica 'l;i- I ei' <lc < tvçamento. relativa*. a<>- annos de 1027 e

i#*0—a 3,

x0jrr#ajnl#a9d 19 27

Chefe de secção
1 10 Official
1 2.” Official
1 3* Official 
■praticante

— incr——n 10.

x0jrr#ajnl#a9d 1928

1 Chefe de secção
1 1.° Official
1 Db. Official
2 "b37 Officiaes
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Desde 10 de maio de 1927 o quadro desta secção e s tü  
Nesta data foi transferido o serviço do "REGISTRO Ç{S 
3 “ secção para esta e por esse motivo foi completo o «juadr 
rado o systema de distribuição dos trabalhos que então se 22

() quadro dos funccionarios que aqui trabalham é o

Chefe de secção....... ......... ....YValter Vinhas Yasquçí
1 .° Official................. ......... ...Grimoaldo Carvalho
2." Official_-— -------  João Theophilo Zubaraj
3.° Official _̂__________Jacintho Girardi ______
3.° Official............. ...............José Cachapuz de Medein 3

Tambem sc encontra trabalhando nesta secção o 2.” oííjcjj'j 
terino. sr. Adriano Santos Rocha Filho. que está auxiliancU/l,^ l5- 
fia nos trabalhos de exj)ediente geral. “

Dois officiaes sendo um prim iro ■•m. i.J i si 
valho), attendem ao serviço de conferencia das certidões ext^ugl 
Estes dois funccionarios não podem attender a outro. traljnlh,, 
vista do grande numero de certidões que saem diarimente.

Os dois terceiros officiaes isr-, Josc Cacbapu/ de 
Jacintho Girardi) trabalham na selecção e organização dos dimin»̂  
tos recolhidos aos depósitos. sob a orientação desta chefia. 
foram destacados para esta secçáo por :»■mu ia d< • maio <|c 199

O sr. Jacintho Girardi já está identificado com o serviçoi 
lhe foi commettido e satisfaz plenamente condições exigida* póy 
esse fim. O sr. Cachapuz de Medeiros tem sido interrompido m 
seus trabalhos de organização, por ter sido necessário o seu auxük 
na conferencia de certidões.

O serviço de pesquiza dos pedidos de certidões dos cartório* V 
“REGISTRO C IV IL”, pelo seu vulto e movimento, está sendo* 
tendido por dois segundos cartorários (srs. Diamantino Ferreira («• 
çalves e Julio da Veiga Rabello) dos tres que existem na Rqif 
tição. Esta deliberação foi tomada pelo 1." cartorario (sr. Peè| 
José de Leão) desde a creação desses logares, cabendo «i este a M 
quiza de autos e escripturas. E’ de notar <|ue cada um dos carta
rios é auxiliado por um servente ou continuo. _______

Estes funccionarios (1.° cartorario: Pedro José de l-cão; 1* 
cartorarios: Diamantino Ferreira Gonçalves e Julio da Veiga Kl 
bello; continuo: Duarte Motta e serventes: João Gregorio.NuiKS 
Thomaz Carlos Duarte), durante o anno de 1927, tiveram prorog»
o expediente, de accórdo cm ........ íf ic io  n " 1<>5 i<- 31 de julho
1926. Os trabalhos executados durante as duas horas de prt**l 
ção. pela manhã (das 9 ás 11). tem produzido os effeitos 
pois. além da organização das collecções dos livros do 
TRO C IV IL”, attendem ao serviço de buscas, que é vultoMi*o,
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Kgero de pedidos, como pela deíiciencia de dados fornecidos
1 ,U ssados. o que tem produzido o retardamento do despacho

_^^Kdidos.^ t.is  1 ------ -----

—  -^jda urgente e de alta necessidade para facilidade das 
BLhIo nos livros de registro civil como de escripturas. é serem

0s respectivos encarregados de fazerem acompanhar os 
livros de indices. pois. raros são os eartorios que remet-

. ,■__  2 •___ ___ j * ___• __.v. j . ___i .  ^______indices. Com esta medida seria evitado gasto de tem- 
f :  V* ra r i"  • que terá de <er admittido para esse fim.

— 2 Qfficina de Encadernação deverá ter augmentado o seu pes- 
material (machinarias). afim de poder attender a trabalhos 

^^LdernacS'1 de livros das Mesas dc Rendas do Estado, bem como 
Ervilfctoriav l’ossuimus grande quantidade dc livros que têm 

fitada' algu1,,as folhas apenas, sendo o restante paj)el em branco.
vjyptatKÍi'-̂ e em um só volume diversos annos de um mesmo as- 

ELitu resttltaria a diminuição tle espaço occtipado, nos depositos.

Pe momento, sr. Director. são essas as considerações que me oc-
31 e apresento-as para vosso superior julgamento.

Passo a expôr os trabalhos, relativos ao anno de 1927, execu- 
por t* st 99 secção.

R E L A T O R I O

[ Reondo foi exposto. estão a cargo desta 2." secção tres difíe- 
1Kg c vultusos trabalhos que são:

— Expediente (icral da Repartição 
e r  RI.GISTRO C lVII.
Bt.-' Organização dos archivos Legislativos e Administrativos 

di i Estado.

1.° — KXPK1HKNTK ttKKAL

0 movimento de exjiediente geral que corre ]>or esta secção
H O U  de :

r  Officios recebidos .................................................................... ..... 200

f. Officio- expedidos ....................................................... .....W*

Reíinerimentos encam inhados e despachados ................. ..... 877



Pedidos de certidões adm in istrativas

Telegrammas ........................ .. .............

Cartões expedidos .................................

H
P

Exames de livros (notas) . 30
517

ADMINISTRAÇÃO:

da, cotnmunica que resolveu augmentar a verba, destinada a. 
de sellos nesta repartição, de 600$00() para 1 :<XX)$000, amfoiJH 
licitação constante do officio n." .51. desta secção.

edioPsc — Pelo officio n.° 240, de 1? de maio de 1927 u 
autorizada a acquisição de 10 escrivaninhas e 12 cadeiras da Casj,2j 
Correcção, de accôrdo com o officio n.° 63. de 12 do mesma nxa

rotdõaPmonvd To lgtaPids o ostgPilnPlsc — Pela circular n* 
dc 18 de julho de 1927, o sr dr. Director Geral da Repartição 
trai da Secretaria de Estado dos Negocios do Interior e Exterior 
solicitou aos srs. Juizes de Comarca do Estado providencias nn <*5. 
tido de serem recolhidos a esta Repartição os livros e autos íindoü 
das escrivanias do Estado.

ro.Cõlmonvd Td xgtaPid pCHõPtdc — Pelo Decreto n.*' 3.775, 
de 4 de Janeiro de 1927, foi approvado o novo regulamento desta 
Repartição (O ff .0 93/4. da mesma data).

Em (goss )d  o (CHõPt l3)d  Td ndid  r o . C õl m o n vd c —  Pelo off 

n.° 2.333, de 9 dc maio de 1927, foi autorizada a imnresaHdo nomi 
Regulamento do Archivo Publico do Estado.

0PsvgPHCP3)d Td (ossdlõ (oõls stt35ts Td xgtaPid pCHõPtd — P«f 
portaria de 10 de maio de 1927, o pessoal de quadro foi distrihoifl 
pelas secções pela fôrma abaixo:

Chefe de Secção___ Emilio d‘Artagnan Carvalho
1.° Official: Aldo Prestes de Carvalho 

Fernando Rarreto 
Collatino Corrêa 
André A de Andrade Netto 
El vira Gomes dos Santos
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2." —293."J

o ...............João Theophilo Zubaran
K  ” ................Adriano Santos Rocha Filho
r i  " ................ José Cachapuz de Medeiros

3.° —293."J

Sg secção:... Naj>oleão Gonçalves de Oliveira
, nfficial:............. ...Nominando Armando da Sil'
F ã ................Bento Fernandes
„ ” :................Francisco Carlos de Lemos
r i  ” ................ José Thoinaz Perez
2.I  o ................Sylvio Penna de Moraes
R t ” ................Léo Birnfeld
L L ” :................Paulo Thompson Flores
o o J................Avelino Maya Teixeira

OFFICINA I)E ENCADERNAÇÃO

Durante o anno findo esta officina executou 426 obras dignas 
nia. afora muitíssimas de pequeno valor, mas que avultam e to- 
(einpo. como sejam, aparas de 2.000 certidões, córtes de pa- 

.. etc.
As 426 obras executadas estão assim distribuídas:

2Th e293."

Obras diversas ................ ........................................................... 91

CoIla factura para joruaes .........................................................  1

................................................................... 4
Kncadernayão da “A federação " ( t r im . ) ................................  3

Reconstituição e encadernação de livros de Nascimentos.

I. Casamentos e Obitos ...............................................................  206

Caixas para papeis . ............................ ........................................ 10

SOMMA ............................................. ......................... 315 obras

pTi e293."

Gibas pa .a  papeis . . • ................. . ............................ ............  10

Caixa para sellos . ......................-..............................................  1

Organização e encadernação de maços de requerimentos 20

L Instas ........................ .......................................................................... 12



Reconstituição e encadernação de livro» de nota8 (

cripturas)

Mappa ..............

Obras diversas

1»

SOMMA

1 Re consti

Mappa estatístico . 

Reconstituição de auto» 1
2

SOMMA:

uonçoãaçda ãdi rlãoçdiç

Reconstituição e encadernação de :55 volume» do jornal 

“ A Federação", colecção que pertenceu á fam ília do 

Dr. Ju lio  Prates de Castilhos ......................................  tj
35

DOCUMENTOS ENTREGUES V ESTATISTICA l*Ok 
EMPRESTIMO

Sob esta rubrica, tratei im rclatoria «le lM-5 dc divt i | j VTl„ 
ttm maço de pajieis avulsos que foram entregues a<jitella rcu-ini,:'., 

empréstimo. Em 23 He agosto de 1926. foram elles devolvidos a * 
secção.

va»i8oti (ilsa8poc )o M8dpodça : promovido a chefe de sectf 
l>or antiguidade, em 8 de março de 1927, acto c*0.

.a8ãoç Odlbac Oacd1Snc A promovido a chefe de secçã». por j  
tiguidade. em 8 de março de 1927, acto 90.

(çdíia8:i 5açpa8biA  promovido a 1.” official, por mercrimol 
cm 8 de março de 1927. acto 90.

v iídlal:i mçíal:i :a ud8paA  promovido a 2.® oficial. | 
merecimento, em 8 de março de 1927. acto (XJ.

viídlal:i mçíal:i :a ud8paA  promovido a 1* official. | 
merecimento, em 9 de maio de 1927. acto 186.

m8:i jçocãoc :n 5açpa8biA promcTvido a 1.° official. bw 
mento, em 9 de maio de 1927, acto 186.

“Fnlãi "oçlal:ocA  promovido a 2." official. por atitiguiéM
9 de maio de 1927, acto 186.

PESSOAL

jçiíis,oc



HT
HTppromv promovido a 2." official. i»»r antiguidade, em 

oida . "o 1927, acto 186.
11*'°

fmcrTl»rn d

tgg uroooe ,r empTrn: nomeado 3." official em 31 de de- 
1926. i>ósse a 4 de janeiro de 1927.

19eoarpm 2rppT7,m (Bacharel): nomeado 1.° official provisorio
1927. Pósse a 10 do mesmo mez.

K\-„ 86.m7arn ,mn *T7omnv nomeada 3." official provisorio em 
^  1927. Pósse a 10.

"'rda7m ,r "7,pT,r froomv  nomeado 3.° official provi- 
 ̂efll s março 1927. Pósse a 10.
8idddToa*10 °mpp:Tvnomeado 3.° official provisorio em 8 março 

3 pósse a 10 .
->ódm s4mcunm7 2dmprnv nomeado 3.® official provisorio em 8

i  1927 Pósse a 10.
Pj(ida7m eTBT srahrapTv nomeado 3.*’ official provisorio em 8 
' * 1927- Pósse a 10.
)7ampi ,T °mnoT (raorv nomeado praticante-ra/.ista em 21 março 
7 pósse a 9 de abril.
(oidB,rn 2a>órapPv nomeado praticante-razista em 21 março 

í pósse a 2 2 .
2gno4rp ,T *ad'T 0Tz4rzm: nomeada praticante-razista em 21 

Pósse a 22.
Koo\ °Tz4Tuó„ ,r er,rapmnv nomeado 3.° official provisorio em 
ĝjo 1927. Pósse a 12.
d\7 Hacird,v nomeado 3." official provisorio em 9 maio 1927. 

kgse na mesma data.
 ̂ çrcropam "pcmn ,r ®da'rapTv nomeado continuo em 9 maio 
■27. Pósse na mesma data.
í 1mn\g s4mcT„ 0rprnv nomeado ’g/ officai interino em 25 maio 
N27 Pósse na mesma data.
f eT7mrd ,T °mnoT (raorv nomeado 3.° of ficai provisorio em 15 
gfao 1927. Pósse na mesma data.
T ®zoTzadam 2pT7zm baírapmv nomeado praticante-razista em 15 
■ho 1927. Pósse a 17.
I  ",paT7m *T7omn bmz4T 2ad4mv nomeado 2.” official interino em 
julho 1927. Pósse na mesma data.
Hbrnri/id °apTp,av nomeado 3.° official provisorio em *> de julho 

t*g  Pósse na mesma data.
L 8kdacrpazm ■rdamv nomeado praticante-razista em 9 julho 1927. 
pw a 24 agosto.

(azr7lTn

2pT7zanzm °Tpdmn ,r (rcmnv em 11 de fevereiro de 1927. obte- 
™ dia> de licença para tratamento da saude.

— 295 —
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—296e nie30dem a6erçdo eni 30 de março obteve 
de licença, para tratamento da saude.

b26tçr vlmi2d v2dc9çdo em 31 de março, obteve <n 
licença, para tratamento da saude: em 11 de julho, obteve 
ção por mais 90 dias. para o mesmo fim: e, eni 13 (jç 
foi considerado com licença, ainda para o mesmo fim . 
outubro a 12 de novembro, fie accórdo com a decisão'
Sr. Dr. Presidente do listado.

,e3çre p2 sedt2 u92rtço  em 6 de abril, obteve 3fl9 
licença, para tratamento da saude.

ar2m.ld.e s2r6ed pç 1çtmedo em 16 de abril, obteve niai»wf 
de licença, para tratamento da saude, em prorogação a anterW

a9t2.ile s2dtreo  em 23 de agosto, obteve 90 dias ^*5  
para tratamento da saude: em 20 de dezemhro. obteve 
em prorogação.

<6pe —rçdtçd p. s2r:26ie o em 27 de outubro, obteve dí>js 
zes de licença, para tratamento da saude.

1çe0e6pe j2mp2rlmeo em 14 de novembro, obteve 60 ^  
licença, para tratamento da saude.

hed. s2.i20m. p. jçpçlred o  em 28 de novembro, olneve 
dias de licença, para tratamento da saude.

—296e nie30dem a6erçd o em 6 de dezembro, obteve doi& 
zes de licença, para tratamento da saude.

nr2mdãçrçm.l2d

<6pe —rçdtçd p. s2r:26ieo Por acto 11." 75, de 28 de f 
de 1927, foi transferido do Museo Julio de Castilhos para esta 
partição.

f.mte açrm2mpçd o Por acto n.° 225, de 23 de maio déS 
foi transferido desta Repartição para igual cargo (2.° ofticial) 
Museo Julio de Castilhos.

(9dt2.ile s2dtreo  Por acto n.° 296, dc •' di julho dei 
Í..Í transferido do cargo de porteiro da Chefatura <le Policia 
igual cargo nesta Repartição.

j2meç6 hedó p2 'l6:2 o Por acto n." SDP» «It- S dr julho de 1 
foi transferido do cargo de porteiro desta Repartição paraj* 
cargo da Chefatura de Policia.

—çr39t2d

ar2m.ld.e s2r6ed pç 1ç3edo Por acto n.° 297, de 8 oT  
de 1927, foi feita a permuta de seu cargo (2." oíiicial do A’ 
Publico) com o 3.° official do Porto desta Capital, sr. (>u 
Oliveira Remião.

w9dt2:e p. g6l:çlr2 fç3lWeo  3." official do Porto p2^ 
pitai, por acto n.° 29*» de 8 de julho dc 1 5zS*» i>ermutoii o s 
com o 2.° official desta Repartição, sr. Francisco Carlos



—  297 —

—297(B9a9

chrhel) :(llaBF)  (Bacharel): Foi dispensado, em 21 de maio 
oi ds 2 do cargo de 1.® official provisorio desta Repartição, em 
K  . ter sido nomeado 3.° auxiliar do Superior Tribunal do

pno,9m 1alr2B9: em 9 de junho de 1927, foi dispensado, a pedido,

#>car?0
de servente deste Archivo Publico.

gsh.9a )

®fvlBa22F) tall(r)R Por acto de 27 de junho del927, sob n." 
lç foi declarado avulso do cargo de 2." official do Archivo Publico.

APPENSOS

■ Encontram-se dois quadros: 1 — Pessoal do Archivo Publico e, 
Br _ pespesas da Repartição em 1927.

2. REOISTRO CIVIL

p A fin' de se ]X)der estabelecer comparações sobre o vulto e o 
í (jtraordinario movimento do serviço permanente com o REGISTRO
I CIVIL, que foi recentemente incorporado aos trabalhos desta secção, 
Bnecessidade da apresentação dos quadros abaixo:

M OVIM ENTO G E R A L  DA REPA RT IÇÃ O

MEZES

Pedidos

entrados

Valores das 

certidões 

sabidas

jasciro . 

■toreirn 
Ibrp

Jtnhi

.»  . .

abro

bro

fflbro

nbrD

SOMMA

686

559

1.036

969

1.073

907

999

1.211

1.088

887

845

985

11.245

4:668*900 

3:449(300 

6:342$500 

4:035(100 

4:900(200 

5:640(900 

5:468(700 

5:692(200 

4:401(600 

5:930(100 

6:676(800 

6:532(200

63:738(500
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Deste quadro veri fica-se que entraram 11 .245 pedido 9  

tidões e foram feitos por meio de notas, requerimentos. i„u_ m 
|>honogranimas. cartas e cartões. Verifica-se mais que ,, A  "'"'l*. 
«Ias certidões extrahidas foi de 63 :738$500. r T,>ts'

Dos 11.245 pedidos de certidões entrados, 7.756 |iedidU^^I 
attendidos ix>r certidões e os restantes 3.48'» tiveranij^^^B  
diversos.

Para os 297 dias uteis da anno findo, a media diaria de en» 1 
«le pedidos é de 38 e a importancia da renda á de 21

Do total de pedidos entrados em 1927. ou seja, dos 11.245 tJ 
«lidos. 8.569 pedidos são relativos a esta secção e dizem respeiJl 
nascimentos, casamentos, obitos, annotações, averhações, serviços djj 
toral e militar, habilitações de casamento, autos de desquites, lançamo, 
tos de imposto, contagens de tempo de serviço, guias, sellos de trama 
çnes. investigações policiaes, impostos sobre banha. etc. etc.

Esses pedidos deram entrada em:

Janeiro ......................................................................  ISO

Fevereiro ..................................................................  451

Março ......................................................................... 824

A b r i l ............................................................. -...........  806

Maio . ................................ .............................  731

Junho  ....................................... .................................  586

Ju lho  .........................................................................  810

Agoato .......................................................................  1.013

Setembro ..................................................................  874

Outubro ........................ ............................................  639

Novembro ................................................................. 583

Dezembro .................................................................  772

SOMMA TOTAL ......................................... 8.569

Comparando-se os dois quadros acima, verifica-se que 75,5% 
dos pedidos entrados na Repartição, destinam-se a esta secção, f l 
seja 29 pedidos para a 2." secção e 9 para a 3.a, diariamente.

O numero de certidões attendidas por este departamento, f<n *  
5.661. entre pagas e gratis para diversos fins, apresentando «iní 

média diaria de 19 certidões extrahidas.
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r . de certidões pagas foi de 4.586 que produziram. 
— '^on fo rm e  o c|uadro que segue:

r

fr
^br-’
p*bro

Sonima

importâncias

1:882*400 

1:901*600 

2:S86SOOO 
2:131*700 

2:282*200 

2:740*000 

2:388*700 

2:313*300 

2:475*00ii 

2:268*200 

2:351*800 

3:006*80»

28:627*70*1

0 numero de certidões gratis foi de 1.075. conforme quadro

Meies
Sorteio

M ilitar

Eleitoraes Autoridades Diversos

»kr,j

Soinii.

31 13 1 4

29 4

84 5 2 2

123 24 1 —

87 43 —

36 36 ' __ . 1 —

16 92 1 - —

23 81 ! —  1 3

43 193

31 1 6 4

23 5 ! - 1

17 10 _  1 2

543 513 3 16
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O serviço de consultas, relativo aos assumptos desta
o seguinte:

Autos de habilitação de casamento

Autos de desquite ............................

L ivros de lançamentos diversos .

L ivros de Nascimentos ...................

L ivros de Casamentos ......................

L ivros de Obitos ................................

SOMMA ..................................... .................  517 ^

SALA DE CONSULTAS

9

3

3

340
96

«6

A renda geral de consultas, sobre todos os assumptos da 
tição. foi o seguinte:

Jane iro  ............................................................ >15*500

Fevereiro ........................................................ 55*506

Março ...............................................................  245*400

Abril ................................................................  153*300

Maio ................................................................. 78*600

Junho  .............................................................. 133*200

Ju lho  .............................. .................................  138*300'

Agosto ............................................................. 160*700

Setembro ........................................................ 222*000 —

Outubro ..........................................................  138*900

Novembro ......................................................  251*400

D e ze m b ro ..................... .*...............................  126*00#

-----
TOTAL ......................................... 1:768*800

300Oserviç <■ sodidceiviç — Durante o anno findo, foram] 
nos respectivos livros 83 annotações e averbações que, á 
3$300 de sello. cada uma, importaram em 273$900. 1
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■L-yn de raza dos praticantes desta Repartição com os tra- 
—301■L-3yn relativas a esta secção. desde 10 de maio, data

JLssou l>anl c‘sUl seĉ °  ° serviço do RKK1STRO CIVIL, 
BR^dezembro ultimo, foi o seguinte:

Somma

de lin lias

332.904

Im portancia

43.258 1:730*320

42.233 1:689*320

40.139 1:605*560

45.084 1:803*3(50

47.014 1:880*560

38.989 1:559*560

33.310 1:332*400

42.877 1:7161080

13:316*160

serviço de raza, relativo á Repartição, foi o seguinte:

—3031

bro

Somma

N.“ de linhas 

extrahidas

V alor a 40 rs.

1

Valor a 50 rs.

76 .590 3 :063*600 3 :829*500

85 .459 3 :418*360 4:272*950

109 .773 4:390*920 5:488*650

88 .104 3 :524*160 4:405*200

114.217 4 :568*680 5:710*850

113 .538 4:541*520 5:676*900

96 .063 3:802*520 4:753*150

116 .129 4:645*160 5 :806*450

95 .020 3 :800*800 4 :751*000

112 .234 4 :489*360 5 :611*700

113.924 4:556*960 5:696*200

115.284 4:611*360 5:764*200

1.235.284 49:413*400 61:766*750
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Du quadro supra, verifica-se que a despesa com 
razistas pela producção de 1.235.284 linhas, foi dis-pendida**̂ - 
(U 4'» 413S400. sendo que " nn -nm trabalho dews 
aos cofres do Estado a r^uda de 61:766$750. ou seja. 
quido de 12:353$350. ” i,

( » trabalho dos razistas. durante o anno de 1927, » u f l 
eui 133S400 a verba votada para o mesmo fim, porém, sendo fl 
da Kejwrtição de 63:738$500, conforme quadro demonstrativ *
o lucro, excluídos os 133$40ü. foi dc 14:325$100.

—3 0  2Duqadro sp,aos2vadro e 2aifacae - mz- avJ

Os archivos legislativos e administrativos recolhidos a esta J  
pelas diversas repartições, subordinadas ás tres Secretarias <V 
dividem-se em duas grandes classes: Livros ou impressos, soh a d  
de volumes e Maços de papeis avulsos.

A existencia desses archivos. em 31 de dezembro de ]<#, 
dc 51.844 livros c de 7.327 macos dc papeis avulsos. _

Essa existencia não foi attgmentada durante o anno iiml». nJ 
contrario foi diminuida pela devolução de grande qualidade dtS 
ços contendo alguns milhares de cadernetas dos depósitos ponj 
(liquidadas, findas c inutilizadas), recolhidas em 1925, os (|uaesaJ 
chegaram desfeitos. O trabalho com esses documentos constou 
organizarão de ‘>2 tuaços. devidamente etiquetados, obedecendo á J  
dem alphabetica e numérica. Esses documentos foraan requisita* 
pelo Exmo. Sr. Dr. Secretario da Fazenda, no anno findo, em 24 a 
agosto.

Em 22 <le agosto, de accórdo com o officio n.° 129, dn Thafl 
do Estado, foram entregues ao sr. Osório Thompson Flôres. fonaij 
nario daquella repartição, dois maços de papeis avulsos, refct» 
á conta da (.ollectoi ia dc Palmeira, correspondente ao anno de ■

Em 3 de janeiro de 1927. foram entregues á Mesa de R*J 
desta capital, á requisição, para consulta, do respectivo adrainistnii 
cinco livros de Receita de Transmissão de Propriedade, relatw^* 
a unos dc 1914. 1915. 1916. 1917 e 1918.
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—3  serviço de organização executado nos depositos desta secção,
RLtfipidos até julho de 1927, está sendo continuado j>elo 3.° offi-
—— ro viso rio, sr. Jacintho Girar<li. que o iniciou em 12 do referido 
ciai 3

0 s er serviço constou do seguinte:

I Süb a rubrica. “ viçodgaenz ãgxscaut foram organizados e emntí-
I .  70 maços; sendo: 6 de oíficios da PreMdencia; 47 de minutas 

2“ directoria; 6 de officios da 2.” directoria; 1 de oíficios diver- 
r* e 1 de dociunentos esparsos.

CqJ, a rubrica p,ãzscacuRL foram organizados; 15 volumes de re- 
t-finieiitos. abaixo-assignados e queixas, relativos aos annos de 18% 
^QlO: 36 fasciculbs de telegrammas recebidos dos delegados, annos 
L 188° a 1891; 455 fasciculos de officios e telegrammas recebidos 
Íjí delegados. annos de 1903 a 1905 e de PX>7 a 1910; 12 fasciculos 
. partes dia rias da Companhia de Vigilantes Nocturnos, anno de 

Em . ]44 fasciculos de Partes do Carcereiro da Cadeia Civil, annos 
.u 1878 a 1884 e 1891 a 1895; 12 volumes de Relatorios da Cheía- 
Lfa de Policia e Sub-chefatura. correspondentes a diversos annos.

i Sob a rubrica “ fxduç ãgxscauçRL foram organizados 6 maços. 
Lgdu 1 de Pareceres da Secretaria e outro do mesmo assumpto. emit- 
ĵos pela 5." secção (commissão de Terras e Colonização), relati- 

L j  a diversos municipios.
Sob a rubrica é jzlhdizt1  foram organizados 6 maços, sendo;

2 de. Pareceres; 3 de officios tia Presidencia e um de papagaios que 
jssignalavam requerimentos e não foram repostos em seus logares.

Sob a rubrica " v927dczRL organizou-se 1 maço de avisos e cir- 
c;1lart' do Governo Imperial, correspondente aos annos de 1854 
a 1877.

, Os trabalhos de organização dos archivos, apezar de estar tra
balhando um funccionario apenas, auxiliado por um servente, con
tinua na medida do possivel.



A existencia dos archivos recolhidos a esta 2." 
de dezembro de 1927, é a seguinte:
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Secretarias de R E P A RT IÇÕ ES Livros 1

'“ «Ço.)
Estado

• • ' ' 1

(volum.) j

1
TNTRRIOH 1.602 

1.541 !
Í83

ã2*

76
1»

2i l

FA ZEN D A . . . Rep. Ceutral (T he sou ro )--- 3.670

Mesas de R endas ....................... 13.665

30.21T
1.071

•

2.45»

OBRAS PU BL ICA S . Repartição  C e n tr a l ...................

Estrada de F e rro .......................

«47

426
lt(*

181

Somma g e ra l................................................. 51.844
7.827

Estes são os informes que devia vos apresentar e estarei ao voi- 
so inteiro dispôr para esclarecer algum assumpto que julgardes omisso

Repartição do Archivo Publico, em Porto Alegre, 15 de Feve
reiro de 1928.

Aexistn ecaicxd exdordh 

Chefe (la 2.* secção.



nUAUKO n U  A K O O U i t  n U  i e r o sc U  A ç ã t sr U

i  interino

nU AK secção 
jÓí lidai —.............

1 5 -  :

de secção. 
[Official.... .......

de secção 
Official

Dr. Francisco Rodolpho Simch (em comm.) 
Dr. Alcides Flores Soares

Oi tKeros

Eniilio dArtaguan Carvalho 
Aldo Prestes de Carvalho 
Adriano Santos Rocha Filho 
Collatino Correa 
André Avelino Andrade Netto 
Elvira Gomes dos Santos

cçã teeros

Walter Vinhas Vasques 
Grimoaldo Carvalho 
João Theophilo Znharan 
Jacintho Girardi 
José Cachapuz de Medeiros

ji tKeros

Napoleão Gonçalves de Medeiros 
Nominando Armando da Silva 
José Thomaz Perez 
Gustavo de Oliveira Remião 
Sylvio Petuia de Moraes 
I-éo Birnfeld
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g i  yrORlO  DA 3.* SECÇÃO DO ARCHIVO PUBLICO

Sr. Director.

g Em cumprimento ao que preceitua o numero VI do artigo 40.° 
Eg^gulaniento que baixou com o Decreto n.° 3.775, de 4 de janeiro 
C 1927- apresento-vos o resumo dos trabalhos da 3.* secção do Ar- 
Ljjyo Publico, durante o anno de 1927.

ARCHIVOS RECOLHIDOS

iyrORiiil DA3.l  — Cartorio de Orphãos e Ausentes:
76 autos de arrolamento, 1 de arrecadação de ex- 

polio, 4 de justificações, 1 de acção orphanologica e
2 livros de protocollos.

■— Cartorio de Notas:
48 livros de notas, 2 de procurações, 7 de regis

tro de papeis e 11 livros diversos.

— Escrivão do 2.® districto:
20 livros diversos, 147 autos de habilitação. 146 

bilhetes de sisas e 142 certificados de quitação.
— 1." Notario:
1 livro de notas. 2 de contractos e 6 fie procura

ções.

*RSlEiA3 — Escrivão do 5." districto:
7 livros de notas, 2 de casamentos, 3 de nasci

mentos. 1 de obitos e 1 de proclamas.

C3Ç3ÃH3Ç ■— Cartorio de Notas:
14 livros de transmissões, 11 de procurações, 2 de 

protestos, 1 de apontamentos de lettras e 1 de regis
tro de procurações, 30 requerimentos e 9 maços de 
conhecimentos.

— Cartorio do Registro Geral:



2 livros de protocollos, 1 de registro de fjfl_ „ 
22 maços de papeis diversos. 'rr',s*<

livrosd  —  Cartorio do Jury:
99 a u to s cie c liv e iM »  p ro ce sso s e 1 l iVr 0

—  Cartorio de Orphãos: "'‘V
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69 autos de inventários e 1 livro de protoaá 
— Cartorio da Provedoria:

475 autos de habilitação para casamento i • 
cações e editaes. 1 livro cie protocollo, 1 de « a S l 
8 volumes com diversc» attestados. 9 livrrw

d d

livros dç ,
scimentos, 2 de casamentos e 1 de obitos.

—  Cartoçio de Notas:

12 livros cie notas. 27 de procurações e 6 nriM 
com diversos documentos.

epistpc,s — 2." Notario:
1 livro de escripturas, 1 de procurações,11 de wJ 

gistro de firmas. 1 maço de segundas vias de ex!ri 
ctos de Registro Cíeral e 4 livros indicadores.

eipgpfjo_  — Escrivão do 4.” districto:
3 livros de nascimentos, 6 de escripturas, „ de 1*0-1 

curações, 1 de casamentos, 1 de obitos, 2 pacotes com 
diversos papeis e 329 autos cie habilitação para cm». 
mento.

emso_tp  — Cartorio do 1.° districto:
6 livros de transmissão e contractos, 4 cie procura-! 

ções. 6 de nascimentos. 3 de casamentos. a de obitos,
2 de editaes, 1 de protocollos, 15 jiacotes com au
tuações de habilitação para casamento e 40 pacote 
com diversos papeis.

— Escrivão do 2.° districto: _________
13 livros de nascimentos, 19 de notas, 5 de obitofl 

e 2 de casamentos.
—  Escrivão do 3.” districto: __________
10 livros de nascimentos, 3 de casamentos. 3 <H

obitos, 3 de notas, 3 de prcxutrações, 2 de prntocol- 
los, 4 de editaes. 3 pacotes com 108 arrolament» * 
um dito cotn diversos papeis.

çfp.j_  — Cartorio da Provedoria:
10 livros de nascimentos, 7 de obitos. 4 de CM 

mentos. 4 de editaes. 3 protocollos. sendo 

.juiz districtal e 1 do cie comarca.
— Cartorio de Notas — 2.° N otariado :

19 livros de notas e de procurações.
—  1.° Notario:
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Taquara T  aqurimph oh ('t oiqyriuyhV
c  imrhq  q oh  o  qui yhq  3  

o  u q yhq  1 u o r h o  qq yhq r '   
u q yhq' ( imrhq o  rhu q  1  
oy  u q yhq' 1  r iqyrh o  rhu r   
o  oi ui q' ( o  hy q'  yh'q o  

6 yhq o  i m y rih i m ' c  yhq i i V  
rrh yhq' 10 yhq o  h r  6 y r hq c  

o  u q yhq' c  uh ui yhq ou 
i h ri o o q   o  r q  ohq'  q   

o  iy ph' ry

Triumpho T  aqurimph o  r phq V
( hq uh y oh yhq o  rrh yh o  
r  m o  o  q' yhq o  y y ' yi  

yr  o  hr q  r iyr yh o  mi y q  
mrhq o  rhyhuh hq o  oi ui q  1 ou y r ir  1 
y q o  y y q'

T  aqurimph oh uri   u q uri i q
 uhy q uh y oh imrhq  yhq'

T aqurimph oh c'  oiqyriuyhV
c  yhq o  i i yh ' c imrh u y r ihq

q r yhq
T ryhrih o  hy qV

( imrhq o  hy q'  o  rhu r q  1 o  r qy  
r   yr q ohq o  rhu r q  c  m r q o  u 

u  c yi q o  i m y rih'  u ryio q ' 
yim q   i q o  yr q iqq q   uh ui yh 
o  yr q iqq q'

T  aqurimph oh '  oiqyriuyhV
c  i iy q r  u q yh  2 imrhq o  hy q

1 o  rhyhuh h o  oi ui q  2 o  qui yhq  1 oy 
u q yhq'

T  aqurimph oh ('  oiqyriuyhV 
 yhq o  i iy ph r  u q yh   imr

o  qui yhq  2 o  u q yhq  2 rhyhuh hq o  
oi ui q'  quri y r q  c imrh o  rhu r q  c o 
r iqyrh o  oiy q'

('rityituyaua T ryhrih o  hy q T c'  hy rihV
c imrh o  uh yr uyhq  c o  quri y r q   o   

u r q  1 o  r iqyrh o  ohu yhq
T ryhrih oh r V
 yhq uri q'

Vaccaria T  aqurimph oh '  oiqyriuyhV 
2 imrhq o  qui yhq  1 o  u q yhq' 1 o  

yhq  c  y q  c o  y r h o  oi ui q

T (c  
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— Escrivão do 2.° districto:
4 livros de escripturas e procurações, 3 de nasci

mentos, 1 de casamentos, 188 autos de habilitação 
para casamentos, 149 sisas, 153 requerimentos des
pachados, 58 proclamas, 61 talões de multas.

—  Cartorio de Orphãos e Ausentes:
5 autos de inventários.

—  315Es — Official ilo Registro Civil:
12 livros de nascimentos, 0 (le casamentos. 8 de 

obitos. 587 autos de habilitações de casamentos, 4 
de desquites e 3 de inventários.

—  Cartorio de Notas:
5 livros de procurações. 6 de notas, 2 de saidas de 

cartorio, 3 de hypothecas, 12 maços com 2.,"‘ vias de 
extractos, 4 com certidões negativas. 4 com conhe
cimentos de impostos de transmissão e 4 com procu
rações, alvarás, etc.

AUTOS DEVOLVIDOS

De ardem superior, foram devolvidos aos respectivos cartorios, 
Lmjsição dos juizes competentes, os seguintes processos:

— 7l,7-799. Cartorio do Jury. Processo crime de Francis
co Gomes e João Mendes.

cr — 1914. Cartorio de Orphãos e Ausentes. Expolio —  An
tonio Luprick, fallecido.

ivãor  — 1.911. Cartorio do Civel — Medição — Requerente 
Hyppolito Teixeira de Albuquerque.

íd32.°5E— 1.888 . 2.° Cartorio de Orphãos. Inventario. Eniilia 
Carolina Diniz.

to:54E2— 1.907 e 1.923. Cartorio da Provedoria. Inventários de 
. Francisco Jeronymo e de Maria dos Anjos Carvalho 

d’Avila.

leEãp5 — 1.899. Cartorio do Civel. Inventario de Escolastica 
Moraes da Rosa.

51— 1.892. Cartorio de Orphãos. Inventario de Antonio Tei- 
I xeira dos Santos.

— 1.898. Cartorio do Civel e Crime. Summario crime. 
Autora a Justiça e réo Gregorio Fernandes.
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—316CaC3 — 1.895. 1." Cartorio dc Orphãos. lnvetj|^^| 
Majó.

/ Crr6t6o i 1 dcOapd Cartorio do Civel e Crime. Autos rl» ^  M  
([uerida por Diniz Vieira de Lemos.

CONSULTA DE LIVROS E DE ÁUTQsl

dro que segue, se verifica o nun 
dos e examinados, bem como a 

serviço de buscas, durante o anno de 1927.

Do quadro que segue, st verifica o numero exacto de Ijy jJ  
tos consultados e examinados, bem como a ' i i : 11 i r'’S ta*.

1

Mezes Autos Livros

Janeiro ...................... 25 78
Fevereiro .................. 20 59

Março ........................ 35 120

Abril .......................... 33 80
Maio ............................ 19 58
Junho .......................... 40 93
J u lh o ............................ 51 102

Agosto ........................ 33 84 |
Setembro .................... 32 112

Outubro ...................... 22 102

Novembro .................. 29 101

Dezembro .................. 18 99 |
i

Total .............. 357
1

1.088

Total

103

79

155

113

77

133

153

117

144

124

ISO
117

5515),
r

>53»*

IWÜH
13***.

1mH
ci3h
13SM
uimt
121

1.445 ( l:70M

-

CORRESPONDENCIA  RECEBIDA

No anno que findou, a correspondência recebida constou <lo>»| 

guintes officios:

Juizes ..............................; ................................................................ ((

Autoridades Polieiaes .............................................................. .... 14

Ministério Publico .................................................................... .... 15

Serventuários de Justiça .......................................................... .... S5

Diversos . . . .% ............................................................. ................ .... 24

Total................................................................................ 204

I



'
CORK ESPON DEN CIA EX PEDI DA

L ^poadenc ia  expedida por esta secção, em 1927. constou 

^uiiite:

^  ......................................................... ........................... 1.570

C»rtas e cartões ....................................................................... 40

n w r» ® " " ............................................................ 10

Total............................................................................. 1. t>2w

CERTIDÕES EXTRAHIDAS

Foram extrahidas, por esta secção. 2.095 certidões, durante o 

L,que expirou.

NUM ERO DE L IN H AS EXTRAHIDAS

p0r esta secção, foram extrahidas, no anno transacto. 902.431 

■ha.-

DOAÇÕES

Pelo Director do Museu Julio de Castilhos, foi doado a esta Re- 
^M o, em data dt '  <k- .̂-tembro de 1027. um auto de appellação 
Çre partes José Pereira e Antonio Mendes de Oliveira — 1792 — 
íono Alegre

0 Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, advogado, doou á Reparti- 
, em carta datada de 14 de julho de 1927, dois autos.

NOTAS E REQUERIM ENTOS

No decorrer do anno de 1027, deram entrada 110 protocollo geral 
jfcta Repartição, e destinadas á 3." secção, 2.726 petições, entre no- 

querimentos, telegrammas e phonogrammas.

OFFIC IN A  DE ENCADERNAÇAO

Foram encadernados, nessa officina, durante o anno pretérito, 73 
e executados outros trabalhos a cargo da alludida officina.

PLANTAS EXTRAH IDAS 

JP numero de plantas extrahidas attingiu. no anno findo, a 35.
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RENDA  PRODUZIDA  PELAS CLRTJDOts

A renda pnxluzida pilas certidões. no exereieio (,Ue

tingiu a 35:110*800.

Ahi tendes, Sr. Director, resumidamente, o t|ue ,[e n . J  

tante occorreu nesta secção. no decorrer do anno que 
Se. no emtanto. necessitardes de (|iiaes(iuer outros 

tos, encontrar-me-eis sempre prompto a cumprir vossas

Archivo Publico, em Porto Alegre. —3 11 v,.-iriJ ,[e ^  j

6RENDAPOR UZPDNPOR OA INLSCP 

l.o official. servindo de ehefe de s«m|*



RELA TO RIO
| da

Repartição de Estatistica



Porto Alegre, 12 de Março de 1928.

Sr. Secretario:

Tenho a honra de encaminhar, incluso a este, o relatorio desta
- ão, 110 periodo administrativo de 1927.

Saude e fraternidade.

PorotAl eg ,12d1Mal 
Director.

Ao Exnio. Sr. Dr. Secretario de Estado dos Negocios do Inte- 
e Exterior.



Sr. Secretario:

pa«M> ás mãos de V. Excia. os relatorios apresentados iu- 
,r geral e Sr .ec t  chefes das diversas secções referentes ao anno 

|<87.
I>,,r esses trahalhos, ]>óde V .  Excia. ajuizar das difficuldades 
«je ainda luetamos ]>ara o bom desempenho dos nossos arduos

].\sas difficuldades. entretanto, vão sendo vencidas j>ela propa-
- tenaz que temos feito e jielo apoio que vamos recebendo da 

culta do Rio Grande.

Em o anno proximo findo organisamos um Esboço de mappa 
isticn de 192f), destinado á Escola Brasil de Montevidéo a quem 
offertado em nome do Governo do Estado.
Os applausos com que foi recebida a edição e distribuição gra- 
desse tralialho, foram dc molde a confortar nossos espiritos de 
act i mas dedicados servidores do Estado.

A organisação da Repartição, a jjouca pratica dos delegadas e, 
os ef feitos dolorosos das ultimas perturbações da ordem publi- 

jiio permittiram que publicássemos os aunuarios relativos a 1(,25

Para sanar, em parte, este mal. attendendo ás reclamações rece-
* editámos uma Svnthese contendo os principaes informes sobre 
les annos e mais o 1." semestre de 1927.
Ki) corrente anno e em tempo opportuno. creio reatar a<|uella 
«publicação, incluindo 110 Annuario para 1927 11111 resumo dos 
annos anteriores.
Apesar do atraso verificado, a Repartição de Estatistica do Kit» 

do Sul é a que traz Sr.e cta i.r  os trabalhos desse genero: 
istica Federal ainda não concluiu-a publicação dos resultados 

®1'ii geral de 1920 e o ultimo annuario conhecido é relativo a

P elaboração do Annuario para 1927 está bastante, adiantada,
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pensando eu, dentro de pouco tempo iniciar a respectiva^!
Longe de mim o desejo «le apresentar a Repartição 3' 

como escoimada de imjierfeições e defficiencias.
Manda a justiça, porém. que eu af firme. <jue a |.s..

Rio Grande do Sul representa um esforço e uma realisaçãn 
nun o governo do Estado. ''

Aqui, si não é —3243_pen é, indubitavelmente, sad3ope
' "u —

occupação unica de não exagerar —e2e _u—23oo_ade2,
Repartição technica, «jue requer uma es|>ecialisação 

não jxxle a Estatística apresentar, como as de simples 
celeridade dos trabalhos que realisa.

Dependendo de um infinidade de fontes de infoniiatíwjJ 
uma vigilancia rigorosa e tenaz aos dedicados esforços <le liT®
funccionarios. .....  •

Vezes ha em que um simples mappa vindo de origem dj 
reclama varios dias de estudo, correcções. devoluções, etc.

\<|ui vi>t«* do director nada significa um gr.,|>|ik,, <lepuj. 
elaltorado não traduz o esforço que exigiu para a sua cotif eccV Y  

Quem vê uni «|iia«lro estatístico não comprehende 
presenta de trabalho sem csmorecimentu. de paciência e d e i^P

Cumprindo o que me foi por V. Kxcia. determinado. L-stlJU JJ 
borando um annexo a este relatorio. no qual serão ap< mtadas as 
culdades principaes com que luetamos e as providencias q#enl 
necessarias para melhorar os serviços a meu cargo.

Para esse fim, determinei aos Srs. chefes de secção que 
dessem a estudos acurados, apresentando-me. depois, as 324 
que julgarem opportunas no sentido de alcançar a regularidade 
tiva aos trabalhos technicos de suas especialidades.

De posse dessas suggestões, farei presente a V. Kxcia. o 
me parecer efficaz, submettendo á sua alta resolução tudo cr" 
minha pratica de serviço aconselhar.

O  convênio celebrado pelo Estado com diversas niunicr 
des vem dando os melhores fruetos possiveis.

Si maiores resultados não produz deve-se imputar a culjÈ 
dusivamente á falta de pratica do serviço, explicável aliás, dos 

gados municipaes.
Por outro lado. a pequena remuneração desses cargos sen® 

delegacias escolares gratuitas, não permitte a selecção do 
As distancias e meios de communicação. são outros ot.  ̂

ao nosso trabalho.
Ainda a incapacidade da maioria «los funccionarios rq f l 

plica em completa inutilidade da maioria das informações 
Allie-se a tudo isso a má vontade de .-Juninas autoridade* 

mos um detalhe do conjunto «los impecilhos <|ue abrolham ^  

minho.



f  esC]arecido espirito de V. Excia. conhece, perfeitamente, que
^K*agero nas affirmações que ora faço.

| •-,) diários e numerosos os ]>edidos de dados que attendemos

FJ'icii",k- t'.>)reslezíi-
c'" ' publico já se vae liabituando a procurar a Repartição como
1  ,1c informações.
HEjócipalmentc o commercio e as industrias, cônsules, etc., re- 
I ’ ffytrnidamente aos nossos serviços.

^Entre «>s de informações avultam os dos estabelecinien-
Jtancaf'"' nacionaes e estrangeiros.

I  ^  numerosos taml>em os que recebemos do “Bureau du Tra- 

M S a  Lig» 'las Nações e os do "Estado Maior do Exercito”.
jutenso o intercâmbio de correspondência e publicações com

■ jwões congêneres do Paiz e do estrangeiro.

| |á varias vezes tive opportunidade de declarar que os funccio- 
1 -V. n,eits subordinados honram o Rio Grande do Sul. pelo zelo 
Eva-divel. competencia e assiduidade.
f  jjão me é jHjssivel destacar: na tnedida de suas forças, todos 
■LprreM para o bom nome de que gosa a modelar classe dos ser- 

E  do Estado.

I  Afim de que adquiram pratica nos diversos departamentos, te- 
L> feito rotação dos empregados ]>elas diversas secções.
I Hoje, contamos com um corpo de technicos modestos, mas capa- 
(s c <le<licados.

■ F.>tá muito adiantada a confecção du grande mappa geographico 
fet Estado, organisado com os elementos da Carta Geral da Repu- 
■Q. (la Secretaria de Obras Publicas e outros conseguidos particu- 
■Bwmt. a custa de ingentes esforços.
■ 0 grande mappa mural, na escala de 1 x 200.000 terá as dimen 
■ide 4 metros por 4, todo desenhado a cõres e contendo os maiores 
Melhores detalhes de accidentes de terrenos, divisões adniinistrati- 
P> peios e vias de communicação, etc., etc.
■, Creio que virá prehencher notável lacuna, dotando o Estado <le
■  trabalho de absoluta utlidade.

igualmente, em vias de execução o Atlas Estatístico do 
do

| Itsse trabalho tratará dos municipios separadamente, .contendo 
| ge(>Kr;iI 'hicíi. graphicos e quadros estatísticos, além de infor- 
j MP geraes sobre cada unidade administrativa do Rio Grande.



Outro trabalho que temos em mãos, é uma eollecnn O 
escolares de:

Hydrographia;
Orograj)hia;
Vias de çommunicações e
Administração Geral. ______
'l'aes mappas correspondem aos modernos processos 

gogia e pretendo, em breve, submettel-os á apreciação de V
' K*ci»

Outro assumpto que me parece de palpitante interesse » J  
ção de uma delegacia de estatistica 110 Rio de Janeiro.

São invencíveis as difficuldades com que luetainos 
qualquer informação das Repartições federaes.

Além disso, as publicações que. a titulo de propaganda, 
á imprensa, a instituições, senadores e deputados, em via' de 
não chegam ao seu destino. (''r i

Tenho sido abordado sobre esse assumpto. ]*>r ))essôas à l l  
representação, que residem na Capital Federal e que acham com 
de urgente necessidade a creação de uma delegacia ali. qUe ^ J j  
l)a]Híl de "bureau" de informações.

As des])esas com tal organisação seriam, relativamente 
e os resultados de incalculavel lteneficio para o Rio Grande. 1

Nessa delegacia poderia existir um mostruario, lista de prodJi 
ctores, photographias. mappas. etc.. onde os interessados enamtrj. 
riam amplas informações sobre a producção e capacidade do nosso 
Estado.

A secção poderia funccionar no Museu Commercial ou na Ou 
ciedade Rio Grandense.

Incluso a este um parecer do chefe da 3." secção e relativo ao 
projecto de lei sobre registros.

Parecem-me opportunas as providencias suggeridas, pois, na hr- 
pothese de ser o referido projecto integralmente approvado. ticaritl 
mos imjiossibilitados de fazer a estatistica demographica, a iwlitiai 
e grande parte da econômica.

Quero aqui encarecer, mais uma vez, a necessidade urgente dt 
serem nomeados delegados nos municipios que não adheriram *» 

convênio.
A falta de informações desses municipios traz um enorme nre1 

juizo ao serviço, )x>is os dados que apuramos são, necessariamente, 

incompletos.
São os seguintes os municipios:

Antonio Prado:
Caçapava ,
Guaporé;
Jacuhy;
Fageado.
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lâfm destes, Cachoeira não conta com delegados, apezar de ter 
ao convênio, iwrque a direcção i*>litica local não indica

importancia dalguns desses municipios póde V. Excia.
r • i*n —m#* itc rlarlnc o 1 rnlotivAc
T  a

falta que fazem os dados a elles relativos.
delegados poderiam ser nomeados mesmo de Porto Alegre,

■ jneXjstencia de pessoal apto nas localidades.

ser. tamhem, de urgente necessidade a divisão do EstadoÍ  freio
para a melhor fiscalisação do serviço de Estatistica.

3 2  inspectores das diversas zonas seriam designados funccio- 
K .  da Repartição, com a precisa pratica, e que teriam a seu cargo 

delegacias, de accórdo com o mappa que incluo.
^  gratificação a perceber pelo inspector de zona seria a de 

‘ delega1*"1’ da séde, pois onde houvesse inspector não haveria 
,ie de mais de um delegado.

ti, sem augmento de despesa, a Estatistica teria fiscalisação 
tffica/, pois não é i>ossivel a um só inspector attender os 80 
„j()s do Estado.

um

ne-

^j0, essas. Sr. Secretario, as informações que julguei opportuno 
er ao conhecimento de V. Excia.

anto, si V. Excia. julgar conveniente, estarei, como me 
ao inteiro dispór de V. Excia.

Saude e fraternidade.

7lâlf—m de st,Ctacmh 
Director.



Secção



Sr. Director:

(LjDpro o agradavel dever de passar ás mãos de V. S. um resu- 
relato dos serviços dependentes da 1." Secção.

Só mesmo um dispositivo do Regulamento interno desta Repar- 
faria mistér semelhante relatorio.

S secção de Expediente, ligada como está á attenta e proficua 
ncia de V. S.. nem um passo dá que não seja acompanhada pelo 
r carinho da direcção que V. S. sabe imprimir, aliás em todos os 
—s deste publico departamento.
JJesde logo, como uma justa homenagem a todos os funcciona- 
que commigo trabalham, consigno aqui os meus louvores á nota- 
dedicação e ojíerosidade dos mesmos, sinceros companheiros e 
servidores.

A secção não póde. por certo, esquecer a expedição que se fez 
“ESBOÇO DO MAPPA ESTATÍSTICO” que veiu com os 
trabalhos honestamente desenvolvidos tapar a bocca eternamen- 

aberta na desconfiança e 11a malquerença para com os serviços de 
'stica! Amplamente divulgado, o Mappa, em apreço, agradou 
:s as classes, tendo esta Repartição feito remessas, principal- 
para os estabelecimentos públicos, collegios, para os commer- 
, industriaes e para todos aquelles que se interessam e tem 
do os serviços desta Repartirão.

DELEGA CIAS:

Sâo em numero de 83 as delegacias de estatistica, destacadas em 
Municipios. conforme convênio assignado com as respectivas mu- 
Zjidades, sendo: 66 de 2.* e 17 de 1.* categoria. Com excepção 
Cachoeira e Torres, as demais se acham preenchidas. Com regu- 

e tem sido fornecido ás mesmas o necessário material de ex-
O mesmo se deu com os attestados de effectividade aos dê

em dia com a remessa do serviço.
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sr Director, o que me é dado informar sobre os serviços 

P i —3 Expediente de que sou chefe eventual, 
p, desnecessário dizer que qualquer outra informação que V. S. 

. ] estarei inteiramente prompto a attendel-a.

Saude e fraternidade.

Lfto Alegre, 1." de fevereiro de 1928.

sr Diecto ,3o—3q 
Chefe interino da 1.“ secção.



Secção



gr. Director:

ÍL accordo com o que determina o Decr. 3.731, de 27 de de- 
1926. Art. 13, § 6.°, passo a relatar-vos os trabalhos or- 

por esta secção, conforme as informações de seus questio- 

g que I**3 primeira vez se computam aqui e por onde se evi- 
possibilidades da estatistica economica, até então restri- 

r boje mais vasta, graças tamsomente ás vossas providencias, 
toipresentar-vos, emtanto, o presente trabalho, da maneira por
o faço. isto é, commentando cada questionário de per si, vamos 

r, nessa trajectoria. falhas, que se ainda não foram de todo 
g, vae. porém, a secção procurando corrigil-as graças aos 
de seus zelosos funccionarios, mais adextrados hoje e ani- 

todos da melhor vontade para com os seus deveres. 
prindpiemos pelo questionário II, e, assim, successivamente. até 
mais alta escala, que é o n.° X X II , apreciando-se depois o ques- 

l, cujos dados se referem a 1927.

FINANÇAS MUNICIPAES

(Questionário I I)

jpm a ausência, apenas, do municipio de Cachoeira, que obstina - 
não nos quiz prestar informações. recel>eram-se 76 questio- 

I  oganisarani-se diversos quadros geraes onde se apreciam
- municipaes (Receita Geral discriminada por titulos), re- 

« despesa (Ordinaria e Extraordinaria) em 1926; idem de 
amparada com a de 1914; Activo e Passivo; Receita e Despe- 
,—scndo os annos de 1914 a 1926; e, finalmente, a Receita or- 

per capita, nos dois últimos qüinqüênios.
ío-se de um trabalho que demandou muito esforço jvira 

a um resultado quasi completo e que deverá figurar em 
JPWicações futuras, seria conveniente, S. M. J. que a Repar- 
■̂xiasse á localidade acima referida um funccionario especial- 
P81* conseguir os dados em questão.



— 338 —

Nesse anno de 1926, em que vimos apreciando asL__ 
cada municipio. ajienas tres apresentam —38N3Nes para ia9  
os de Ijuhy, que teve sua despesa superior á receita
o de Julio de Castilhos. em 8:152$000: e j \
573:1021000. ' ' AleSre,

O apanhado geral dos municipios dá para Receita 1 
80.172:273$000 e para Despesa 78.999:198$000 com 
1.913:882$000. l,m

Assim se discriminam os diversos titulos da RecettjT

Industrias e profissões ..........................................................

Exportação .....................................................................  ........

Expediente ou addicional ..........................................................

Decima urbana .......................................................................
......... "-7gl.nJ

Pecuaria .................................................................................

Vehiculos ...........................................................................
'••• 1540:

Força e luz electrii a 2j|»»

Hydraulica .................................................................................... .... j ——3 8

ExK°tt0 ................................................................................................... 3.238:4
Outras .....................................................................................

Somma ........................................................................ 80.17|1

ESTAT IST ICA  C O M M ERC IA L

(Questionários I I I  e IV )

Estes questionários, que abrangem o commercio em geral. < 
os pequenos negocios até as casas importadoras e exportada*  ̂
capital superior a 100 contos, não ]>oderani ser devidamente; 
dos ]*)r se acharem em grande j)arte prenhes de falhas quti 
possivel sanar, ou diremos melhor: não loi possivel coral 
por parte dos srs. delegados uma mais exacta comprehensào dej 
deveres. informando tão precisamente quanto possivel esta paÉj 

estatistica economica.
Eoram recebidos 138 N.° I II  e 259 N." IV — total 397. 
Remettidos em branco L N.° I I I  e 1 N.° IV —
Deixaram de remetter 26 N.° I I I  e 15 N.° I\ — toáq B  
Todavia, conseguiu a secção, após ingentes esforços, i 

um quadro das casas commerciaes em geral, seu numero,- 
pregado e seu valor em 1926:

N.° de estabeleci mentos 

16.878

N.° de empregados

44.552 5 4 6 ®
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IND ICADOR AGRÍCOLA

(Questionário V)

í  íste questionário , ao passo que nos fornece a relação nominal dos 
r |tores. serve tambem para controlar o questionário X, onde se en- 
TJn dados mais minuciosos sobre agricultura.

pena P°r®m’ segundo os números adeante, não serem as infor-
&  completas, pois que:

foram recebidos 212 mappas com informações;
— 3 ” 7 9 sem informações;
D e ix a ra m  de remetter 29 municipios.
I  exemplo do que já se fez sobre criadores, pretende a secção, 
“ ‘umente organisar uma relação dos agricultores.

ESTATISTICA DA PECUARIA

(Questionário V I )

A estatistica da pecuaria apresenta varios quadros, já publicados, 
por isso mesmo dispensam commentarios a resj>eito e por onde 

vêni a sua população, seu valor, suas differenças em quasi dois 
-anii'* com seus números indices, que mais claramente dizem do 
^crescimento, exceptuando-se. apenas, os annos de 1915 e 1923.

Nesta secção foram recebidos 60 questionários convenientemente
■ -hidos. 19 municipios não prestaram informações, alguns por 

termos representantes e outros por negligencia.

ESTATISTICA DOS AVICULTORES

(Questionário V II)

Recel>eram-se 86 questionários com informações; 41 delegados 
"*er;im mappas em branco e 21 nada accusaram. 15 municipios, 
conseguinte, são representados aqui. dando, englobadamente, o 
ro de 301.936 com um valor de 739:348$000.
Como deveis concluir, trata-se de um serviço falho, senão com- 
Tente, |>elo menos em uma grande parte dos municipios do Es-

Ha. todavia, a salientar o trabalho do municipio de Taquara, que 
se encomios e que. dentro os demajs. resalta por sua expressão 
rica c zelo do infatigavel delegado dessa localidade.
Dando publicidade aqui, do liem organisado quadro do referido 
*>. podereis apreciar melhor o que ora vos digo.
Ei> o quadro:
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ESTATISTICA DE INDUSTRIAS RLRAEs

(Questionário X I)

Como não tivemos ensejo de. em época opportuna, 
uma synthese, ao menos. dos trabalhos apurados nesses quest eSentir 
fazemol-o agora. apreciando-se os productos por es|)ecie 
e valor:

PRODUCTOS

PRODUCÇÁO

Em kilos Km litros

Aguardente

A lc o o l..... ...

Assucar ... 

Banha

Farinha de mandioca

Farinha de milho ___

Farinha de trigo ......

Manteiga ---------

Queijos

Rapaduras ........... .......

Salames ....................

Toucinho _______

V inagre ....... .........

Vinho _________

Outros productos

Total

2.913.144

2.146.680

14.435.400

24.552.350

17.256.375

16.047.108

372.896

775.170

394.290

1.418.739

1.754.701

3.161.323

85.228.175

16.357

438.480

29.314.730

39.769.567 99ÍTS1 
i

Deixaram de prestar informações 19 municipios, e 6 remettertq 

nas de modo incompleto.

ESTATISTICA DO GADO ABATIDO

(Questionário X II)

Destes questionários receberam-se 71 devidamente preench

9 sem informações e 14 municipios nada disseram. Apezar 

falhas que. como já vistes, se verificam na generalidade dos t f  
narios, no que diz respeito á pecuaria, porém, não sofíreram os 
quadros solução de continuidade e do ultimo relatorio elles 
sob diversos aspectos.
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[, senlpre com ufania que posso dizer do merito do pessoal desta 
r  c0IT1(, já vistes ao destacar, mais atraz, dois do seu conjunto 
, jhes confiarem serviços de mais responsabilidade, mas que 

se ajustam aquelles conceitos aos compenetrados - Victor 
fíelson Carvalho de Souza. 

para mais alguns esclarecimentos que porventura hajam es- 
^ H L g i — nesta secção me encontrareis, como sempre, ao vosso

1-2-928

—349[4,s9 enlpr 
Chefe da secção



Secção



>r. Director;

MLáditamento ao meu relatorio de 1.° de fevereiro pp. e a vista 
do projecto federal sobre registros públicos, que houvestes 
conseguir para o necessário estudo, devo dizer-vos : 

fcprojecto em referencia, aparte questões de direito civil que 
«er snbmettidas ao estudo dos competentes, traz modificações 

importancia aos regulamentos em vigor sobre a matéria.
\ principal dellas, sem duvida, é a que >r.Directo os registros pu- 
que se pretende deixar sob a íiscalisação do projectado juizo da 
V  deixando aos Estados unicamente o provimento dos cargos 

estabelecimento de seus direitos e deveres. Parece-nos que esta 
não se coaduna perfeitamente ao espirito do regime, e é, pelo 

quanto ao nosso Estado, contraria aos interesses locaes.
■̂rbelece. entretanto, o regulamento providencias de alta conve- 
publica. como, por ex., quando determina a dualidade de regis- 

qoando cerca das necessarias garantias o registro civil, pondo 
is fraudes que ora facilmente se perpetram, quando estabelece 
■̂ade da transcripção das sentenças de partilha para a disponi- 
dos immoveis, etc.
“ tudo esta ultima medida interessa grandemente á Estatisti- 
já referimos. Defendem-na brilhantemente os relatores do 
Dr. J. Philadelpho Azevedo e Gabriel Romeiro Bernardes, 
ido como seu fundamento principal: “ Ninguém que haja re- 

ttm immovel por partilha, procedida em inventario, poderá alie- 
bcar ou reivindical-o, sem previa transcripção do seu titulo, 
r a cadeia das transmissões.”
am assim aquelles autores com a maioria dos commenta- 

jw Codigo. ou pelo menos, com os mais autorisados. 
por um lapso, certamente, deixou de figurar um dispositivo a

- no corpo do projecto, convindo apresentar-se a seguinte emen- 
^  ; do art. 175;

— XV  — das sentenças de partilha nos inventá
rios, para estabelecer-se a disponibilidade dos im
moveis. —



Outra emenda que não necessita justificação, é a 
minar a suppressão dos arts. '4  e 65. capitulo 3.°, titul0ê .eVe 
dando caracter geral á obrigação de se prestarem inform 
serem incluídos 110 capitulo 4.° do titulo 1.°, antes do art^fl 
deverá ser proposto que. não só os informes do regisL ij 
os de todos os registros, sejam prestados OutraeOutmu ás 
de Estatistica dos Estados, (onde houver), ficando esta» 
ao seu encaminhamento jHjsterior á Directoria Geral 
Não se justificaria de forma alguma essa olirigaçâo 
registro das |>essoas naturaes. Demais, os Estados, que 
cargo a manutenção dos registros, não podem ter prejudic^j^ * ^  
serviços de estatistica. em beneficio da re|>artição federai 
muito os tem desorganisados.

Ficariam dessa forma os Estados, como o nosso, em 
tros são quasi perfeitos, no inteiro desconhecimento de sua 
phia. etc. em virtude dos defeitos alheios. Basta saber-se^^^H 
rectoria Geral ainda não apurou ]>or completo o recensèa*!LÍ.« 
1920 e tem os seus annuarios atrazados em 12 annos, p a r T ^ J i l  
de prompto as consequencias do dispositivo incriminado.

Dir-se-á que a duplicata de registros remedeia as necessidart 
Estados. Tal jiorém não se dá. visto que só depois de findo* J  

lões é que serão recolhidos ás Repartições de Archivo Pubbm Jj 
evidente prejuízo da opportunidade das apurações. Demais, aH fl 
só consignam resumos, tiem sempre adaptaveis ás necessidade* <1*1 
tatistica.

Uma omissão ha ainda no regulamento projectado: a dos pnj 
tos de titulos. que não são attribuidos a qualquer dos registro*

Parece conveniente assim que em o art. 136, que trata ifa i j  
jietencia do Registro de titulos e documentos, se accreseentc:, Jj

— c) — o protesto de letras de cambio, 1 
promissorias, duplicatas de facturas e cheques.

Será a confirmação do que já existe acertadament* era 1 
Estado.

Esses são os reparos que. pela rapida analyse feita, jn 
dever fazer ao projecto sobre registros públicos.

Repartição. 11 de março de 1928.
nd queatã«,

Chefe da 3.’ secção.



çr. D iu v t o r :

E^-rindo as disposições do regulamento em vigor, relato, a se- 
trabalhos desta secção durante o anno de 1927:

COLLECTA DE DADOS

Ejfimiaram-se. a este resjjeito, as previsões consignadas em 
relatorio anterior, a vista dos resultados das provas de exame dos 

ás delegacias de estatistica. creadas pelo decreto 3.731, de 
£  dezembro de 1926: —  Melhorou em muito a collecta de dados, 
Ifctantf a natural falta de pratica dos delegados e os óbices que 
Sdicontrando na i>erfeita execução dos serviços, óbices resultantes. 
Itioría dos casos, da falta do necessário apoio das autoridades 
Çnjaes. e. por outro lado, da impossibilidade de mais efficaz fisca- 

ão do serviço.

Xáo fôra o lamentavel facto de em dois ou tres municipios de 
Jiniportaiicia social e economica. serem tomados os penosos cargos 
Btgados dt i-'iati'tica como sinecuras dadas a pessoas impossibili-
1 de attende-los. não occorresse o caso mais lamentavel ainda de 
« municipalidades não terem adherido ao convênio, ou terem-no 
muito tarde, melhores por certo seriam os resultados obtidos por 
)> inquéritos relativos a 1926 e 1927.
'tanto ao primeiro, cumpre dizer-vo-lo, do total de 3.238 mappas 
■veríamos ter recebido das delegacias, só nos vieram ás mãos 

A  faltando portanto 423. Considerado, por municipios, verifica-se 
5>temo> dados completos sobre 40 delles e incompletos de 39. fal- 
'■ totalmente informes de Bom Jesus. Caçapava. Cachoeira. Lagea- 

Bnporé. São ( iabriel e São Sebastião do Cahy.

P^ra chegar a esse resultado, foram expedidos á 1.* secção. nada 
-de 1S2 memoranda até 31 de dezembro pp. e remettidas 21 cir- 
iP com instrucções. reclamações, etc . . .

PWf» redes, sr. Director. muito falta ainda jrara a perfeição do 
B, mas, este revela, sem a menor duvida, notável melhoria sobre 
tínhamos.
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Cerimonias fúnebres ...-.......... ...... ...............-...  N.049’1
Fieis praticantes ............ .............—........— ......  181.570
Conversões em 1926 ....... ......... .................. .... 440

Para que se possa organizar mais completa estatistica 
faz-se mister mais intimo entendimento entre a Kepartição e as 
dades religiosas, no sentido de ser facilitada a collecta de dados r 
vem mencionar a<|ui. que muitos informes sobre os inunicipjQ*^^—  
territórios se acham directamente sob a jurisdição de S. Excia
o arcebispo D. João Becker foram colhidos da revista 
gentilmente mandou S. Excia. nos offerecer.

1NSTRUCÇAO

Das estatisticas attendidas pelas delegacias, apresenta-se niats 
pleta a da instrucção. Apenas Bagé. Caçapava, S. Gabriel e Guatvwíia 
nada informaram até esta data. l)o> mappas recebidos e •"ntrollvtJ 
só os de Garibaldi mereceram maiores reparos j>elo exagero das nviíytr 
cuias attribuidas ás escolas municipaes. Corrigidos pelo delegado ainA] 
se apresentam com algarismos que não j>odem merecer inteira fé pòy 
registram a media altissima de 100,9 alumnos por escola.

Outros, possivelmente. estal>elecem confusão entre escolas 
estadoaes. escolas municipaes, ditas subvencionadas i>elo Estado, t»arti-1 
culares subvencionadas pelos municipios e particulares não subvencio-l 
nadas.

A continuar a nosso cargo a estatistica da instrucção publica, será 
absolutamente indispensável que a respectiva directoria nos forneça até 
abril de cada anno uma relação nominal das aulas federaes, estadoats 
e municipaes providas durante o i>eriodo lectivo anterior, com a locali
dade em que funccionaram e as possíveis alterações. Para tanto seria 
aconselhavel a creação de um registro do professorado por municipios t, 
para evitar confusões já verificadas, a remuneração das aulas estadoaes, 
obedecendo á progressão natural dos números.

Sobre os algarismos da írequencia média, de bom alvitre seria ex
pedirem-se instrucções que evitem os differentes critérios que |>ara o 
seu estabelecimento se vem adoptando. Xa maioria dos casos esse* 
dados re]K)tisam em cálculos mentaes. como verificamos* na capiod̂  
em grande numero de collegios e especialmente nos particulares. 1  

Exige-se a respeito, e a imprensa se tem feito echo de commeuta- 
rios sobre o assumpto. a exactidáo absoluta dos números. I)e antemão 
se póde assegurar a impos-ibilidade de attingir-se esse objectivo, dada a 
natural tendencia, que se verifica por toda a parte, de se augmentarem 
os algarismos da matricula e frequencia |»r motivos facilmente cflfiw 
preensiveis. Não dispomos de meio algum (|ue nos permitta o exame 
dos livros de matricula e ponto dos estabelecimentos particulares. Mj 
exemplo, e guardam-se liem os seus directores de no-los niostraflB 

De igual difficuldade se resentc a estatistica das salas de auW|

I
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^H^iento, a qual se nos apresentou, relativamente a 1926,

— uê imi»,ss've' f°* apura-la.
alguma sorte obviar esses inconvenientes, organizamos 
individuaes a serem preenchidos pelos professores e 

colleg'os> que emjjenharão, assim, a resjxmsabilidade de 
Lnira Ã° distribuir esse material. l>eni como os novos map- 

Jfadns para 1927. recommendamos aos delegados evitarem 
g-„»>nte quaesquer injunções que possam falsear de qualquer 
p^c id ade  da estatistica.

-los dos mappas recebidos, e estes necessariamente incom- 

i Esi
Os municipios, por

3 *0 g.stadii subvenciona cerca de 15 escolas cuja lingua official 
Os municipios. ]x>r sua vez. subvencionaram mais de 20 es- 

mesmas condições. Xo ensino particular, ha 130 escolas que 
Pf*clusivaniente nessa lingua e 10 que o fazem em italiano.

Los acima que os dados que possuimos sobre escolas estran- 
_ p  necessariamente incompletos. Realmente. Dispersas nas 
Effljaes. os delegados e os governes mal se apercebem da exis- 
Ej quasi totalidade dessas aulas. Xâo cerca de 170, como en- 
■p, roa- 787 aulas com 29.234 alumnos, menciona o “Hundert 
mtutschtum in Rio Grande do Sul" publicação commemorativa 

ario da colonização germanica, em 1924. 
üos á analvse dos dados obtidos, nos 74 municipios que 

I —i informações:

6^ H ien t o ,  aequ leql  sHilp,lr

Professores Alumnos

ibelecimentos X." Matricula Frequencia

M F M F M F

[teemontares 43 28 388 S.969 10.868 7.061 8.594
■colar-• ...... ..... 28 21 89 2.549 2.516 1.991 1.921
piada* .... 352 105 247 9.031 7.654 6.739 5.463

6^Hienvto, aequ leql  Hnm—s^vq,^lpl 1spselq

piadas T "
137 9 12S 2.438 1.984 1.945 1.616

J -  ....1 - i . . i -  1 1 . 1 ........



Collegios Elementares e 

Escolas Isoladas ....._ 862 373 529 17.639 H-437

Coleog
isEomntgar cmId .mI.  d n IoIt Ic ._ En862stIrs.3. c2or  |

Escolas isoladas 905 445 498 18.948 13.003
4̂-58*'

isEomntgar cmId .mI.  c .moItn_.m »n7m2stIrs.3. 5orE dns9IcIr1

Escolas isoladas 403 255 210
!

8-278 6.383

1 •
______

Si

isEomntgar  cmId .mI.  H-ImoItn_.m

Escolas ................................ 659 604 6581 21.189 1' - j!' 17.77511(J 

_____________

RESrM IN DO

isEomntgar  cmId .mI.

Escolas estadoaes ..................

Escolas federaes __

Escolas municipaes (total) 

Escolas particulares (total)

Som mas ................_

Matricula F reqa*H

4.422 rr.íl

64.027 49 345

r»4.109 45JSS

104.145 d d

isEomntgar E2tns3.mI. cmr4IEEIrs._

X.° de estabelecimentos Professores Matricula Freqoe»

M F M F M

109 ........  .......................... ............. 483 155 6.314 2.730 5.465
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1 1  iaa 1

ia occasionadas pela multiplicidade de estatísticas nmU i  
ticas. causando contusoes.

Tudo está a indicar a urgente necessidade de uma 
ção especial dos serviços da justiça, a ser > "mpletada cí 

regular dos cartorios qUe se não faz na maioria das cott^S
Vejamos os resultados conseguidos, em os 5.077 nu» »• Caŝ

rados e distribuídos segundo o quadro abaixo: r"*j

N.° de mappas recebidos

Trimestres 1 ~ r  | i
30 ! 31 32 a 34 35 36 37 1 38 i

t . ’ 137I 142 107 81 139 981 260 101

2. » _______ | 183| — 84| 801 1961 75 244 95;

3.° _______ 70' 196 60 :__ 1
1 —  i 74 2351 79 156 62'

1 i  ------ 80! 1S1| 52 
i i t H

61 207
j

6S 174 781

Total __ 2S7' 692' 219 84' 296 7771 320 1 834 3361

85; 109

6«; 9f|

78' 801 7jj
G» 57' 35'

«6 2SS

SERVIÇO KLEITC)RAL

Com dois mappas, sob n.° 28 e 29, apuramos, respectivamcnt̂ f 
qualificação em cada anno. e o eleitorado de cada municiiii.., classifk 
por estado civil, profissão e edades. A não exclusão, na maioria.̂  
comarcas, dos eleitores mortos ou mudado é a causa primaria da mu 
cidade desta estatistica. A falta de organização dos cartorios, «1 
rida, é causa da difficuldade em se obterem os respetivos infon 
Serviço movei, ora a cargo de um serventuário ora de outro, e altmtj 
tudo gratuito, feito dc ma vontade portanto , u n, < r imperft-it»( 
é. emquanto esses defeitos não forem corrigidos. Para perfeição« 
serviço, mistér é. antes de tudo. generalizar-se a classificação dos e| 
res em fichas moveis individuaes.

Com a falta de 32 municipios do Estado, apuramos a respeitô  
seguinte:

Eleitores existentes em 1-1-26 
Eleitores alistados em 1926 . 
Eleitores excluídos em 1926

123.384
11.478
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0(ianto á edade e ao estado civil, dos alistados eni 1926, ve-

í f ' 5* 25 ...-........... .....  5.698
I g ; , ,  2.326

■  a 35 1-154
P a 41 808 Solteiros ........................................... 5.068
^  a 45 ----------  559 Casados -................................  6.201
— 3• „ 50 ____ ______ __ 366 Viuvos ___________________ 110k 46 a *-

^ 5 1  a <*• 350

►  61 3 on 97
<k6  a f»
^  ,  de 80 .... .......... 1

Total ................• 11-478

(Duanto á profissão:

Administração __ _____________ L__ 854
Agricultura _____________________„_ 7.055
Artes e officios ____________________ 1.169
Commercio ________________________  044
Criação ........................... ............... i.... 431
Industrias____________ _______1_____ 132
Profissões liberaes _________________  177
Segurança publica _•_____ ___L',_______  74
Diversos ............... ...... ....... .................» 642

Total ________________ _______i _  11.478

70 a 7 0 _____________ 104 Total ______________  11.478

I Está completo. quanto ao assumpto, o mappa das ultimas elei- 
realizadas no Estado.

ACÇÕES IN IC IADAS

| E' obrigação dos escrivães a estatistica dos feitos forenses. A 
«perfeição deste trabalho resulta somente de omissões e de má ou 
jrrada classificação dos feitos, por muitos serventuários. São causas 
íadlmcnte removíveis com a correição dos cartorios, visto que é um 
pbalho cujo conhecimento envolve interesse dos proprios funcciona- 
wse magistrados. Eis. em resumo, os dados que conseguimos apurar:
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ACÇÕES COMMERCIAES 

1927

00
£
ã

ao
edw
a
£
p
a
o
u

000 nr «00 
£ Ô g ü

1 I  ã  *  
r  £ °  s
n  a.

T
O

T
A

L

30 16 36 | 50 16 148

17 12 37 24 33 123

b 1
47 28 73 74 49 271

ítre

ACÇÕES ORPHANOLOGICAS 

1927

In
v
e
n
tá

ri
o
s

A
rr

o
la

m
e
n
-

to
s

* * CO 4) 
— > 
5  CB

z *
£3 C  

ã

9

© *3
•s =
5  2
C ® 
> —
9

c
*x

■
a

B

— 3

I  -2bc *- ~ 
5  - c
K  t»
CU 1>

1  I

s * -
8-5 < 
3 a. 5  
w * 8"

345

353

601

671

19 ; 

59 j

83

85

23
•7

3

5

I

27 , 1101 

351 1531

698 1272 78 168 30 8 378 2632
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CO X DEM X AÇÕES

Pede a respeito a estatistica: —  pena, sexo, naturalirfgjj 
de, filiação, estado, instrucção e profissão dos crim inosos^í 
não «le prole, reincidencia etc. Taes dados nem sempre 
dos por entenderem muitos juizes <|Ue as pergunta, d,, a C 
digo do Processo Penal do Estado, são taxativas, não se 
accrescentar outras.

Nada impede, entretanto, a nosso ver, que a qualifú-S 
completada com o registro da filiação legitima ou illegitin!^V 
sado. existência 011 não e condição dos filhos c reincidencia* 
quer nos parecer que o art. 284 autoriza a tanto, claraqj^^H 
diz: "O  interrogatorio é OXDEMD destinado a comprovar a jH 
do réu”. Conviria, talvez, a expedição de circulares pe]0 g. 
Procurador Geral do Estado, dando instrucções a respeito 

Eis o que apuramos sobre o assumpto:
No 1.° semestre, verificaram-se 107 condemnações, das 

pelo jury e 62 singulares.
No 2.°, registraram-se 154. sendo 68 pelo jury e 86 

singular.
Obtiveram “sursis” 3 condemnados. Quanto ao tempo r

xm*

'lua*

em

vo, apuram-se:

menos de mês
até 3 meses ...
até 6 meses 
até 1 anno ....
até 6 annos__
até 20 annos 
até .V) annos 
não informados

Total ____

No 1.* semegtre
4

Xo 2.»

....................A................... 8

Quanto ao sexo, constatam-se:

1.° semestre
2 ." semestre

107

Humrus

105
148

154

Mulher*

Total ............. .............. .

Quanto á naturalidade:

1.° semestre .............. .
2 A semestre ......... ......

253

Deste De outros Do
Estado Estado

95 2
145 1
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a cor:

Brancos Pretos Mixtos Não Ind i

cada

| ypnestrc
Unestn-

vppestre ...

Vjeinc-tff'

83 4 20 —

107 7 37 3

------------------- ---- — 190 11 57 3

id ade :

Indeter

Menores Maiores minada

..  14 91 2
—3

| Total ........— ....... —

|  Quanto ao estado civil:

]J semestre

í» semestre

»  Total .

Quanto á instrucção

jeme-tre 

* semestre

37

121

212

10

12

Solteiros Casados Viuvos Ignora

______ _________  53 41 4 9
02 44 7 11

_________________  145 85 11 20

Total -------

Quanto á profissão:

‘ semestre

Memestrt ......... .... ........ :

Alpha- Analpha- Não infor

betos betos mados

72 35 —

91 56 7

163 91 7

Tinham-na Não na tinham

77 30
126 28

1 Total ..... ... Br_______ _____;___I

ftE, finalmente, quanto á reincidencia:

203 58

semestiv ....

semestre

Reinci

dentes

5

9

Não

97
142

Sem infor

mações 

5

3

Total 14 239
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_ i,ili<lade existe quer jjara o tutur quer para o juiz. farts. 420 e 

g deve constar do termo respectivo.

com

^jxam-se alem disto os escrivães da má distribuição do serviço 
""■ iido  commumente correrem varias acções sobre a mesma heran 

Efdiífereutes cartorios, embora complementares da principal 
fv , fringencia do art.° 201 do Codigo do Processo.
Bfcsentindo-se dos defeitos dahi decorrentes, apuramos:

,trinH'm '
. trimt-stri-

gtrinH" ne

Total

N.” de tutellados N.u e classif. das tutellas Valor da res

Test. Legit. Dativas ponsabilidade

362 1 95 98 629:642$240

.......  400 — 83 99 359 ;717$653

471 1 90 85 236:312$020

..... 495 4 93 77 326:6645811

. 1.728 6 361 359 1.552:3365724

TAXA JU D IC IA R IA

jr outra estatistica mal attendida pelos serventuários, por falta 
J  organização dos serviços. Deveriam ser Kxlos compellidos a usarem 

<le guias com canhoto, pçis de outra forma não podem compu- 
Ças expedidas. Dahi a impossibilidade de controlar-se este trabalho

o de acções iniciadas com o qual deveria conferir.
Em todo o caso, damos, a seguir, os resultados que apresentam, 
a falta de numerosos informes:

1 tnmestre 
1 IfimestR 
trimc-m- 
trimestre

Total

N.° de acções Valor das causas Taxa paga

917 25.025:518$868 227:015$524
129 30.151:738$570 244:697S500
114 34.362:778$721 286:153$110

1.100 2().454 : 17'>$709 248:758$544

...... 2260 118.994:215$868 1.006:6243678

TRANSMISSÕES DE PROPRIEDADE CAUSA-MORTIS

Valendo-se da omissão do Codigo, suprida aliás, a nosso ver, 
art.* 856 n.° 1. e não obstante o conselho da maioria dos tratadistas, 

|n se faz. geralmente, em nosso Estado, a transcrição no Registro 
das transmissões mortis-causa.

A respeito, está em mãos do Exmo. Sr. Secretario de Estado, 
consulta e pedido de esclarecimentos, feitos por esta Chefia, visan- 
unitormizar o critério sub.i o assumpto entendido diversamente 
— juizes.

Não obstante o afan com que temos procurado obter um exem- 
dd projecto do novo regulamento da União sobre registros pu- 

não o conseguimos até hoje, só o conhecendo em parte restri-
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s Existindo uni systema official de pesos e medidas, não 
— 3 geu não uso em beneficio não só de nossas antigas me- 

até das de outros Estados e do estrangeiro. Assim quando 
m a braças, nunca conseguimos sal>er se quadradas ou de 

se das riograndenses se trata ou das uruguayas. O mesmo 
_■ c0!n os alqueires, medida que desconheceram os antigos 

nses, e que n®o sal>emos se paulistas ou mineiros os que se

, mais não fora. pela insegurança de seus valores, deve- 
^Pnrohibidas, ampliando-se j)ara esse effeito os dispositivos

I . l o n r A t A  1 Ç _ 1 7  7 5s 1 1  Ex5i 1 > 7 5s 1 O T K í“ j09 do decreto 1.547 de 31 de Dezembro de 1909.
—  ’ '■ ’ t---- ' ;sõ<

directoria do

P  yem lembrar ainda que a estatistica das transmissões de pro- 

é feita em duplicata, por esta secção e j>ela 7" “
do Estado.

K  05 informes apurados até esta data :

00

F-
w  CD

t n  
•e * 
• do 
z  s

immoveis 
Xatureza <los

A
re

a 
em
 

H
a
. 

do
s 

ru
ra

e
s

V
al

o
r 

to
ta

l

R
u
ra

e
s

U
rb

a
n
o
s

4.612 3.135 1.4771 151.984.32 Ha.

■ -  -

37.963:808*190

5.365 3.712 1.653 216.381,04 ” 41.488:255*930

5.654 3.828 1.826 164.941,46 ” 40.850:79S*180

3.824 2.841 983 154.338,97 ” 25.257:999*010

19.455 | 13.51Í 5.939 687.645,79 Ha. 145.560:864*310

fc*e8tr»'

Total

»quadro que extrahimos o resumo acima, são ainda as trans-
i classificadas por especie.

HYPOTHECAS

bocas falhas apresenta esta estatistica. como todas as extra
tos Registros Geraes, que os res]>ectivos officiaes. com as uni- 

de Uruguayana e Gua]>oré, têm sido solicitos em pres- 
<s e em attender as nossas reclamações, motivadas, na 

pelo extravio da correspondencia. Como é natural, o 4.’: 
apresenta maior numero de faltas que. entretanto, vão sen- 
Jpías.

BS que se seguem os dados apurados:



—  376 —

—37 6 —  6  

 das 1»

7 ====H I
3

3
3

3 3 3
1 3

   

3  3 37 3 3 3
 

  333333333333333333

6     3333 —
   33333333333333333333

7   333333333333333333

   333333333333333333

   333333333333333333

   333333333333333333

   333333333333333333  

   333333333333333333

    3333

 6  333



377 —

377—7V” ”  V     7  ” ”

* f

t f  
t f

37—
V”7
P f  

 3

—  I
 ”

1
 ”  ”  ”

.
‘ ' ...... .....

8 *7

ados

V       ”V ”  V  

    ” V  V ”  ”   
  ” ”   V

 

    — V    V   ”    
”      — V   V” ” ”  V    

” ”

1927

 
 

7   

3 
£ B
— 
 
 a

 f. 
  

Í  ^   cC
   

  1 
   

  

” ”

I ”  

 

V  ”

 

 ”

 

 8

 
 
 7



— 378 —

Quanto aos prazos verificaram-se:

até 6 mêses até 1 anno Indeterm

• 1  1

E, quanto aos juros:

S '/r

—3

10 V<

11 3
78Qu

mais de 12% 

não especific.

Total

1." trim. 2." trim . :i. trim i ~ ...

OUTROS OjNUS REAES

Com a falta completa <le Uruguayana e Guaporé. e algumas 
lhas no 4." trimestre, apuramos a respeito:

EmpUyteusea aQ

Servidões 13

Vsofructo 23

Uso 16

Habitação 5
.1- . »#■>
Rend. expressas 2

Penhoras 8
ntospfj i rp z •

Não se verificaram no Estado, em 1927, emprestinios

l.entures.

Sobre immoveis 

urbanos. 81

104

Sobre immoveis» .
ruraes. 23
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TÍTULOS PROTESTADOS

aviem a resjieito, alguns officiaes do Registro Especial, que
—370_ 0T prestarem infonnes á Estatistica e consequentemente 

deixando de cumprir, assim, o decreto que os obriga a 
Pj.|)in. elles. além de outros, se encontra o serventuário de Porto 

nada têm valido os appellos que a todos. ]>articularmente.

Çdiri}íi(1"
íiitret«'1,uo "a(,a a n,ais erronea que essa attitude <iue tentaram 
í^jaes do Rio de Janeiro tambem seguir até que o Supremo 

Federal resolveu o assumpto. acalwndo com o pretendido 
— jjp;; protestos, hoje publicados por toda a imprensa carioca. 

<|e»nte disto a teimosia da recusa.
Jyniais. ha. no Estado, em conseqüência das disposições tio art.° 
LCodig» ‘1° Processo Civil e Commercial do Estado. ]>erfeita 

acceitando quaesquer notarios e escrivães lavrar o protes- 

tuH10 c*ara ,racÇão do art." 3." do Decreto n." 2.245 de 31 de 
In de 1917. que tacitamente revogou o Codigo nesta parte. 
tjU consequencia disto ha até serventuários que ignoram a pro 

Lpniipetencici. como a do Registro Geral e Especial de Taquara 
pflepi nada a ter que ver no caso. . .

H,"*-iitindo-se desses graves defeitos, apuramos o seguinte:

Natureza dos titulos jMot." do 
prot.

N
.*
 

de
 

p
ro

t.

L
et

ra
 

d
e
 

ca
m

b
io

 
1

N
o
ta

s 
pr

o
-
 

m
is

s
o
ri

a
s

D
u
p
li
c
a
ta

s

s
§e
xs
V

2 * 3  

I  1 §w U, 3Í Id
em

 
d
e
 

p
a
g
a
m

e
to

Valor em 

moeda nac.

trim. . 684| 29 216 439 -| 37 . 647 1.622:534*000
x 532| 29 197 305 s 1| 30 502 1.311:095*000
V

536| 29 192 310 1 4| 31 505 1.903:107*000

3761 27 129 219 s l í  13 363 758:428*000

2.128 114  1.273 1
I

« 111

1
2.017 5.596:164*000

•

—3 7 0 _ —T Í U L 7 O L  L 7 S P S R S E 7  7 E 0 —P L 7

informações recebidas até esta data verificam-se os se- 
' registros:



Sociedades culturaes e teehnicas ................

assistência e caridade ............

religiosas .................................. .

de diversões . . . . » ..................

” de sport S ...................

diversas .................. .....................

Total ................................. ...................................... T

o
INSCRIPÇOES DE JORXAES I

Yeriticaram-se das informações recebidas os registtf^^l 
diário, 1 1 < )lJan̂  *  M

orientação 3 eram partidarios ou sectaristas e 10 neutros ou iiwufl 

dentes.
Como é dc- ver esses dados são incompletos, pelos niesaJ^fl 

tivos já expostos. ’ t!,J’

TKANSCRIPÇÕES DE CONTRACTOS j

Tambem a ear.uu do Registro K-pivia.. • ••'!ati>tica se (cm3  
dos defeitos antes eimumerados.

Nella notamos o facto de receberem alguns registros, a traajd 
pçãu de contractos de sociedade mercantil, o <|ue. certo, cxhor53 
suas funcções visto que é de competencia da Junta ( 1'inniercial « f 
arcbivados tem pleno valor contra terceiros.

Apuram-se dos dados recebidos:
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Valor total

O  O  O  O
o  o  o  © 
o  ©  © ©  
QO &  <y>
n  O í  7 .  IO
to *r c  
»-i O  ©0 ’*•

t -  ©<* o  u s  
i a  n  a  ^  
i a  w  t o  o  

i c  t o  c> 3 8

o

* Cfr

lí5
C-J
U5

t ;
: r

Total

O  © f  M  
1*3 <Si IÍ2 ^  
W  H  M  H

o
' / :  >

i Diversos

W  N  «  M  
-*• <M »D  r-l

r r

r —

■Sociedades

t »  O  ^
38  1—V

o  “ j

Abertura de 
credito

L.O H  r t  IO
(M i-« al

* _______________

©
©

LO « l -  n
1; 1 — O  M

Mutuo

Commodato

1 ,1 -  i

rH

OO CO u  «  
«  w  n  n

Arrenda
mento

CO

Locação

o  oo  a c  i a
<M r—1 rH  T—1

1
t'-  V
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(moveis)

M  OC C4 *•*
X  IO  *?•

" w

; Promessn de 
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i- ic oo oo
5*4 CM

00

•

.--------- ---------- . . .  ,  ,

% 3  

.  ii I  * —  Ê

* r
r t  £

:  i  o   ̂ s % 

a ? í  M  V



Pela sua imi>ortancia, destacam-se 110 quadro eni r f 
transcripções dos contractos de nnituo. cujos valores fora*

No 1." trimestre ....................................... 1S*75:7lu|nfl(1

:  *•: :  .......; ....................... P e l asss
ui  .. ..................................  33 547 "f’0*000
m> ..................................... 692:^0*00«

Total ............................................  «170:26710*0

O maior valor verificado nos 2." e 3." trimestres tem$| 
nas transcripções dos contractos de emprestimos para Cacho*»——  
Leopoldo no 2.° e Rio Grande no 3."

ESTATISTICA SOCIAL DE 1027

Durante o mês de janeiro pp. receitemos, com referencia a J |  
nada menos dc 1.053 mappas de n." 1 a 29 que estão sendo apujJtS 
Faltam nos vir ás mãos 901 questionários dos numicipios 

se possa apresentar os respectivos resultados. Xisto nos f â l '  

penhar, até Junho proximo, pois entre os mappas cm falta estão w 

da instrucção, cuja devolução é marcada para Maio. Pensamos te
na epocha do relatorio do Sr. Secretario de Estado concluidos ou hm 
adeantados os quadros ora em serviço.

Para que se possa fazer, entretanto, de modo efficiente, neces®. 
rias são as providencias já alvitradas quanto aos trabalhos <le 192^

CONCLUSÃO

Ao passar-vos ás mãos, sr. Director, este relatorio, seria injusta 

se não referisse de modo especial a dedicação e a competencia iks 

meus auxiliares.
O 1.° official Aristóteles Cunha, além da parte da estatistica ju- 

duciaria a seu cargo, executa os interessantes quadros retrospectiw* 
de estatistica da administração que vos foram presentes opportuna- 

mente, concorrendo tambem ef ficientemente para a organização « 
boa marcha dos trabalhos, já me substituindo durante as ferias rc 

gulamentares, já nas faltas occasionaes que tive durante o anno.

O 2." official. bacharelando em commercio. Januario de Carra 
lho Prates, foi com a sua grande capacidade de trabalho o mais »  
forçado executor da pesada tarefa que cal>e a esta secção. A seu car

go unicamente, se acha a apuração que faz esmeradamente, de natn 
menos de 29 mappas, desdobrados cada um em varios quadros.

O 3.° official, acadêmico de direito. Egydio Michadsen. tew 

seu cargo a maior parte da estatistica judiciaria e o protocoUo 
ciai para ella organizado, nesta secção. desempenhando-se de f 

altamente louvável de seus deveres.
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4.a Secção



fjiiisoante a disposição do artigo 13 do Regimento Interno desta
içáo. passo ás vossas mãos o relato succinto da marcha «los
5 affectos a esta Secção e que dizem res|>eito ao movimento 
phico.

REGISTRO C IV IL

■fíio mc é possivel, ainda cstt* anno. apresentar o resultado de
vo ilos nascimentos, casamentos e obitos registrados no Estado, 
per>istir, ainda, um numero considerável de serventuários do 
ro Civil, na criminosa e impatriotica indolência de não prestar,
, do prazo estipulado pela Lei. as informações determinadas nos 
s desta Secção.

Destes funccionarios infractores da Lei, cumpre-me citar di-
- e que não fizeram a remessa dos dados durante mais de um 
;stre, no anno de 1927.

1." e 7.° districto de Bagé,

, Sr. Director.

5." ” ” Cruz Alta.
3.° ” ” Dores de Camaquam.

2 .“ ” ” Quarahy,
9.° ” ’’ Santo Angelo,
5.“ " " S .  João de Camaquam,
8 ." ” ” Soledade.

Tomo. ]x)is, a lil>erdade de propôr a \". S. o emprego de todas 
medidas que fôr possivel dentro da Lei. e, mais um entendimento 

autoridades superiores, afim de que se acal>c de uma vez para 
le com essa irregularidade flagrante na remessa dos dados de- 

icos. Esta falta na remessa das informações que, além de 
r o despreso votado ao cumprimento da Lei jx>r parte de 
serventuários do Registro Civil. ini|>orta em collocar o nosso 
na triste contingência de não jxxler apresentar o resultado



total e completo do movimento demographico, íactor indistfl 

vida economica, política e social do Rio Grande do Sul

Em 1 ‘>07 foi iniciada a apuração do Registro Civil 

até o anno passado, 1927. durante vinte annos que niedeia^^l 
duas datas, não foi possivel a Estatistica apresentar Stn-atn 
incompletos, não obstante, haver em cada districto munieipj^^^E 
ciai encarregado desse mistér. Ouer parecer-nie, portanto 

tempo soliejo para que se procure <le ([ualquer forma sanar ' é 
laridade acima referida. )rreJ5*s,'

A apuração dos nascimentos, casamentos, obitos e n a t^^ l 
registrados nos 1.". toa e V” trimestres já está concluída, iuiciJ^^| 
agora, a contagem «los dados do 4." trimestre. Kffectuada^^Hl*se- 
apuração, serão organisados diffcrentes quadros cxpositivos 
resultados geraes de 1927.

Peço venia a V. S. para reiterar o pedido feito em relatorÍQ-J. 
terior desta Secção. qual seja o <ie ser communicado a esta 

ção pela Secretaria <lo Interior, a data dos novos districtos que 
sendo creados no.» diverso* municipios do Estado. i>ois o 

mento desses desdobramentos, traz tambem grandes prejuízos $ 1  
marcha «los serviços destá Secção. Em 1927. foram creados‘̂ ^ |  
districtos em difíereute» municipios, c nomeadas as respectivasa S  
ridades, sem que esta Repartição tivesse recebido qualquer comnmni. 
cação. Para provar o que acima citei, vou descrever o que succedm i 
com o escrivão do 3." districto de Dores de Camaquam.

No dia 30 de setembro do anno proximo findo recebeu esta kf. 

partição um elevado numero de mappas expedidos pelo «‘scrivio <k 
mencionado districto, com um extracto dos registros leitos nos aiuu» 
de 1924, 1925 e 1926. O escrivão em fóco declarou no officio de re

messa que soube, em palestra com seu collega do 1 .” districto que de- 
veria remetter. periodicamente, um extracto dos registros feito*, rc- 
celtendo do mesmo collega os modelos para serem i preenchidos. 1

M OVIM ENTO DE PASSAGEIROS

Apura-se tambem nesta Secção o movimento dos j>assagefafl 

entrados e sahidos pelo porto desta Capital, o que é estudado tob 
versos aspectos, estando os respetivos quadros quasi concluídos. ú 

Convem accentuar neste relatorio que é deveras laiuentavd uãu 
receber esta Repartição as listas de todos os vapores que aportam e 
zarpam do porto desta Capital, pois, recebe relações «le pas» 
geiros dos vapores da Companhia Costeira e do 1.1*>\<1 P.rasileiro, le  
tando, portanto, o movimento dos innttmeros vapores fluviaes e q* 
transportam, diariamente, um numero considerável de pas-;î 'ciriA j 

Antes de finalisar este ligeiro relatorio. cumpre-me louvar o*
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Evjço.s prestados pelos funccionarios (jue servem nesta Secção. 
com intelligencia e actividade, muito vêm cooperando não 

— '!11̂  j  ix>a marcha dos trabalhos, como para o desdobramento de 
quadros «jue esta Secção está organisando.

Í
^TprtSuniindo ter. deste modo, cumprido com os deveres regula- 

K es> encerro este relatorio. ficando ao vosso inteiro dispór para 
— 3  tocia e qualquer informação (jue julgardes necessário.

foorto Alegre, 1.° de Fevereiro de 1928.

899EvjE ço.s.pr 

chefe da 4." secção.
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BIBLIOTHECA PUBLICA

Porto Alegre, 3 de março de!928.

Sr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior e Exterior.

funto remetto a V . Exc. o relatorio da Bibliotheca Publica, cor- 
dente ao exercicio de 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1927.

Saude e Fraternidade.

BILOTLHECO BOAPLA

1 .° official. substituto do director.



Exmo. sr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior e c .
c.xten0r

Na ausência do director desta repartição, sr. Eduardo C ^ i  
raens, actualmente em gozo de férias, e de conformidade com 
sição regulamentar, cumpre-me apresentar a V. Ex. t> relatorio* 
Bibliotheca Publica do Estado, correspondente ao exercicio de 1 • ?  
janeiro a 31 de dezembro de 1927. •

ESTADO ACTUAL DA BIBLIOTHECA

Fizeram-se durante o anno findo serviços internos para conser- 
vação deste edificio, que constitue. sem duvida, uma das mais E x  
realizações do passado governo.

Obedecendo á sua finalidade <le proporcionar ao povo um mdo 
facil de educação intellectual, continúà a Bibliotheca Publica a apre~' 

sentar no numero apreciavel dOs seus frequentadore- e das H  
feitas o testemunho certo de que não tem faltado ao seu alto objectivo.

Entretanto, de uma grande lacuna se resentem ainda as instalh- 

ções da Bibliotheca. Refiro-me á deficiencia das estantes de aço dts- 
tinadas aos livros, no andar superior deste edificio. O augmento oo»-. 

sideravel das obras adquiridas e doadas toma inadiavel a solução deste 

problema. Já no relatorio correspondente á vigência do exercicio de 

1923-1924 merecera devidamente a attenção do director, sr. Eduatdl 

Guimaraens, que a elle se referiu nos seguintes termos: j
“Tambem na sala do piso superior, onde se encontram 20epoÚM 

mil volumes das nossas obras, começam a faltar prateleiras: ha cio® 
ou seis apenas e, destas, tres ou quatro, já com reduzido lugar JW* 
livros. Não dispomos mais duma unica estante. Penso, entretanto, 

que nesta sala, existe espaço para installar um imvii corpo >le est«*j 

do mesmo typo metallico, com capacidade para mais de metade doŝ  

lumes existentes, e que apresentará, além disto, um; vanft
a de ligar, galeria por galeria, os outros corpos de estantes entre E 
que extraordinariamente facilitará os trabalhos de pesquisa e cor 

Parece-me que a resistencia material do edificio nada sofírer».
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tgfnento. pois que, tendo a mesma sido calculada para o peso de 
yolumes. não passarão estes, repletas as estantes, de 30.000 e

Si já naquelle anno se fazia necessaria esta medida, torna-se ella, 
temente, imprescindível, attendendo-se ao numero cada vez 

, je volumes em deposito. Seria opportuno, para este fim. lem- 
SUggestão, ha tempos alvitra<la, de aproveitar na acquisição das 

Eyjs a verba destinada á compra de livros no corrente exercicio.

ANNAES DA BIBLIOTHECA

nesta utilissima publicação, iniciada pelo actual director em 1925, 
— qual se está imprimindo o Catalogo decimal da Bibliotheca. expo-

jjçáO
extensa e minuciosa das obras classificadas, acha-se quasi prom-
n.° 8 . que deverá por estes dias ser dado á publicidade. 

NOMEAÇÕES e EXONERAÇOES

A 31 de janeiro foi exonerado a pedido o servente provisorio Ma- 
—395 Heliodoro da Silva, sendo nomeado a 10 de fevereiro para sub- 
^jjj-o o cidadão Antonio Machado da Silva.

A 5 de maio, por ter sido exonerado do lugar de continuo, a 23 
março, o cidadão Augusto F . Costa Freitas, foi promovido o ser- 

Knte Oscar Corrêa, sendo nomeado para substitui-lo o cidadão Alcides 

“osa Nunes.
Fizeram-se ainda as seguintes nomeações: para encarregado do 

Ifcrador o cidadão Juvencio Borges Ferreira, a 1.° de abril; para ser- 
ttntes os cidadãos Mario Azambuja e Bento Teixeira, respectivamen- 
ea 5 de maio e 5 de junho.

FREQUENCIA  E CONSULTAS

Durante o anno findo, attingiu o total de 25.478 leitores a fre- 
tcia de consultantes ás salas de leitura da Bibliotheca Publica. A 
de senhoras teve uma frequencia de 2.260 pessoas, já incluídas 

aquelle total.
Os mêses de maior frequencia foram: o de agosto, com 2.494 

hitores; o de outubro com 2.481. Exceptuando os mêses de janeiro, 
|e*erein>, nuvcmliro e dezembro, com uma média cada um de 1.600 
Kores, todos os outros tiveram frequencia superior a 2 .0 0 0  consul

tes.
As obras consultadas perfizeram um total de 32.562 volumes, as- 
discriminados, conforme o sistema de classificação decimal: 
CLASSE 0  — Obras geraes: 10.231 (janeiro: 681: fevereiro: 
; março: 850; abril: 899; maio: 908; junho: 801; julho: 957; 
to: 1.018; setembro: 828; outubro: 1.037; novembro: 771; de- 
bro: 833). CLASSE 1 — Philosophia: 480 (janeiro: 21; fe-
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vereiro: 18; março: 34: abril: 61; maio: 72; junho: 2 7 'fl 

agosto: 45; setembro: 33; outubro: 62; novembro: 30- JÛ ° : 
35). CLASSE 2 —  Religião. Theologia: 4 1 ( janeir.i • —
2 ; março: 2 : abril: 3: maio: 4; junho: 8 : julho: ..... ’ tê errtjj 
bro : 0: outubro: 5 ; novembro: 1 ; dezembro: 0) . PT 
Sciencias sociaes. Direito: 2.813; (janeiro: 122; fevereiro - i ® "  
ço: 155: abril: 213; maio: 214; junho: 179; julho: 248- 
setembro: 307; outubro: 289; novembro: 472; dezemh?*10:3%- 
CLASSE 4 — Philologia. Linguistica: 981 ( janeiro; 67 ^  ^^3  
51; março: 8 6 ; abril: 64: maio: 45; junho: 91; julho
8 8 ; setembro: 84; outubro: 109; novembro: 91; dez^ú ’ 
CLASSE 5 — Sciencias puras: 852 (janeiro: 12; fev *r.°: 85) 
março: 7-1. abril: 120: maio: 84 junh.. 7-4. julh.. h m ^ Í

99; setembro: 47; outubro: 87 ; novembro: 60; dezembrcí^M 
CLASSE 6 — Sciencias applicadas. Technologia: 2.058 
90: fevereiro: 94: março: 146; abril: 235: maio: 241; junho30̂  
julho: 2 1 1 : julho: 2 1 1 ; agosto: 163; setembro: 1 2 1 ; outubro- 
novembro: 167; dezembro: 142). CLASSE 7 — Hellas Artes-3»  
(janeiro: 39; fevereiro: 36: março: 37; abril: 19; maio: 24- 
19; julho: 26; agosto: 23; setembro: 22; outubro: 14; novembro- i: 
dezembro: 36). CLASSE 8 — Literatura: 13.019 (janeiro: l ftfB 
fevereiro: 679; março: 1.119; abril: 1.001: maio: 1.180;
1.137: julho: 1.212; agosto: 1 .330; setembro: 1.418; outubm' 
1.182; novembro: 740; dezembro: 3936v CLASSE 9 — Historia 
Geographia: 851 (janeiro: 44: fevereiro: 42; março: 50; abril: 83- 
maio: 83; junho: 62; julho: 87: agosto: 85; setembro: 82; outubro- 
81: novembro: 8 8 ; dezembro: 64).

OBRAS ADQU IR IDAS E OBRAS DOADAS

Obras adquiridas no exercicio de 1927: Classe 0 — 6 obras
6 volumes. Classe 1 —  21 obras em 29 volumes. Classe 2 - 
obras em 4 volumes. Classe 3 —  44 obras em 55 volumes. Classe 5
— 3 obras em 3 volumes. Classe 6 —  9 obras em 14 volumes. Clas

se 7 — 3 obras em 7 volumes. Classe 8  —  157 obras em 174 volumes. 

Classe 9 — 22 obras em 36 volumes.
Obras doadas no exercicio de 1927: Classe 0 — 7 obras em 7 

volumes. Classe 3 —  90 obras em 149 volumes. Classe 5 — 12 obras 
em 15 volumes. Classe 6 —  18 obras em 23 volumes. Classe 7 — 
1 obra em 1 volume. Classe 8 —  5 obras em 5 volumes. Classe9

— 21 obras em 25 volumes.
Totaes: — Obras adquiridas: 269 em 326 volumes.
Obras doadas: 154 em 225 volumes.

CORRESPONDENCIA  RECEBIDA E EXPEDIDA

No exercicio de 1927, expediu esta Bibliotheca 97 officios, «BB 
de cartas para fóra do Estado e do Brasil. Na secretaria foram re

cebidos 18 officios de caracter official.

em
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VISITAÇÃO PUBLICA

J ,  fi..;n continúa a ser franqueado todos os sabbados, das 14 ás 
—  3 visitação publica. Durante o anno de 1927, foi de 53’’ 
F^dc visitantes.

SALA DE CONFERENCIAS

^_]rinte 1927, realizou o Instituto Catholico de Sciencias 
^Hfconferencias nesta Bibliotheca. As datas foram as segi 
F5'?; de maio: L 8 , 15, 22 e 29 de junho; 6 , 13. 20 e 27 de . 
i*  i7 97 e 31 de agosto; Í4 e 28 de setembro; 5 e 26 de outu

■  lem bro .
o Instituto Historico e Geographico do Rio Grande . 

B«cuP0U Por ^uas vezes’ durante o anno, a sala de conferencias.
I*  por concessão especial do governo, reuniu-se, além disto, na mes- 

Lb, de 20 a 29 de maio, o Congresso dos Criadores deste Estado.

|Uro ter prestado a V. Ex., sr. Secretario, em obediencia á pres- 
VI regulamentar,, todas as informações necessarias sobre esta Bi- 
fcjca, referentes ao exercicio de 1927. Sua directoria, entretanto, 
ao dispor de V . Ex. para qualquer consulta que se dignar fazer. 
Saude e Fraternidade.

Pelo director 

STAÇÃA—OPÇ SÇUBAUL

1 .° official.

Porto Alegre, 3 de março de 1928.
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porto Alegre, 31 de março de 1928.
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Vo cumprimento de dispositivo regulamentar, apresento a V . 
a exposição detalhada do movimento technico e administrativo, 

e o exercicio de 1927, dos Estabelecimentos de psychopathas 
-dos a esta Directoria.

I —  HOSPITAL SAO PEDRO

oAoinçsvA 9m ru8çuA8 —  Aprecia-se pelo quadro respectivo, an- 
a este, que a população de insanos do Estabelecimento a 1.® 
firo de 1927 era de 800 pacientes, sendo 281 homens e 519

Í MOVIMENTO DE INSANOS DO HOSPITAL SAO PEDRO 

DURANTE O ANNO DE 1927
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Durante o anno effectuaram-se 434 admissões__Du
e 160 mulheres e 121 readmissões —  84 homens, inclusi3 
voltaram da Colonia Jacuhy, e 37 mulheres. e -

As altas foram em numero de 406, sendo J<,] |1(ltl 

mulheres, assim discriminadas: por fallecimento 57 honiens * 1  ^ 1  
lheres, jx>r transferencia para a Colonia Jacuhy 24 
differentes motivos 184 homens e 103 mulheres. ' e [**

Assim a 31 de dezembro a população do Hospital 
para 945 paicentes. ' 6

Em face das cifras acima, verifica-se mais uma vez a diff 
apreciavel para mais da população feminina sobre a 
519 mulheres por 281 homens a 1.° de janeiro e 571 m«fac lna "  
374 homens a 31 de dezembro — differenças essas que ** P** 
cionam menos a causas propriamente etiologicas do que num r̂  
de condições de hospitalização. 'r:c«.

O facto já observado nas grandes agglomerações de 

de que a mulher com menos meios de defesa, sahe menos 

do asylo. chroni fica-se, por assim dizer, mais rapidamenteStn,t 
veita em parte para explicar a desproporção dos in te rnado»*® * 
pitai São Pedro pelos sexos, contribuindo tambem em grande 

para tal um outro factor apreciavel, isto é, que um terço das k» 
liadas <!o Estabelecimento não são propriamente alienadas e sini 
fermas do systema nervoso, cuja collocação deveria ser em J  
de chronicos. instituição essa inexistente em nosso meio.

ranteofc m- scD-4e3dne3i —  Nos serviços de psychiatria, durante!
o anno, felizmente nenhuma occorrencia grave teve logar, o que g i 

deve attribuir ao novo systema de vigilancia posto em pratica km] 
após haver assumido a direcção do Hospital.

Não ha mais a chamada ronda nocturna geral. Os enfermeinfl 
ajudantes estão repartidos em grupos pelas differentes Becçóes em 
numero proporcional á população de doentes e ás necessidades M  
serviço.

Abi ficam em caracter permanente, revezando-se as turmas, i| 
noute, sem se deslocarem das respectivas secções.

Outra grande conquista para o serviço clinico do Hospital de
correu das novas installações hydrotherapicas. que permittem fazer- 
se agora a balneotherapia. de modo regular e permanente; *0

Organisaram-se amplas salas de clinotherapia nas duas Du  
sões, annexas ás quaes o serviço de banhos funcciona dia e n«4t-J 

Os doentes agitados passaram assim do regime de reclusão «a | 
cellas individuaes para o do leito (clinotherapia) e do banho QM j 
prolongado, ás vezes durante varias horas, (balneotherapia).

°sse modo poude a Directoria restringir o emprego de
excepcionaes e isto mesmo em caracter tru*N|V 
'special (mulheres), dado o numero dificiente*!

para esse serviço contractar enfenn«ú*j
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elll numero de 12, de accôrdo com autorização dessa Se-

É —40—3elnuemr0 o0 d4—1nm0 24,aln,0c — Por portaria n." 97, 
f , e novemhro. as duas Devisões. antigas 1* e 2.*. deste Hos- 
B ^^ rain a tomar respectivamente os nomes de Pinei e Esquirol, 
tenagem aos dous fundadores da psychiatria, Philippe Pinei 
K •Etienne Dominique Esquirol.
ô3  an ti tias secções de cada divisão. 1.*, 2.* e 3.*. meramente 
Byativas. onde os doentes eram arbitrariamente distribuídos, 
T L ,0 apenas com as possibilidades de alojamento, assumiram

er tecbnico.
íp riiw ira  é cie tid4—1emr0z recebendo os recentemente admit- 
qtte abi permanecem o praso regulamentar de 30 dias, e donde 
r«s mais das vezes com o diagnostico firmado, mercê de exame 
uisas biologicas feitas nesse lapso de tempo.

S  segunda secção chamada de ç—e2eã4l20 recebe os doentes 
'passado o periodo de observação, requerem cuidados therapeu- 
jndividuaes.

•\ terceira secção ou de sa—0ln,0d é o serviço propriamente de 
“ b, onde são recolhidos os casos incuráveis, que apenas ca- 
í, de assistência geral.
Todo o entrado fica durante 24 horas sob a observação de um 

chefe de secção que redige um certificado chamado “de 24 
onde ficam consignadas as impressões do primeiro exame. 

£ é em virtude desse primeiro exame que a Directoria manda 
a admissão provisoria do doente.

Devido á nova organização technica das secções, jx>ude-se ef- 
var a separação completa de agudos e chronicos, acabando a 
“iscuidade ]>erigosa até então existente, que aberrava das normas 

-itares de medicina alienista.

S—4an10 ,-nln,0c —  Achava-se em completa desordem o archivo 
4o do Hospital, sendo difficil ás vezes a lmsca dos documentos 

um doente hospitalizado, no meio de cerca de 9.000 o0ddn4—dc
Dada a deficiencia de jnjssoal da Secretaria, gastou-se todo o 
de 1927. sendo necessário, a partir de 16 de julho, prorogar o 
iente até as 6  horas «la tarde. para fazer uma classificação me

das pajxiletas.
Havia varios doentes antigos sem documentos de es]>ecie alguma, 

identidade desconhecida, sendo preciso recorrer á identificação 
~aria dos mesmos.

, A 31 de dezembro ficou concluida a classificação das pa|>eletas’

1 doentes existentes no Hospital, de modo que a 1.® de janeiro 
■28 foi possivel entrar em execução o novo regime de pape- 

e livros exigidos pelo Regulamento da Assistência a Alienados. 
W  accôrdo com esse systema, já em pratica, somente o livro
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dc Ketfist.ro de adniis>ão p rov iso r ia  é adm in is tra tivo , in<jS T B  
no mesmo todos os dados e documentos regu lam en ta^*61* !® * ®  

para a internação; as papeletas e o livro de Matricula são i ^ ^ l l  

tos clinicos e permanecem nas respectivas secções. onde 

]X)r dia a historia do doente através do tempo de internação ^  *̂*1 1

—40_dcK et td0f0ids — As obras de adaptação iniciada* 2 1 
cipio do anno. no velho pavilhão onde já se achavam jn̂ !  *'T'n- 1  
as salas de cirurgia, entravaram de certo modo o n iov im eo^^^^H  
torio que se limitou a intervenções de urgência. "  J

Baixaram ao serviço durante o anno 22 mulheres, sainfal 
das 16: e 71 homens, obtendo alta (K) curados e 2 jwir falleri».^^H

1’raticaram-se 41 intervenções: foram feitos 2 
sados e 1 de extensão continua.

Nas mulheres a mortalidade foi egual a 0 e nos homens hJI
2 obitos. um por exgottamento nervoso e outro por cach^^^H  
fecciosa.

Houve .  partos a termo em pacientes cuja prenhez f0; <j J  
gnosticada na occasião da admissão, sem complicações subaj^^^

Foi praticada de urgência uma intervenção de alta cirurgia 
consistiu em trepanação do craneo. reclamada jx>r ferimento*^! 
trante, produzido por instrumento perfurante.

E' a seguinte a estatistica da mortalidade:

rso afn>404o  — Appendicite chronica 1 : abeessos’ 5 ; IiqqjJi 
6 ; entorse tibio-tarsica I : fractura do malleolo ext. da perna D 1 
hernia femoral 1 ; hvpertrophia e ulcerações syphiliticas dos mà9  
des labios 1 ; hemorrhoides 1 : hygroma do joelho 1 ; furúnculos 
infecção do ]>é I). 1 : mastite suppurada 1 e metrite <■ retro-versâo 1 1

rKo >Ka4ão  — Adenites inguinaes suppuradas 5; antrazes 2; j 
abeessos 3: appendicite aguda 1 : appendicite chronica 1 ; aniyg<ia 
lite phlegmonosa 2 : bocio kystico suppurado 1 ; condvloma anal 1 ; 1  
choque traumatico 2 ; cancros venereos 2 ; cellulite da coxa 1 ; «s- I 
treitamento da urethra 4; escara sacra (decubitus) 1; escara na 

fosse iliaca E 1: ferimentos contusos 9; ferimentos incisos 10; 
furunculos 7; fractura do femur 1 : hydroceles vaginaes 2 ; ostto- 
myelite do femur 1 ; phlegmões 2 : phymoses 1 ; panaricio 1 ; queima
duras 3; sinusite maxillar aguda 1 ; ferimento penetrante 110 craneo 
por instrumento perfurante 1 e úlceras da perna 5.

p>s0astdsv —  Durante o anno de 1927 a pharmacia do Esta* J 
belecimento aviou 20.087 formulas, assim discriminadas:

Para o Hospital ..................

Para a Colonia Jacuhy . . .  

Para o Maniconio Judiciário

19.149

82

856
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L —405L5 Fu0Lncior —  Funccionou regularmente o gabinete den
o te  Estabelecimento com grande copia de trabalho, como 

quadro demonstrativo seguinte:

Consultas ....................... ................................... 2.691

Curativos ........................................................... 3.729

Operações ....................................................... 1.085

Obturações diversas .....................................  904

Estom atites.............. .........................................  462

Gengitivites ............................................................ 601

Fistulas diversas ........................................  307

Abcessos diversos ........................................ 125

pyorrea ...............................................................  279

Kystos ................................................................  73

Fluxões ...............................................................  215

Trismus .............................................................. 34

eigi5iLLlar —  Com a creação dos logares de chefes de officinas 
■Lutaria, ferraria e colchoaria. foram afastados desses mis- 

Ljjudantes de enfermeiros que precariamente os desempenhavam 
üiacios por insanos.
Assim, durante o anno, as officinas. k m  que em installações 

nha<Ias. attenderam convenientemente a todas as necessidades do 
W  augmentando em rendimento o trabalho dos doentes, dirigidos 
3  por profissionaes.

Xa divisão de mulheres, porém, é que, graças aos lLumiuca de 
‘xa. á testa das religiosas encarregadas da confecção e concerto 
roupas do Estabelecimento, se verifica a maior percentagem de 

'tmib- trabalhadores, podendo affirinar-se ser um facto na di-
o feminina a labortherapia, tão preconizada na pratica psychiatrica 
.meio therapeutico valioso das doenças mentaes.

taLlFo bl0iLlcior  —  O estado sanitario do Hospital melhorou 
''eravelmente em relação ao anno anterior. Cessaram os surtos 

icos de dysenteria bacillar, que se observavam todos os annos, 
longa data.

A melhoria das condições sanitarias jK>de-se affirmar pelo con
to dos obituarios de 1926 e 1927 —  84 por 57 nos homens e 
por 42 na mulheres.

; 0  maior factor de morbilidade coube á grippe e a cifra maior de 
Ekde á tuberculose nos dous sexos.

edcla F5 al0ulu0Lo u cuoFumlEsor  —  Em 1.° de janeiro de 
[foram atacadas as obras de agua e exgottos, projectadas e or- 
s pela commissão de saneamento da Secretria das Obras Publicas. 
P projecto respectivo submettido previamente á apreciação desta 
ítoria, foi julgado defeituoso, já pela localização dos grupos
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sanitarios. já por insufíiciencia dos mesmos em relação ái 
do Hospital.

Assim, foi elle completamente reformado, anipliaj^B 
mero de installações sanitarias. sobretudo as hvdrotheraiS^^B 
redundou em majoração do orçamento primitivo. ‘l>‘

No mez de dezembro de 192/. quasi completam|3e M 
começou a funccionar regularmente o novo -cr\,o, ,|e 6,1,*Í| 
gottos do Hospital. ]«ira o rjne contribuiu efficazmente o abodL* 
to dagua, desde 22 de jane iro  findo  pela hydraulica n / r  
graças ao decidido empenho com <|ite o saudoso Intendent^H 
Rocha, attendendo a ]>edidos desta Directoria. extentleu a f l  
rabalde do  Parthenon a rêde hydraulica municipal. e

As somrnas despendidas com as obras de saneamentos 9 _ _  
cicio de r>27 constam do balancete da Secção de ContabiliSS® 
nexo a este. e

No mez de fevereiro de 1927 tiveram inicio as obras de — 
delação do edificio do Hospital, solicitada- a e- >ecretaria 
ficio n.° 34, de 13 de janeiro. 1

Dessas obras, a de maior vulto consta da transformação AS 
velho pavilhão, onde haviam sido installada- , i;;> ,]e • . . 
em enfermarias, isolamentos, refeitório-, v:i! « u aio- X e r
tologico. dormitorios de internos e enfermeiros, tudo destinado •. 
serviço central para medicina e cirurgia.

Desta obra, bem como da construcção de quatro escadas <ÜM 
mento armado, uma escada na entrada da Divisão Pine! e um »  
pendre na secção de ])ensioni-tas honiens, foi encarregado o 
structor João Catani, em virtude de concorrência administrativa tdta 
na Secretaria de Obras Publicas.

As demais obras foram executadas administrativamente por 
uma turma da Directoria de Obras cbefiada pelo capataz Qui 

Dias de Souza. I

Tanto aquellas como estas foram fiscalizadas pelo engenheî  
das Obras Publicas Dr. Paulo Chaves.

Eis o inventario detalhado das ultimas:

Na divisão Pinei: —406s6a4064 ni0i ntsr64s6rair ot 3.* rhfl 
Sala de 7 ,30X9m .l0 . Piso de cimento sobre madeira com espes
sura de 0 cm., com revestimento de ceramica. Revestknento das (M 
redes com azulejos na altura de 2 mts., mudança de 2 grades p#l 
fóra das janellas, 2 1 m2 de forro com cimalha. cadeira e aba. Oofl 
cação de 1 porta de vidro nova deitando sobre a sotéa. Conceitos 
3 vãos de portas. Demolição de uma parede de 0,30 X 7,30 XHf 

.iji oá áj6s4apt0in6iu  3 mtrs. 50 X  7,30 mts. Piso dfi 
sobre madeira com espessura de 0 cm. com revestimento de cel 
Paredes com azulejos até 2 mtrs. de altura. Compostura w  
em 5 vãos de portas e 2 de janellas. 2 telas de arame reforçadas 
ferro de 1.20 X  2,30 mtrs. para resguardar as vidraças. ,
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—407m4 trs.m 3 X2j2 70 —j^sm.c042e^2 a n mtrs. 30 X  2 mtrs. 20. 
j^ceraniica sobre cimento com 6  cm. espessura. Azulejos a 2 
P* paredes. Concerto em uma porta.
iob.̂ t o r io a 10 mtrs. 55 X  7 mtrs. 30. Piso cimento armado so- 

£jeira. 6 cm. espessura, coberto de ceramica. Azulejos á altura 
,n3' nas paredes. Concerto em 5 portas e 2 caixilhos. Mudança 
K p a r a  o exterior. Demolição de uma parede de 0,45X7,30X 
btp Abertura de 1 porta para a secção de mulheres. Fc
ISO-

m.

orro novo,
f in ia lh a  de 20 e 34 mtrs. corridos.

uu407m4 7mX e0sX^ms^X.2Xa Substituição de um escada para mi- 
®^„rivadas. Mede 3 m. 50 X  2 m. 80. Piso de cimento armado 

ferro I espessura 14. coberto de ceramica. Paredes com azule
jo 2 mtrs. 3 divisões de cimento armado revestidos de azulejos 
1 gi. 30 de altura por 0,75 de largura, separando as privadas, 

os em uma porta C|ue vae á sótea. Substituição de 19 portas 
por novas, de almofada, medindo 2 m. 45 X  0,93 com ferra- 

novas. Mudança de 17 grades de dentro para fóra. Collocação 
|0 bandeiras novas, espelhos de azulejos em 16 quartos, de 0.76“. X  
066 m. Concerto de 16 vãos de tampos de janellas.
»A2sc0^4mX 7mX e0sX^ms^X.2Xa 3 mtrs. 50 X  2 mtrs. 80. Piso 

to armado sobre ferro. Paredes azulejos de 2 mtrs. Revesti- 
de azulejo em 2 banheiros de 1 m. 70 X  0.80. Uma parede de 

X 3.80 m. X  4,50 m. separando os banheiros das privadas, 
vão de caixilhos com bandeira nova.
zmse24^2a 6  mtrs 30 X  7 mtrs. 30. Assoalho de macho e femea.

ide saia e camisa. Divisões 2 mtrs. 50 X  6,30 m. Collocação 
4 clarabóias de vidro. Um deposito para colchões com 3,80 m. X  
3,10 m. assoalhado, forrado com divisões dos lados. Altura 2,50 m. 

ia de telha de vidro. Uma parede de taboa resguardando a 
da escada, com 6,80 m. X  0,90 de altura. Escada de madeira

8 mtrs. de comprimento, com corrimão e balaústres de madeira.

l2P̂ s0.0 7mX ^s—7^0mXa 6  m. X  2,80 m. Piso de cimento sobre 
Jia com 6 cm. de espessura com ceramica. Azulejos nas paredes 
mtrs. Forro novo. Demolição d’uma parede de 0.15m. X  4,50 m.X 
2.80 ni. 3 caixilhos novos com ferragens novas e banheiras. Con- 

em 3 vãos de tampos. Uma porta nova dividindo-a com a sala 
visitas e uma bandeira.
*2j2 70 0Xe042 7mX e0sX^ms^X.2Xa 3,50 m. X  2,80 m. Piso cimento

6 eni sobre taboa, com ceramica e rodapé. 1 caixilho com ferra- 
nova e concerto do tampo. Uma porta nova com vidro. Na entra- 

cofflocação de ceramica das divisões de 2,40 m. X  6,10 m. Uma 
nova dando para a sotéa.

d2.0m 72 2.° X0—C1m 7— ^s7^50s.0Xa Pavilhão para privadas e mi- 
com 6,25 m. X  3.60 m. X  4,50 ni. coberto com telha franceza. 
ninos para ventilação. Piso de concreto com ceramica. Pare- 

rcvestidas com azulejos de 2 mtrs. de altura. Forro de estuque, 
■s separadas por paredes de cimento armado forradas de azu- 

de 0,75 m, X0,90 m. Uma porta de entrada com mollas.



Paiilhão dc recreio da Pai secção: lhãod ca r  e c sç
da:C 2ç. " cU.ma 20 qu tpUg.tã .uDçvtqçma Sç..ç qu mt<t nBBt.u  
u umU<cu Uç qu ctqu<.t mçD.u çm çmã vçDu.Uç qu Uup t "  
u.vt qu ctqu<.t qu l"d ca r  Pã d ca

Corredor da 2." secção: gDmU<Ug< ç qu gct um.t U a a l  

Dt çm u 2.< tqtmã vçc 8 ca r  "ãPda <mç v<cu Uç t.ctqç B n
 qu l: vca um2ummg.tã vçDu.Uç qu vu.tc<vta t.uqum vçg< n  n..  

tU  P cuU.çma u umU<cu Uç qu " Dt u<.çm vçc t g pu ç m n n n p 
U<cu Uç vçc 2ç.Ut 2t.t ç t guvuqç.ã .u umU<qç vçc t gpu çm ã n  
.u umU<qt qu t gpu çm mu2t.t qç çm Dt u<.çm qtm 2 .< t<nnnn  
qtm mu2t.tqtm 2ç. 2t.uqum qu v<cu Uç t.ctqç vçc t gpu ç   
ç t vçc Dt u<.t qu u..ç uc mgDmU<Ug< ç qt up ta ç.Ut ni.  

cç tqt qt qç 2t.t t mçU ta Um quarto para empregados da n
Pã d ca r  Pa d ca <mç vu.tc<vta uDçvtqça ct 
vçppçvt ç qu t uppta  t n

Dormitorio da "a  secção: hãeC <a r  hãCd ca p <Dtq<p p  
u..ç s qu l: vca <mç qu vu.tc<vta u umU<cu Uç qu t gpu ç<t ã .u 

qu P cU.ma Sç..çm ç çm hãeC ca r  haCda çppçvt ç qu < t qu t p 
.ç qu Po vca qu tpUg.ta " çm qu vt< <p çm ç çma ct 2ç.Ut q
ct 2ç.Ut qu tpcç tqt qt qç 2t.t t 2ç.Ut qu vp< çU u.t2 gnn

Privada da "a  secção c mictorios: ha:d car PãCda <mç 
t.ctqç qu 12  vca vçc vu.tc<vtã t gpu çm t tpUg.t qu 2 cuU.çm  
q< <m um qu v<cu Uç t.ctqç vçc t gpu çm qtm 2.< tqtm cuq< qç 075c  
2ç. dãed ca P 2ç.Utm qu tpcç tqt u l Dt qu<.çpta l vpt.tp<ç<t qu <q.u 
qu "ãCd ca r  daod ca

Sala d<e clitiotherapia para indigentes : l" cuU.çm ld vcma 2ç.  
cuU.çm eC vcma <mç qu vu.tc<vta u umU<cu Uç qu t gpu çm tU  P 
cuU.çm qu tpUg.ta Sç..çm ç çm l"ãld ca r  hãeC ca u u<ctp tma 4 
< tm qv u..ç vçc haeC ca u Po vc qu tpUg.ta " vt< <p çm ç   

2ç.Ut qu <q.ça ucçp< ç qu gct 2t.uqu qu dã"d ca r C ca r hCC 
cuU.ma Suv tcu Uç qu P çma ç.Ut ç t qu tpcç tqt 2t.t ç vç..u
qç.a 6  Uuptm 2t.t gt. uv<cu Uç qçm <q.çma

Banheiro da sala de clinotherapia des indigentes: hãeC r "a"d1 
DçDtq tm qu U< çppç vçc u..ç s l:a <mç qu vu.tc<vta gpu çm 
tm 2t.uqum tU  P cU.ma : Dt u<.çm .u umU<qçm qu t gpu çm qu la d1 

2ç. daod ca Suv tcu Uç qu P çm u vçppçvt ç qu gct 2ç.Ut ç< 
qu tpcç tqta

Corredor da "ai sccção : .< tqtm u c<vUç.<çm "ã"d ca r P n  
<mç qu v<cu Uç t.ctqç vçc vu.tc<vta gpu çm tU  P cuU.çm qu  

Ug.ta .< tqtm mu2t.tqtm 2ç. " q< <m um qu v<cu Uç t.ctqç 
U<qtm qu t gpu çm qu dãod ca r  dãeC ca ç vu.Uç uc 2 2ç. 
u<.çm "ã"d ca r  Pãod ca <mç v<cu Uç t.ctqçã vu.tc<vt u 
çm tU  2 cuU.çma 1 vt< <p ç ç ça

Sala dc visitas dos indigentes: hã:d ca r  hãeda 
<u Uç t.ctqçã vu.tc<vt u t gpu çm tU  cu. ç..çm ç ã 

p<u.tqç  vçc v<ctp ta 2 vt< <p çm ç çm vçc Dt qu<.t çpUutqtã 

vu.Uç uc " Utc2çm qu t upptma çc .Uç a g  dl



ijova para o pateo. 1 viga de ferro de 0.28 m. de altura por 
J r je  comprimento.
ijiovapa rat oproe.pg.td  6.70 m. X  6,90 m. Piso de aboba- 
riini ferro I 14. com ceramica. azulejo á altura de 2. metros. 

no forro. 3 caixilhos novos com bandeira de volta. Con- 
3 tampos de janellas. 1 porta de vidro e bandeira de volta 

r  avarandado. 2 portas de almofada compostas. Fechamento de

P**f'

\(Uro de alvenaria de 0,30 m. X  32.80 m. X  3 metros. Pila- 
^  3 em 3 metros.

I v a divisão Esquirol: 1." Secção de pensionistas:
f0joopr2td 3.45 m. X  2,30 m. Piso de cimento sobre madeira 
Ejjoleira de cimento. Paredes com azulejos na altura de 2 me- 
, 2 divisões de cimento armado revestidas de azulejos 1.35 m. 
075. Divisão com parede de estuque de 3.45 X  5 m. Concerto 

|2 cortas Uma porta dando para o salão.
i82gomp ool - ‘ t.uJca ru 0.ptoapotg2td  3.40 m. X  3.60 m. Piso 
Ego sobre madeira com tijoleira de cimento branco. Paredes com 
vjos ate 2 metros. Um vão de caixilhos com bandeira. Um vão 

Uma poria composta com ferragens novas.
Na 1.’ secção 18 espelhos de azulejos medindo cada um 1.30 m. 

e 1 metr.
n2v2 ru j.6.oJ7.td Azulejos 56.40 m.

].* t.uJca ru oproe.pg.td  Sala das privadas: 3.30 m. X  2.30 m. 
D cimento em tijoleira de cimento branco. Azulejo altura de 2 
Ètro>. 3 divisões cimento armado revestidas com azulejos 1.35 m. X  
1 0.70 rn. 2 vãos de porta de almofadas para o corredor e a sala. 
hi parede dividindo os banheiros das privadas 5 m. X  3 m. 30 X  
(30 m. rebocada. Forro novo de 13 m .2
X2p8.ojatd 3,30 X  3,60. Piso cimento com tijoleira de cimento, 

tóejo de 2 mtrs altura. Reboco nas 4 faces. Forro novo. Trans- 
|Bnai;;'i;> <le uma porta. 1 caixilho novo.

[ ,j.2d  Substituição de grades em 5 vãos por telas com balaústres 
■toril dc moldura. 7 conduetores de aguas da sotéa. 20 pilares 
locados, novamente. Em toda a area á altura de 1 metro o reboco 
ítirado e substituído. As paredes mediam 70 mtrs. Porta de vidro 
Kidamlo para o corredor — 1 .* secção (andar de cima) — 2 es- 
pk de azulejos 0,70 X  0,60.
■Forrri/,') : 7 m. X  2.30 m. Piso cimento com tijoleira branca •le 
■Mo. Revestimento de azulejos de 1.70 m. X 1.50 m. Forro novo. 
Pfrtos em 2 portas.

I9aPajegajoatd 7 ín. X  6.60 m. Piso de concreto com abobadilha 
P 0*" c°m ferro I 14. tijoleira de cimento branco. Revestimento 
Prariola na altura de 2 metros. Deposito 1̂’agua de cimento ar- 

revestido de azulejo 1.60 m. X  1.20 m.. 2 caixilhos novos. Uma
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mesa de ferro de 4.50 m. X  1.40 com cimento armaHn ü  
azulejos. rev̂ i do

—-10-mese aed-fro 3,40 m. X  3.30 in. Abobadilha de 1 3  
ferro 1 14. ceramica. azulejos a 2 metros. Concerto de

41.1 d1 2.*: Um espelho de azulejos 0,70 m. X  0.80 ^
2." 4ef5Xr (andar de cima) — c1mie-nro 3,40 m y  

Piso cimento armado com ceramica. Azulejos a 2 metros de n'. 
Uma divisão de alvenaria de 0,15 m. X  5 n,‘ Y S -
lho novo com bandeira. Reboco nas paredes. 1 .

tn-H1d1üzu feitas no local de uma escada 3,60 m. l  7 ^  

cimento com ceramica. Azulejos a 2 metros. 3 divisões dàs 
íes de cimento com azulejos de 1.35 tn. X  0.75 m. 1 ]x)rta 
mofada nova dando j)ara a .'■ala. Concerto em 2 portas.

tn-H1d1ü: 3,30 m. X  2.40. Piso cimento armado —-1 
azulejos a 2 metros. 3 divisões <le cimento armado e azule'
privadas de 1.30 m. X  0.75 m. Concerto de 1 porta p a n T S H  
I vão de porta nova para o corredor e 1 para .» d o rm itó r io )^®

azulejo*
1
iwrefc

de alvenaria ]>ara separação do banheiro 3.3 111. X  5 111.. reixiçada
c1mie-nrüo 3,30 m. X  3.60 m. Piso cimento, ceramica/#3 

a 2 metros. Reboco em toda a parede. 1 caixilho novo dando n* 
area. 1 porta nova de almofada dando para o corredor.

41.1 d1 3.“: 1 esj>elho de azulejos de 0.70 X  0.80. |

3.° 4ef5Xro tn-H1d1ü 3,70 111. 5< 2,40. Collocação de ceramica 
Azulejos de 2 metros. 3 separações de patentes, de cimento armado 
com azulejos 1,35 tn. X  0.70. 1 porta de almofada nova dando nar* :
o sotão.

c1mie-nrüo 6,90 X  3.30. Abobadilha de tijolo com ferro 1 14 
Piso de ceramica. Azulejos a 2 metros. Demolição d’uma parede 
de 30 X  5 X3.30 111. Fechamento de 4 portas e abertura de 2. l ’ma 
porta nova de 1,20 m. X  2.20 111. e outra de 0,80 X 2,20 m. 1 ai- 
xilho novo e concerto no tampão. Concerto 110 forro.

3.“ 4ef5Xr (andar de cima) : 2 espelhos azulejos 0,70 m. X 0.60ra.
t1-z-.iXr j1n1 jn-H1d1ü mr j1ser emsne jemü-rm-üs1ü e -md-vemseüo 

Coberto com telha franceza. Alvenaria 5.1Ó m. X  5.10 m. X 3 m. 
Beirado de 0.50 m., forrado e calha. Forro de estuque. Piso de 
cimento com ceramica. Azulejos a 2 tn. 2 portas de mollas com 4 
ventilações. 9 divisões de cimento armado com azulejos 1.40 m. X 

X  0.70 m.
t1ser o Muro com balaústres. 31.40 m. X  2,80 m. Pilares de

3 em 3 metros. 1 muro com balaústre 7.90 tn. dividindo o pateo de 
pensionistas. 1 portão de ferro com tela.

41.Xr de irmn1o Relxxro 162 m .2 1 parede de estuque dobraib! 
32 m .2 RodajK* de refendido de 0.30 de altura X  34,20 m. Concerto no 
forro 8 metros. Concerto nas janellas. 2 vãos. Concerto n uma poro 
para o corredor. Fechamento de 3 vãos. Abertura de um vão.

^rna-srn-r d1 43jen-rn1 o Parede de estuque separando o qtMV 
da entrada. Rel>oco 75 m .2 1 porta de almofada. Forro de 1” m.*w 

Concerto no caixilho. Rodapé 15 m. 1 gelosia.
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UIs 'lk 'la'iIml:

e[otred°r do dormitorio: Mlosãz oi 'rkiaml Dá k: °  P:dP k:
[ oi snrHsIi0: oi ksoirIs sIIsa'sol0! 'la'iIml i Iiul'l al0

2 Elmr''Iml oi 6  t>l0 oi mskãl0! i 1 t>l0 oi ãlIms0: 6 'sr<rnCl0 
 6 kirs0 tiaiHrsas0 alts0: 1 ãlIms alts osaol ãsIs usaCirIl0
bs0: 1 usaoirIs: iklnrh>l i Ii'la0mIU'h>l oi 1 ãsIioi 0iãs’ 

!l'lIIiolI os iajiIksIrs os0 Ik>0: lIms alts oi snkljsos: 

faferniaria das Irmãs: ! á k: °  D:pP k: r0l oi 'rkiaml 6 
1!!’i ksoirIs! Iiti0mrol 'lk mCiIkrmi ia'sIasos: 0'sIrlns sn’ 

x ar: i'Cskiaml oi d ãlIms0: Miul'l altl: d 'sr<rnCl0 altl0 
 usaoirIs0: 2 inl0rs0:
pfreadas e banheiros da Enfermaria das Irmãs : d: P k: °  D: P k: 

rairrml 0luIi ksoirIs 'lk 'iIskr's: HUnibl0 s d k: sIioi 
mUUi 0iãsIsaol ol0 olIkrmlIrl0 'lk e :áP k .2 oi i0mU Ui oU’ 
jlIIl eP!e1 k:g: e inl0rs: lIms osaol ãsIs s ajiIksIrs:

2 Prreadas, banheiros e lavatorios das Irmãs: p:1á k: °  1:DP k: 
skiaml 6 'k: 0luIi ksoirIs 'lk 'iIskr's: HUnibl0 s d kimIl0! 
msabsImrkiaml0 ãsIs usaCirIl0 'lk á ãlIms0 oi snkljsos: 1 inl’

1 Ims ãsIs l olIkrmlIrl:
Primeiro dormitorio das Irmãs: eP k: °  !áP: r0l 'rkiaml 0l’ 

m ksoirIs 'lk mCiIkrmi ia'sIasos: 0'sIrlns d kimIl0: Miul'l 
rj's0sns á k .2 jlIIl altl 'lma 'rksnCs: msuirIs i sus: á t>l0 
rãl0ml0 oi 'sr<rnCl0: á bsnU0rs0: iklnrh>l os0 ãsIioi0 i<r0mia’ 
! ãsIs jsHiI l 0sn>l:
gtguitdo dormitorio das Irmãs: !eP k: °  p!áP ma: r0 'r’ 
l oi 6 'k: 0luIi ksoirIs i mCiIkrmi ia'sIasos: 0'sIrlns d k: 
Ijl0rs0: 0mU Ui 0iãsIsaol ol0 usaCirIl0: 1á:áP k .2 oUãnl: lIms 
a osaol btrIs l0 usaCirIl0 !1P k .2 jlIIl altl: Min 'l! mlol l 
jm,mlIrl:
Privada e banheiro: as 's0s ol iajiIkirIl’k I: irs Us oi 

e°D k:: ãr0l 'rkiaml: e ãlIms: e 'sr<rnCl ãi Uial: lIIl:
■ Casa do Uiaehinista: strnC>l ãsIs ãIrtsos i usaCirIl D!1á k: °  
e1P k:  D! P k: oi sntiasIrs! mrblnl! 'luiIml0 minCs jIsa'iHs: 
ãoi eD k .2 Miul'l: Elnnl'sh>l d t>l0 U0sol0:

galpão de madeira coberto dc cinco, para lavagem de roupa: 
ar’ ° ! P k: °D:áP k: 1 msa Ui0 'lk 1:áá k: °  e:1P k: °  
n,  ma:! oi 'rkiaml! 

rs galpão dc madeira coberto dc zinco para scccar roupa e k: °  
k ’  2 D:áP k: EiI's oi msuls 0iãsIsaol ol ãlksI P k: °  
ed:áxe k

1 Deposito da pharmacia, roHparia c sala dc costuras : 22 k: °  8 k:
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Piso dc concreto de 12 cm., com tijoleira de cimento 17f} 
forro saia e camisa. 5 vigas de ferro de 26 cm. 
reboco. 40 cm. escavação cm t<xla a extensão. 6 janelünh ' 
de arame 0,56 m. X  0.56 m. 6 caixilhos com gradil d * 1111 teu
1.20 m. X  1.20 m. e 3 de 0.85 m. X  0.70 m. 1 com partiiu^^H  
privada 1.70 m. X  1.10 m.. de alvenaria revestida com ^  Pai»
2 metros e 1 porta de calha de pinho. 5

—412PiPs o dPcno14rs e4r21sr41rs iP octo4mP41P .,o j j J
4.20 m. X  2.70 ni. Piso cimento armado e ceramica, azulei
3 divisões com azulejos e 5 vãos de portas de amparo.

jsla7ao 7ao i121io Ps e412PiPs iP fo}4olP41P5 8.30 m y  - 1  
dobrado. 1 porta separando a privada da enfermaria. For 
12 m .’J n0ío

fo}4olP41P5 10 m .2 de forro novo. Reboco. 2 colutnna»JS 
5,50 m. Concerto em 3 vãos de portas. v vãos de janellas 
lhos compostos. 1 escada nova para o porão. Abertura (U 
para o gabinete do administrador. 10  m .2 de assoalho novo e 
Fechamento de unia porta. 1 vão de gelosia. Desmontou-se' 
cada ()iie ia para o dormitorio. Fecliamento de 1 vão no irahinri j  
administrador e collocação de 1 porta na Secretaria.

g6b 04}n12r 5 8,85 m. X  3,60 m. Escavação de 40 cm. em 30 J  
ni.-' Piso cimento de 12 cm. Tijoleira de cimento branco. Forro ■«»* 
de saia e camisa 30 m .2 60. Reboco 50m.2 1 janellinha com tela. 1 ca», 
xilho com grade.

ç6b 04}n12r 5 8.85 m. X  3.60 m. Escavação de 40 cm 
30.60 tn.2 Piso cimento de 12 cm. tijoleira de cimento branco. Forã 
novo de saia e camisa 30,60 m .2 Reboco 50 m .2 1 janellinha comteffi
2 caixilhos e grades.

ã412PiP irs ome4o<Pirs iP fo}4olP41P5 3,95 m. X  2.25 
so cimento com tijoleira de cimento branco. Azulejos 2 mtrs. 1 vão 
de caixilhos com grade. 1 porta de vidro na privada. Privadi 
1,35 X  1,45. revestida azulejos 2 m. por dentro e por fora. 1 porta 
de almofada.

xoto1lr41r irs ome4o<Pirs iP fo}4olP41P5 8,85 m. X 
Escavação de 40 cm. em 30,60 m .2 Piso cimento de 12 cm. tijotón 
de cimento branco. Forro novo de saia e camisa 30.60 m.2 8a |  
novo em 50 m .2 1 janellinha para ventilação. 1 porta nova de fendj

04}n12r }m dP1ür iP Pcl1<P fo}4olP41P5 3.50 m. X  3,20 m. PM 
cimento com assoalho de 20. Forrode saia e camisa. Reboca UM 
1 caixilho com grade.

xoto1lr41r om dP1ür iP Pcl1<P fo}4olP41P5 5,10 m. X 3.30jB 
Piso cimento com assoalho 20. Forro de saia e camisa. Reboco nom 
1 porta envidraçada.

—412PiP om dP1ür iP Pcl1<P fo}4olP41P 5 2.20 m. X  3,30 m. Pr" 
cimento com tijoleira de cimento. Forro novo. 1 escada< l̂ caixiM 
de vidro com grade. Privada 1.10 m. X  1.20 m. de alvenaria, rebocos 
1 porta de vidro.

homr,1'Xr io amP eP4oio cP Pcl1<P fo}4olP41P 5 3.30 m. X
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rti
de

Collocação de 1 viga tle ferro de 5 m. 2 gelosias. 2 ban- 
(erro e remate -de pedreiro. Concerto em 4 vãos de janella

fej —41—3rt Demolição d’tima parede de 5.30 m. X  5.50 m. X  
-\ssoalho novo <le 13 em 31 m .2 Collocação de 2 vigas 

E n  de 28 no comprimento de 5.20 m. Rodapé em toda a exten- 
K r‘',K-erto no forro.
ideColr c— açi—l4 olcoã—lv—4t 9.70 m. X  5,70 m. Piso de 
K l  Forro  novo. Abertura de 4 vãos. Escada de madeira. Re- 

paredes. 2 portas de grade de ferro. 1 vão de caixilho com 
— y, o vãos de portas de vidro.

dgç3lfcç3 cr 5ar3irmort  6.20 m. X  2 m. Piso cimento, tijoleira 
B -(| franco. Espelho da pia de azulejos 1,60 m. Xl.60 m. 1 
E» de vidro dando para <> pateo. Transformação d'uma porta em 
Ejo com guichet para entrega dos medicamentos.
5ar3irmort 6,15 m. X  3.75 m. Piso cimento com tijoleira de 

-pio branco. 1 porta de vidro e 2 vãos de caixilhos novos.

1 Cosinha — .r2rlcr3or r 2reç3s — Em dezembro tiveram inicio 
obras de alvenaria para a cosinha e lavanderia a vapor, cuja exe- 

Jjo coube ao empreiteiro José Veysseyre. em virtude de concor
d a  publica, feita pela Secretaria de Obras Publicas.

bcoooolo4v3rn-ç —  (—m—ovr m c—4e—4r — A receita do Hospitai 
tarte o exercicio de 1927 attinguiu a Rs. 486:915$814. assim 
primi nada:

Contribuição de pensionistas .................................. 217:1651760

Idem das Intendenclas .............................................. 46:243S000

Eventuaes ...................................................................... 1:698$400

Renda do Patrimonio .................................................  161:5331720

Fornecimento de energia electriea ao Quartel das

Bananeiras ............................................................  15:195$587

Fornecimento de energia electrica ao Hospital de

Isolamento .............................................................  2:303$520

Fornecimento de alimentação, agua. luz e Phar

macia ao Manicomio Judiciário ..................... 42:7751827

TOTAL ...........................................................Rs. 486:9151814

Etn relação á contribuição dos pensionistas, verifiquei (jue grande 
—4 delles. antigos internados, se achavam em atrazo no paga- 

ito das mensalidades, alguns em situação insolvavel e sem fianças 
Dneav

IA Directoria, de accôrdo com itistrucções dessa Secretaria di- 
,u ‘■'artas circulares a todos os responsáveis, convidando-os á liqui- 
~ dos respectivos débitos, tendo procurado regularizar do melhor 

possivel a situação dos pacientes 110 Estal>elecimento.
Eni relação ás municipalidades, a situação é idêntica, quanto ao
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atrazo dc pagamento, attingindo o debito das —41—_1 aatr 
Hospital em 31 de dezembro de 1927 á elevaria <1
792:2351640. ^  <te

Examinando-se o «juadro demonstrativo desse dei • 
uma grande disparidade nas contribuições res|>ectivas par' 
de assistência a alienados. " ''r ,^

Intendencias de grande renda contribuem coni netud. 
cellas e vice-versa.

Assim, por exemplo:

Bagé. com a renda de 1 .700 :000$000 dá a contribui * 4
de Rs. 500S000, ao passo que Venancio Ayres com a ret*’!" 
276:000*000 dá a de Rs. 1 :000$000.

Isto em relação ás que pagam annuidade fixa; 
indemnisam diarias —41 _a —tra á razão de 2S000. niaior é ^  
disparidade. 'i;i *

Assim. Dõres de Camaquam com a renda de Rs. 
deve pagar |>elo.s seus psychopathas em um anno Rs. 7 ^mlS” 
aiz ki>m. .ali' i .• t  •.•rnl:i -it- K-- od '7 'OOO^OOO^^e
Rs. 3:650*000.

Tratando-se de 11111 serviço de assistência social para 0 qu J ll 
rleve exigir o concurso de todos na mediria das IhjssíIhIíHiXM 
cada (jual. o ideal será a contribuição uniforme de unia p m JS
percentagem sobre as respectivas receitas ordinarias. meio nnr 
r i 1
como ja pagam algumas municipalidades.

No regimen actual. cem; contribuiçõc- nr.«porcionaes á rcnih, 
com annuidades fixas e pagamentos ]>or doentes á razão de 2$00ft
o total debitado ás Intendencias num anno já attingiu a Rs

167:815$000.
A contribuição uniforme dc- meio 1 < 1 cci.to s,,bre a rendi 

calculando em Rs. 50.673:977$3Í>2 a receita annual das Iiilendencw 
do Estado. produziria para o serviço «le assistência a alienados ol 
valioso auxilio de Rs. 253:369$880.

A despesa montou a Rs. 1.759:643$086. assim discriminada:

Para o Hospital São Pedro .................................. 1.621:681$994

Para a Colonia Jacuhy .......................................... 137:96W0M 2

TOTAL ........................................................ Rs. 1.769:643$0M

Xesta somma se acha englobada a importancia de R s . . . . l^ ^ H  
528:751$279 despendida durante o exercicio nas obras de sanean»-] 
to e remodelação do Hospital, r.e e de»i<csa e.\tr; ordinaria fnta 

por conta da renda do Patrimonio.
Fica. portanto, a despesa ordinaria em 1927 reduzida 4..... -j

1.230:8911807, sendo 1.092:9305715 com , I h-pital São I’«dr» 

e Rs. 137 :‘>f>lS0t>2 com a Colonia Jacuhy.
Deduzindo da mesma a receita annual 110 valor de Rs.

Ã
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que o despendido real para custeio do Hospital São Pedro 
nj;( Jacnhv foi de Rs. 743:975$993. tendo sido orçado pelo 

! £ „  ]>ãra esse fim Rs. 1.320:631 $000.

—415queo — dsopso1 npsi r1pal1c —  Durante o anno distribui ram-
K  593 rações, inclusive dietas, na importancia de Rs...................

V 7g3S/05 por conta da verha Alimentação da tal>ella orçamen- 

t  o <lue f':l a c:K'a raÇão o custo de Rs. 1$518.
4 despesa por cabeça saiu a razão de Rs. 3$335 para o 1 Iospital 

E .  *$000 para a Colonia Jacuhy.

l H oaS1 sãsrliar1P —  A  usina electrica do Estabelecimento pro-
— 48.157 kilowatts de energia electrica. assim distribuída:

para o Hospital .....................................................................  26.388

para o Manicomio Judiciário .............................................  2.886

para o Hospital de Isolatneuto ........................................ 2.473

paru o Quartel das Bananeiras .........................................  16.410

TOTAL ............................................................................  48.167

[ 0 preço medio do kilowatt saiu a Rs. 860.

I j1lia;(SaJP  — O seu valor em 31 de dezembro de 1927 é de 
L  4.527:897$990 contra 3.939:922$504 em 31 de dezembro de 

H 6.

— Teve elle, por consequencia, um augmento na importancia de 
Js. 587:975$486, da seguinte proveniencia:

Valor das obras de saneamento e remodelação 

feitas por conta da renda do Patrinionto Rs. 565:9865286 

Lucro verificado na compra de 228 apólices da 

Intendencia Municipal de Porto Alegre, de valor 

r nominal de 500$000 e global de Rs. 114:000*000. 

f  'adquiridas por Rs. 92:020$800 ___ ; .....................  21:979$200

Total do augmento Rs........................................ 587:975$486

II —  COLONIA  JACUHY

—hoaaJvalSrSlJo sãs aSo1SJoP —  Existiam em primeiro de janeiro de 
1-' na Colonia Jacuhy 129 doentes.

0  movimento durante o anno consistiu em 24 transferencias 
[Hospital para a Colonia e 27 desta para o Hospital.



Deram-se dois fallecimentos.

Assim, em 31 <le dezembro, a população da Colonia (Uj 
para 124 doentes.

Deramr-ms —  A Colonia possuia a 1." de janeiro de ig jj 
animaes: 26 vaccuns. 10  muares e 1 cavallar.

A producçáo foi de 2  animaes vaccuns. Morreram 

do anno 3 animaes vaccuns e 2 muares. Foi remettido i>ara'e irTíT 
pitai São Pedro 1 muar.

Assim em 31 de dezembro ficaram existindo 26 animaç. 1 
cuns, 7 muares e um cavallar. ■

dremoif le ca-nfc e mt-.aA,arms —  Possuia a colonia etn 
janeiro 37 suinos. Morreu durante o anno um casal ,|a ’ *** 
Duroch-Jersei. Assim em 31 de dezembro havia decrescido aü» ra*

para 35.
A avicultura. como nos demais annos, não teve maior j  

volvi mento

31r-.aA,arms —  A lavoura, horta e pomar tiveram 

sufíiciente para o abastecimento da Colonia. sendo tambem reniet 
tidos durante o anno alguns productos, como mandioca, abobora* 
batatas, milho, alfafa e fruetas ao Hospital São Pedro. .

<-tercmc renlmcs —  As invemadas renderam durante o anno 
apenas Rs. 388$400.

<eczecms —  A despesa com o pessoal attingiu a Rs. 31:726J397 
e o custeio a Rs. 106:234$695.

Dm,r-bfn-fs — O patrimonio da Colonia Jacuhy. depositado em 
caderneta do Thesouro do Estado, a 31 de dezembro de 
de Rs. 19:476$407.

I I I  — M ANICOM IO  JU D IC IÁ R IO

Continuou durante o anno de 1927 este Estabelecimento a at- 
tender com presteza a todas as solicitações das autoridades judicia
rias, dentro dos dispositivos do decreto n." 3356, de 15 de agosto 
de 1924, que o instituiu.

pft-ben,f lr -n,ernmlfc  —  A 1." de janeiro de 1 *>27 existiam 
no Manicomio Judiciário 48 pacientes, sendo que <1<-tes quatro mu
lheres permaneceram no Hospital São Pedro por falta de secol 
minina.
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,ra"te °  anno deram entrada 16 pacientes e teve alta igual

altas apenas uma foi ]x>r falleeimento. Firminio A. de Lima. 
gfjn. procedente da Casa de Correcção. 

—4 gemais foram por conclusão de observação, um por ha- 
e um curado do e|)isodio mental: Giovani Oss F.mer. 

de Caxias; Garibaldi Cardoso e Samorim Kurtz Barbosa. 
passo Fundo; Gentil Marques Ferreira, do de Pelotas; An- 

_ ttisti Filho, do de Alto Taqnary; Pedro C. de Oliveira. Po- 
Er f. de Oliveira. João Luz Furtado, Manoel A. de Oliveira, 
IÇ, \. de Avila, e Américo T. Nunes, do Conselho Penitencia- 

(ijibio Silveira, condemnado, da Casa de Correcção; Josfepha 
(ja Rosa. do fôro de Caxias e Maria Borges Velleda. do de 

-Ihada.

\s>ini. durante o anno de 1927 o movimento do Manicomio 
C j0 attingiu um total de 64 doentes, havendo, por consequen- 
n,a differença para mais. de 7. sobre o anno anterior.

——4177,r1a",rt — Somente a 27 de outubro foi preenchido o
I  (]e escripturario-datylographo do serviço technico. consigna- 
p lei de orçamento, com a nomeação do cidadão Ruv Victorino 
e°  que tomou posse no dia immediato.

A vinte e um de dezembro, ]X)r i>ortaria da mesma data des- 
Diitctopa. foi mandado servir addido na Colonia Jacuhy na fun
do administrador o ajudante do Manicomio Judiciário cidadão 

■Ss Madeira, passando a desempenhar esta ultima funcção o 
^ istrador daquella colonia cidadão Reynaldo Trigo Alvarez.

,nr",,o71dr 7m,1,7r —  Afóra os trabalhos periciaes. o movimento 
k como no anno anterior cifrou-se quanto á medicina a casos 

icos de grippe e quanto á cirurgia a pequenas intervenções de 
'a.

íoram feitos novecentos e setenta e seis curativos e praticadas 
*ís 7 noventa e oito injecções.
Ao laboratorio requisitaram-se seis reacções de Bordet- Wasser- 

18 exames de urina e dous de liquido pleural.
A pharniacia do Hospital São Pedro aviou 856 formulas.

6ptdacr ta1,da",r  — Foi excellente o estado sanitario do Mani- 
p durante o anno.

Dcconeu ;i|>enas o obito de um jiaciente procedente da Casa 
^rrecçã, e cuja causa-mortis foi "Insufficiencia cardiaca. Di- 
,*> aguda do coração.”

is7s,da s cstvsta  —  Na despesa as verbas da tabella orçamen- 
«astaram para as necessidades do serviço, verificando-se em al- 

dcllas pec|ttenos saldos, com excepção da rubrica lm,gs1dau



— 418 —

—418 em que houve déficit, o que é explicável pelo augniw-^ B  
mero de internados. ' k

A receita durante o exercicio, proveniente <la contribi 
cientes recolhidos a compartimentos especiaes, á razão de em ^  
•dia. montou a Rs. 4:956$000.

Eis. Snr. Dr. .Secretario, as informações que julguei mil 
a V. Excia. no tocante ao funccionamento durante o 

quhov  d<>* tre> departamentos i>syihiatricos >ul>ordiiiado» a ° r' ^ 
rectoria. que fica ao inteiro dispor da Secretaria de —418em 
gocios do Interior e Exterior para quaesquer outros

Aproveito, outrosim. a oportunidade j>ara annexar 
relatorio o plano geral de remodelação dos serviços de a » â ^ l  
aos psychojwthas. 110 Rio Grande do Sul. já approvado 
rito Governo do Estado, e no qual se encontra grande eopia 
dos informativos relativos ás novas obras executadas nn J l  
São Pedro.

As obras de remodelação do Hospital São Pedro, atacada* X 
janeiro de 1927. sob a directoria de Assistência a Allienados d  é  
ce a 11111 plano geral previamente delineado. mf

Este visa congregar os differentes departamentos da assiste».1 
cia a psychopathas ora existentes e a serem creados, na arca dt 
Hospital São Pedro e em terras outras situadas nas adjacências dts- 
ta e que ]>ara tal fim convem sejam adquiridas.

Por esse modo a assistência a psychopathas do Estado i m j  
lhar-se-á a assegurar nas melhores condições os meios de tratamento 
adequados a icete  ou ,xpl1ete  os doentes agudos de toda a edadt 
a provêr a hospitalização dos ile1áai1g  e aáicednxag8 a cpapaite ot 
capazes de trabalho e a wetwte com conforto relativo aos recursos de 
cada qual, os doentes das classes contribuintes.

O nosso unico Estabelecimento de alienados tornar-se-á por 

essa fórma. a um tempo, l1g-awtp8 l^g-aia18 i1p1áat teBeai1pt e itgt  aw 
gtaarx8 completando a sua finalidade social com tres outras modalida
des de assistência a pschopathas, uma já organizada, o Maniomm 
Judiciário, e duas a serem instittiidas: a assistência a menores anur- 
maes e a assistência st,apate. Esta ultima poderá realizar-se em nos
so hospital construindo 11a ]>eripheria de suas terras casas baratas des
tinadas a residencia das fainilias dos empregados. sob a compen
sação de assumirem estas a funcção do nutricio, isto é, abripre» 
enfermos indigentes, chronicos e tranquillos, em numero de uni, <k* 
e excepcionalmente tres. Este será o nieio de resolver a assistena 
familiar aos psychopatha-. o >111 .1 dupla vantagem de p re n é ^ ^H  
funccionarios ao Estabelecimento e tornar deste modo effectiva 
gilancia das terras cultivadas.

— O  actual edificio do Hospital São Pedro constitue jus
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I j , .  de um hospital por concluir, do typo chamado —419_I4j com- 

IS.nte condemnado.
— erro dc tal construcção ter-se-ia evitado, si ao auctor do pro- 
fõra dado ler o livro de Esquirol “ Maladies Mentales”, edi- 

L onde o genial alienista francez descreve com abundan-
i. jjtalhes as normas de construcção de um asylo de Orates nos 
t  (In tvj)o pavillional, quer dizer, em |>avilhões separados, tal
i, invariavelmente desde aquella ejKKha até hoje vêm sendo con- 
ŷoS o- hospitaes de alienados.

i  j  parte construída do Hospital São Pedro, que consta de um 
Ljj-,, longitudinal orientado em sentido leste-oeste. ligado a seis 
Jliôes transversaes orientados para o sul e separados ]K>r j>equc- 
greas cimentadas, excluindo as jx?ças occupadas ]x:la administra- 
j ()rnijtorios das irmãs, pharmacia. sala de costuras, refeitorios, 

,.d  etc.. tudo o mais serve de alojamento de doentes.

—419_ mandado fazer a cubagem das peças occuimdas ]>or dor- 
. fj,,». foram medidos 14.320 m3 728. o que permitte em rigòr. com 
íalctil" mínimo de 30m.’ ]x>r jiessoa. 477 leitos. Ora. na data de 
-ttni era .i seguinte a população dos dois estabelecimentos:

Hospital São Pedro 1.064 doentes
Manicomio Judiciário installado numa de]tendencia do 1.® 

fc' — 56 doentes
Total —  1.120 doentes.

»
Subtraiam-se do ultimo numero 127 doentes homens que se 
m na Colonia Jacuhy e mais 130 mulheres abrigadas num pavi- 

j de madeira e na antiga casa do almoxarife. situados junto ao 
«pitai ou sejam 257 doentes, restarão 863, o numero real de in- 
Tt»s que se acham no edificio do Hospital São Pedro, cuja lotação 
rfirto. de accôrdo com a cubagem feita, é de 477. havendo por 
jsequencia um excesso de 386 leitores.

A superpopulação do Hospital attinge. como se vê ]>elas cifras 
oa. proporções inacreditaveis. sendo forçoso á noute, collocar lei- 
e estender colchões |x?los corredores, permittindo que durmam

* indivíduos em uma cella sem ventilação, aj>enas com 45 m.* de 
eftatico.
E’ premente a necessidade de construir novos pavilhões.

I Esta Directoria promoveu, entretanto, em primeiro logar a exe- 
jão dt obras de saneamento, agua e exgottos, serviços sem os quaes 
5 se conprchende um hospital desse genero. Os antigos exgottos
I I  inimundos. já )>elo systema de tratamento, já pela deficiencia 
spiia. que no verão faltava dias a fio. trazendo, além de outros 
•nos. a paralysação da usina electrica. ficando o Estalielecimento 
escuras durante a noute.

Taes serviços já terminados se acham funccionando regular- 
te. com optimo resultado, e antes mesmo de sua conclusão, assim 
diminuíram as turmas de trabalhadores, esta Directoria solici- 
» execução de mais tres ini|X)rtantes obras: aquecimento central,
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cosinha e lavandaria a vapor, as duas ultimas como 'tngdjH 
nientar ás obras de saneamento já executadas.

Por projxista desta Directoria foi abandonado o pj-tànH 
çado ]>ela Secretaria das ( )bras Publicas, de um grande 
dois andares e um etitresolo. destinado a cosinha, lavarffl 
sidencia do administrador e do ajudante, clausura das irnineji 
etc. Esta obra deveria ser construída 110 centro do grande 

seguimento ao pavilhão longitudinal do Hospital. afastandJL 
projecto primitivo, mas reproduzindo seu systema de 
gados.

As construcções de lavandaria e cosinha em execução e ü^ l 
paradas do edificio actual. mas collocadas em ponto central 

tantes dos pavilhões existentes e de futuras construcções.
A ’ cosinha estão annexados dois amplos refeitórios para j. 

e mulheres. inde]>endentes 11111 do outro, mas ligados ao servil 

rectamente. n'

As outras obras que vêm sendo feitas desde janeiro de imm 
têm consistido apenas em remodelar 1. edificio do amigo j,,, ...

Assim, deram-se installações adequadas á Secretaria q^|j 
achava alojada 1111111 corredor, adaptando-se salas para as partes, 
a Directoria. para a administração, para o s arcliivo- clinico e admi
nistrativo, refeitorios dos funccionarios, etc.

A* ])harmacia do Estabelecimento acanhada e rudimentar, taML 
liem situada em pequenos corredores, deu-se installação definha* 
em vastas salas necessarías aos differentes misteres.

Foi feita a clausura das irmãs, a quem de longa data se vinha 
promettendo a construcção de 11111 pavilhão especial.

Ficou assim resolvido esse problema, de modo economico, poá 
para tanto bastou adaptar, no segundo andar do primeiro pavilhão 
transversal, dois dormitorios com capacidade para 40 leitos, installa
ções sanitarias, uma enfermaria de isolamento, guarda-roupa. etc.

No mesmo pavilhão restabeleceu-ss o antigo salão de lumra d» 
Hospital.

A secção de pensionistas homens, cujas cellas eram verdadeiros 
xadrezes, passou por completa transformação, adaptando-se salas |0-, 
ra dormitorios. refeitorio. gabinete medico, rouparia. tendo a maio
ria das peças revestimento impermeável do piso e das paredes até 
certa altura.

Xa secção de 4." classe dos homens, a que apresentava aspecto 
mais desolador, tambem foram radicalmente transformadas as saû  
de dormitorios, as de doentes agitados e immundos, estabelecendo-st 

tambem 11111a sala para visita aos insanos.
1 111.1 obra d» vuho que >e a< lia <111 \ 1.1 • 1 '••• <' a tnJ*j

formação de um velho pavilhão da divisão «le 1knv. -v-, 110 qiiâ*? 
Directoria passada, sem um plano prévio de conjuncto, mandou 
struir um serviço de cirurgia.
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iscaram-se ao resto deste pavilhão installações completas pa-. 

Krvfc0 soniat'co f'c todo o hospital, com amplas enfermarias 
iártirgia e medicina, gabinetes de Raio X e dentista, isolamentos, 
|Tj.j0s, dortnitorios e enfermeiros.

primeiro pavilhão transversal transformaram-se extensos 

E a té  esta (*ata completamente inúteis, «m amplas salas areja- 
Ijein illuminadas que vão servir para ateliers de costura das

rc-’- . .

Convém reterir que em todas as peças cujo ])iso foi modifica- 
' medida de saneamento, praticou-se a impermeabilização dos 
-tivo- porões.

gt réde electrica do Estabelecimento, velha e deteriorada, vem 
refeita paulatinamente á medida que se reformam as respectivas

■ tudo de accôrdo com o projecto da Secretaria das Obras Pu- 
s’e o regulamento da Companhia Energia Electrica. A nova in- 
cão. unia vez concluída, estará em condições de receber a alta 

-geni da(|uella empre/.a, cujo cabo distribuidor passará em breve 
Jstrada do Matto Grosso, fornecendo a electricidade |>ela metade 
Kgç(l que custa actualmente ao Hospital com a usina própria. 

Fóra do edificio, iniciaram-se e continuam-se com actividade os
• -» de ajardinamento. pomares, hortas, apicultura, etc. tudo fei- 

[«cononiicamente por doentes em condições de trabalhar.
[Do exposto se verifica que esta Directoria, afóra obras de ser- 
t geraes. concluídas umas, em via de acabamento outras, limi- 

até agora a reformas e adaptações 110 actual edificio do hospi- 
nã<i propondo nenhuma construcção nova para alojamento de 
es, apezar da superpopulação já demonstrada, e isso de accor- 

íconi o plano geral em mira.
Entendemos que a terminação do projecto primitivo deve ser 
de lado e de facto já o foi, por isso que se fizeram edifícios 

a cosinha e refeitorios, aproveitando os alicerces do antigo pro-

0  actual edificio do hospital comj)orta e merece a remodelação 
está sendo feita, visto ser relativamente novo.
0 plano geral desta Directoria. consiste em reformal-o por com- 
, de modo a poder nelle alojar exclusivamente a ]>opulação fe-

;na que. como se sabe. é mais numerosa.
Quando assim fôr, a actual area do Hospital, cerca de 34 hecta- 
e meio. será entregue ás enfermas para os trabalhos de jardina-
1 horticultura, pomicultura, etc.. inaugurando-se para ellas o que
# nãn foi feito até agora, isto é, o regimen de “open door”.

tm relação aos doentes homens, em vez da manutenção, em 
iões defeituosas de administração e assistência, da actual Co- 

situada longe das vistas da D ;1 r -toria. o aconselhavel é a acqui- 
'de terras nas adjacências do Hospital, para abi collocar desde 
r» nã.» só os doentes que alli se acham, como os restantes chro- 
‘ existentes no Hospital São Pedro, que assim teria em seguida 
gr.iitb- descongestionamento. Em obediencia a esta orientação.
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deveriam ser retirados successivãmente do actual edificio « f l  
strucções novas, os doentes contribuintes homens e nuilherestü 
nicomio Judiciário. Nessa occasião o Hospital ficaria apetiai 
mulheres indigentes e a secção de tratamento dos homens i-tiH  
011  doentes agudos. Km sunima, na area do Hospital São l‘ç<j 
cariam além do actual edificio, alojando todas as mulheres ind 
e o serviço somático completamente independente para homen s. 
lheres, novos pavilhões para a administração e laboratorio* 
—42de residencias do pessoal e dous sanatorios em pavilhõse 
situados em ]>ontos extremos, para homens e mulheres.

Nas novas terras a serem adquiridas, seriam construídos (L*J 
cio ]»avilhões ]»ra doentes chronicos, de accórdo com o systenu 
vilhonal, obedecendo, porém, ao projecto de um hospital para 
leitos, cujo acabamento seria realizado no dia em que a 
de mulheres augmentasse a ponto de ser forçoso retirar do]M 
tal São Pedro a secção de agudos. Nessa época, dar-se-ia definir'^' 
mente a separação completa dos serviços, de modo a ficar o Estai? 

com dous Hospitaes - colônias, um para homens e outro para 

res. O Manicomio Judiciário, está claro, que seria tamliem iustalladõ 
junto ao hospital <le homens. Para a execução desse plano, convem! 
seja realizada desde logo a acquisição da chacara da uiunidpalidjujjJ 
com a area de Xü hectares, as unicas terras situadas nas proximidw 
des do Hospital São Pedro em condições, pela sua localização, de ser
virem ao fim collimado e cuja negociação já foi entabolada jk-Io Go-i 
verno passado. Ahi poderiam ser alojados immediatamente nas coa-l 
strucções existentes, mediante um ligeira adaptação, os doente> (U 
Colonia Jacuhy, pensando-se com vagar na construcção de pei|ur- 
nos pavilhões para doentes chronicos, de accórdo com o plano ge
ral que já foi exjiosto. Taes construcções a serem feitas, jaulatina- 
mente, seriam as seguintes: 0) pavilhão para chronicos que se agitam; 
2) pavilhão para chronicos tranquillos que trabalham; 3) pavilhão pa
ra chronicos enfraquecidos e immundos; 4) pavilhão para menore> 
anormaes; 5) pavilhão para toxicomanos.

No Hospital São Pedro, as construcções novas a fazer serão dois 
pavilhões sanatorios, para doentes contribuintes, com capacidade de 
100 leitos cada um. Estas construcções são as que merecem um ata
que immediato, por serem obras de caracter reproductivo, sendo de 
prever que com as mesmas duplique a renda dos pensionistas que 
até aqui, em installações sem conforto, tem sido sempre superior a 
200:00()$000 por anno. Outras construcções a fazer seriam pavilhão 
para laboratorios. morgue e as casas para o pessoal. •

Devem ser construídas immediatamente as pequenas halutaçoes 
do enfermeiro-mór. chacareiro, jardineiro e zelador da rêde de e 
gottos. O administrador, ajudante de administrador e fiel, l*lo Re* 
gulamento, têm direito a residencia no |>erimetro <lo E->tal>< Uciniento 
é mister que assim o seja, mas entendo que envez dc construir pu 
dios isolados para esses funccionarios. o mais razoa vei será COJj
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vtihão de administração 110 alinhamento da Estrada do Matto

„  primeiro andar deste pavilhão destinar-se-ia aos ajíartamentos 
fopccionarios. Na parte terrea, além da secretaria e suas de- 
-!g3 e da portaria com alojamento para o respectivo porteiro, 

^..se-ia tambem um dispensário para consultas externas em 
P-jgdos dias da semana, sobre as moléstias mentaes e do sys- 
•^rvoso. Este serviço externo de consultas, que está sendo ado- 
1 jgcenteniente em todos os hospitaes de alienados, tem um du- 
Lnce: em 1 .° logar facilitar as altas dos serviços internos, man- 

, 0s doentes melhorados sob as vistas médicas e, diminuindo 
—423 o numero de reinternações < por outro lado attrahir o publico 

pitai psychiatrico, de modo a dissipar o preconceito tradicional
l i  moléstias mentaes, o qual redunda nesse erro grave, de que, 

r̂tude do regimen fechado dos asylos, os psychopathas só rece- 
'stencia quando se transformam em casos vulgares de po-

Pelo quadro demonstrativo feito na secção de contabilidade do 
-tal São Pedro, verá V. Excia. que ]>ara execução dessas obras, 
disjwe este Estabelecimento de fundos pertencentes ao seu (»- 

em apólices e em dinheiro na importancia de dois mil du- 
e sessenta e sete contos trezentos e quarenta e sete mil quatro- 
e dezeseis réis vtithã :347$416), com que se poderá em se

dar inicio á execução da maior parte dessas obras, cabendo ao 
eni exercícios futuros e successivos a decretação de verbas 
nenlares para o acabamento do plano geral. Realizado este, 

[Secretario, o que só poderá ser feito, evidentemente, dentro de 
prazo de 4 a 5 annos, o Rio Grande do Sul. jxxierá orgulhar-se 
Itr attingido ao que de mais perfeito existe em nosso Paiz, ent 
ia de assistência a psychopathas.

| Saude e Fraternidade

odeamnsr çrlrEM 
Director.



Q U A D R O  DO S N O V O S  IN T E R N A D O S  D E  JA N E R O  A D E Z E M B R O  D E  1927

Nomes Data da internação Procedeneia

, Autoridade que auto- Motivos

risou a da

internação internação

Reacções

antl-sociaes

comnietidas

, Battisti Filho.jpjdrfs
QUAQD C. de Oliveira . . . .  

pojycarpo C. de Oliveira 

A. de Oliveira

j0io Luiz Furtado ..........

jjjpoleào A. de Avila . . .

^ r ic o  T. Nunes ..........

Ojcr Arlindo Panltz . . . .  

joio Pedro dos Santos .. 

frtncispn J. da Silva . . . .

Antonio Ferronato ............

Altaro C. Ribeiro ............

Igoacio Paula de Souza .

Olibio Silveira ..................

flrmino A. Lima ..............

Maria Borges Velleda .

27 de Fevereiro de 1927 

16 de Março de 1927 . . .  

16 de Abril de 1927 . . .  

16 de Abril de 1927 .. . 

16 de Abril de 1927 .. . 

16 de Abril de 1927 . . .

16 de Abril de 1927 . . .  

23 de Abril de 1927 

25 de Maio de 1927 . . .  

14 de Julho de 1927 . . .  

29 de Junho de 1927 ..

4 de Julho de 1927 . . .

12 de Agosto de 1927 ..

27 de Maio de 1927 ........

9 de Setembro de 1927 

21 de Abril de 1927 ........

Alto Taquary ..........

C. de Correcção . . .  

C. de Correcção . . .

C . de Correcção . . .

C. de Correcção . . .

O. de Correcção . . .

C. de Correcção . . .

C. de Correcção . . .

C . de Correcção . . .

São Leopoldo ............

Guaporé ......................

C. de Correcção . . .

Alegrete ......................

C. de Correcção . . .

C. de Correcção ........

Encruzilhada ................

Juiz de Comarca ........ Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Deleg. de Pol 1." Dist. Exame mental Homicidio

Deleg. de Pol 1.° Dist. Exame mental Lesões corporaes

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Ju iz de Comarca .......... Exame mental Homicidio

Chefe do Policia .......... Exame mental Furto

Chefe de Policia .......... Exame mental Homicidio

Ju iz Districtal .............. Exame mental Homicidio

425 a * 2 i



Q U A D R O  DOS P A C IE N T E S  Q U E  T IV E R A M  A L T A  D U R A N T E  O A N N O  D E  1927

Nomes Data (la internação Procedeneia

Autoridade que 

determinou 

a internação

Motivo

da

Reacções an- 

ti-sociaes

Data 

e causa

Clovanf Oss Emer ...................  28

Crihaltli Cardoso ...................... 13

I jjmoiim Kurtz Barbosa

imiii Marques Ferreira........

Silva .......... .............  9

Ediva Battisti F ilho .................. 27

pedro C. Ue Oliveira .............. 16

polycarpo C. de Olivéira --  16

j jo»o Luiz Furtado .................... 16

jdnnel A. de Oliveira .......... 16

ÜjpoieSo A. de Avila ............ 16

iaerico T. Nunes .................. 16

| ftrmin:> A. de Lima ..............  9

[fflibio Silveira ............................ 5

I jospph; Nunes da Rosa .......... 13

ítoria Borges Velleda ............ 21

de Janeiro de 1926 

de Março de 1926 

de Outubro de 1926 

(1c Novembro de 1926 

de Novembro de 1926 

de Fevereiro de 1927 

de Março de 1927 

(le Março de 1927 

de Abril de 1927 

dc Abril de 1927 

de Abril de 1927 

de Abril de 1927 

de Agosto de 1927 

de Outubro de 1925 

de Junho de 1925 

de Abril de 1927

H . São Pedro . 

Passo Fundo . .

Cruz Alta ........

Pelotas ............

C. de Correcção 

Alto Taquary .. 

C. de Correcção 

C. de Correcção 

C. da Correcção 

C . de Correcção 

C . de Correcção 

C. de Correcção 

C. dc Correcção

H . São Pedro .

H . São Pedro . 

Encruzilhada

Chefe ile Policia . 

Chefe (le Policia . 

Juiz de Comarca 

Delg. 1." Districto 

Chefe de Policia 

•luiz de Comarca 

Chefe de Policia . 

Chefe de Policia . . 

Chefe de Policia . 

Chefe de Policia . . 

Chefe de Policia . . 

Chefe de Policia . . 

Chefe de Policia . . 

Chefe de Policia . 

Chefe de Policia .. 

Ju iz Districtal . . . .

internação commett. da alta

Exame mentul Homicidio 27-10-927 . Concl . obser.

Exame mental Homicidio 9-11-927 . Concl. obser.

Exame mental Homicidio 17-2-927. Concl. obser.

Exame mental Homicidio 10-11-927 . Concl. obser.

Exame mental Homicidio 5-2-927. Concl. obser.

Exame mental Homicidio 20-10-927. Habeas-carpus.

Exame mentul Homicidio 19-10-927 . Conol. obser.

Exame mental Homicidio 19-10-927 . Concl. obser.

Exame mental Homicidio 19-10-927 . Concl. obser.

Exame mental Homicidio 19-10-927 . Concl. obser.

Exame mental Homicidio 19-10-927 . Concl. obser.

Exaine mental Homicidio 19-10-927. Concl. obser.

Exame mental Homicidio 13-10-927 Fallecimento

Tratamento Furto 27-2-927. Concl. obser.

Exame mental Homicidio 27-10-927 . Concl. obser.

Exaine mental Homicidio 21-5-927. Concl. obser.

4?9 a 4?2



NOTAS DA CONTABILIDADE

NOTOASD O COBIOBD

foiuo se vê do annexo 11." 1 a receita no exercicio de 1927 attin- 
a Rj. 486:915$814 sendo:

Contribuição de pensionistas ..................................  217:165$760

Idem das Intendencias .............................................  46:243$000

Eventuaes .......................................................................  1:6981400

Renda do Patrimonio ..............................................  161:5331720

Fornecimento de energia electrica ao Quartel das

Bananeiras ............................................................  15:195$587

Fornecimento de enedgia electrica ao Hospital de

l Iso lam ento............ ................................................. 2:3031520

Fornecimento de alimentação, agua, luz e phar-

[ macia ao Manicomio Judiciário ...................... 42:775$827

1 TOTAL Rs............................................................. 486:9151814

A despesa, conforme annexo n.° 2, montou a Rs. 1.759:643$086,

ipara o Hospital .......................................................  1.621:681$994

para a Colonia Jacuhy ........................ ............... . 137:961$092

L  TOTAL Rs.................................  ...................... 1.759:6431086

total dessa despesa está incluida a importancia de Rs...........
^ ■ 270. despendida com as obras de exgottos e melhoramen- 
^Hospital. que não pertence á despesa ordinaria e sim, é feita 
p>nta da renda do Patrimonio, ficando, portanto, a despesa or- 
jn o  exercicio de 1927. reduzida a Rs. 1.230:891$807, per-
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tencendo ao Hospital — Rs. 1 .092 :930S715 e á ColonwlH ' 
137:961$092. *  'acuhy |

Deduzindo-se da despesa ordinaria a receita arrecaJ^I 
fica-se que o despendio effectivo para o custeio do Hosn t i Ve»í
nia Jacuhy, foi de Rs. 743 :975$993. tendo sido a verba e ^  
Governo do Estado de Rs. 1.320:631 $000. 1 >

RAÇÕES E DESPESA POR CABEÇA

Durante o anno foram distribuídas 347.598 
dietas, na importancia de Rs. 527.783$705, da verba A linüS Í
o que dá o custo de Rs. 1 $518 para cada ração. conformelSa 
n.° 3. ;irí**

A despesa por cabeça, foi de Rs. 3$335 para os 
Hospital e Rs. 3$000 para os da Calonia Jacuhy, conio 
annexo n.° 4.

—43_t enecdo3ct

Conforme o annexo n.° 5. a Usina produziu 48.157 kilmija 
de energia electrica, assim distribuídos:

Consumo do Hospital .........................................................  26.3sg

Fornecimento ao Hospital Iso lam ento...........................2.47J

Fornecimento ao Quartel das Bananeiras .....................- 16.n#

Fornecimento ao Manicomio Judiciário .........................  2.88«

TOTAI................................................................................. 48.157

ao preço medio de 860 réis.

PATRIM ON IO

Verifica-se pelo annexo n.° 6 . devidamente especiiicadl)^H
o valor do Patrimonio em 31 de dezembro de 1927 é <le R- 
4.527:897$990. contra Rs. 3.939:922$504 em 31 de dezenii -
1926. 1

Houve, portanto, um augmento de Rs. 587:975S486 com 
guinte proveniencia:

Valor das obras novas de melhoramentos e servi

ços de exgottos e saneamento, feitos por conta

da Renda do Patrimonio .....................................

Lucros na compra de 228 Apólices da Intendencia 

Municipal de Porto Alegre, no valor de Rs.

114:000$000 compradas por Rs. 92:0205800 . . . .

Total do augmento Rs.



POs fundos patrimoniaes representados pela conta POsfundop tive- 
„ 0 exercicio de 1927, o seguinte movimento:

V alor das existentes em 31 de dezembro de

1926 ......................................................................

foram resgatadas pelas Intendencias:

de Porto Alegre 47 a 5005000 ___  23:500§000

de Cachoeira 81 a 1:0008000 ___  81:0005000
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foram compradas 228 de P. Alegre a 5005000 ..

Valor actual em Apólices Us.

■ Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro, em Porto Ale
ije, 28 de Fevereiro de 1928.

aotrdf imtter lr cufvr  
Guarda-livros.

1.316:0005000

104:5005000

1.211:5005000

114:0005000

1.325:5005000
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M E Z E S 1 Pensionistas

Intenden-
%

Eventuaes

Renda do %Forneclm. <\e fnetR. «\ect. TonecimetUi

ilanlrom lo

Judiciárioclas Patrimonio Quart Ban. Hosp. Isolam.

*

Taneiro...................................... 15:701f700 11:000*000 67*500 31:775*000 973*560 124*488 2:445*966

Kevereiro................................. 12:SI 6*340 9:501*100 35*000 — 988*980 136*840 1:488*252
M a rço ....................................... 13:166*600 — 111*700 9:925*300 1 176*153 195*228 3:680*178
A b r i l ......................................... 21:948*270 1:007*000 326*500 — 1 260*224 197*664 3:022*980

M a io .......................................... 29:266*000 — 361*700 — 1 356*820 162*890 3:133*721
Junho ....................................... 15:238*950 — 71*900 40:352*758 1 304*800 184*000 5:908*010

J u lh o ........................................ 9:826*500 — 196*300 39:807*500 1 526*600 249*900 2:883*414

Agosto...................................... 16:960*550 4:840*700 135*800 — 1 545*420 271*760 5:438*501

Setembro.................................. 15:741*550 2:609*900 67*000 — 1 395*000 211*500 3:113*700

O u tub ro ................................... 21:258*500 5:884*300 200*000 1:760*000 1 295*920 211*460 4:298*670
Novembro................................ 22:154*600 . 2:400*000 111*000 — 1 183*120 285*520 4:073*600

Dezembro................................ 23:086*200 9:000*000
-

14*000 37:913*162 1 188*990 72*270 3:293*840

217:165*760 46:243*000 1:698*400 161:533*720 15:195*587 2:303*520 42:775*827

1enlo

T O T A L :  K s . 48« : » l ã $ 8M

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro. Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1927.

437 a 438

Israel Corria da Silva 
Guarda-livros.



MEZES

DESPESA DO HOSPITAL SÃO PEDRO DK JANEIRO A DKZEMBKO DE 1927

Alimenta Agua e
1

Pharma
r

Outras Gastos p/c COLONIA JACUHY
Pessoal

ção Luz cia

Roupas

i Despesas

da renda do 

Patrimonio Pessoal Custeio

24:219*102
r

29:521*680 628*000 836*500 1:381*500 13:477*399

-----------

35:580*060 974*593

■■

6:568*045
22:871*574 16:051*350 3:317*000 3:993*100 4*200 11:028*200 23:246*725 4:422*174 5:317*100

26:581*489 40:099*210 3:038*400 3:318*700 1:355*000 7:902*200 19:692*670 160*000 8:751*550

22:860*557 46:557*150 2:516*000 7:932*700 12:267*610 38:957*625 3:702*719 8:218*240

23:342*033 31:709*600 5:356*000 3:732*900 8:268*700 8 :061*16ty 36:779*925 1:009*542 6:053*000

24:370*368 59:485*100 4:203*500 10:544*280 18:658*940 10:103*610 44:406*999 6:925*894 8:853*720

24:308*010 26:807*520 5:798*600 4:247*500 34:314*130 4:833*190 76:563*455 4:008*351 6:373*700

24:626*804 57:881*093 7:329*000 2:663*500 4:992*000 11:102*780 60:430*905 3:440*957 12:006*900

21:974*944 34:052*900 5:286*000 4:529*390 8:377*000 6:436*160 35:323*310 850*000 24:423*040

23:881*274 51:841*076 3:280*000 3:441*100 172*800 8:001*210 68:639*915 4:230*043 6:720*300

25:599*294 58:190*325 4:287*000 4:016*400 — 7:050*666 55:315*651 1:236*333 7:527*600

14:693*186 75:586*701 9:042*000 2:923*850 1:513*500 255*000 33:814*039 765*791 5:421*500

279:328*635 527:783*705 54:081*500 52:179*920 79:037*770 100:519*185 528:751*279 31:726*397 106:234*695

HOSPITAL

R E S U M O  D A  D E S P E S A

COLONIA JACUHY

Tessoal ...................................... 279:328*635

Alimentação............................  527:783*705

Agua e Luz ...............................  54:081150(1

Pharmacia. .............................. 52:179*920

Roupas....................................... 79:037*770

Outras Despesas...................... 100:519*185

P/c/da Renda do Patrimonio 528:751*279

Total: Rs. 1.621:681*994

Pessoal . 

Custeio .

31:726*397

106:234*695

Total Rs. 137:961*092

T O T A L  G E R A L  Rs. 1.759:643*086

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro Porto Aleftre, 31 de Dezembro de 1927.

439 a 442
Israel Corrêa da Silva

Guarda-livros.
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H O S P I T A L ,  S Ã O  P E D R O

CvO DAS RAÇÕES DISTRIBUÍDAS DURANTB O ANNO DE

1927. INCLUSIVE DIETAS, CUSTO POR UNIDADE

MEZES

Numero

de

Rações

Custo Importancias

27.125

23.772

27.714

26.970

28.086

27.180

28.272

29.512

30.780

32.519

32.250

33.418

347.598

1$088

$675

1*447

11726

11129

2*189

*948

1*961

1*106

1*594

1*804

2*262

1*518

29:521*680

16:051*350

40:099*210

46:557*150

31:709*600

59:485*100

26:807*520

57:881*093

34:052*900

51:841*076

58:190*325

75:586*701

527:783*705

ào de Contadoria do Hospital São Pedro 

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1927.

Israel Corréa cia Silva 
Guarda-livros
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— 4 V u o r , P  V e 4  u 8 a l .  

a8Vu8V, u81 9,uor, 04 ,004 a8 Aimn

V e r 6 ° S Vuoro,

Pe88oal ........................................................................................................... 1904
Alimentação .............................................................................

Agua e Luz ..............................................................................  ^

Pharmacia ...............................................................................  :

........................................................................................................... 1255

Outras Despesas......................................................................  'tinM

Total Diarias Rs..............................................................  3$335

COLONIA JACUHY

Pessoal ................................................ ......................................  $692

Material ................................ ................................................... 2$318

Total Diarias Rs............................................................. 3$000

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro 

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1927.

N.° 4.

Israel Corria da Stlpa 

Guarda-livros



H O S P I T A L  S Ã O  P E D R OF■  f  ABASTECIMENTO IVAQUA E LI Z (USINA ELECTRICA) DE

■  JANEIRO A DEZEMBRO DE 1927

Valor despendido com a rubrica Agua e 

luz ...............................................................
54:081*500

Despesa de combustível:

para abastecimento d’agua ..................  9:713*220

para cosinha ....................................... . 14:967*150

para lavandaria .......................................  1:198*500

para cosinha das ir m ã s .......................... 611*000

para exgottos ............................................ 148*600 26:63S*470

Despesa da Usina Rs.............................................  27:4438030

PRODUCÇÃO DA USINA

HEZKS Hospital Hospital de 

Isolamento

Quartel das 

Bananeiras

Manicomio

Judiciário

Total

Kilowatts

Beiro -- 1.872 117 915 183 3.087

irereiro . . . 1.521 110 795 172 2.598

2.172 204 1.229 221 3.826

ril ......... 2.081 213 1.358 240 3.S92

lio ........... 2.629 182 1.516 267 4.594

nhn ....... 2.567 230 1.631 277 4.705

bo ......... 2.529 294 1.796 299 4.918

ptfo ........ 2.447 316 1.797 285 4.845

lembro . . . 2.224 235 1.550 251 4.260

íabrii ___ 2.201 218 1.336 255 4.010

Wmbro . . . 2.167 281 1.286 220 3.954

■embro .. 1.978 73 1.201 216 3.468

26.388 2.473 16.410 2.886 48.157

Custo medio do Kilowatt *860 réis

8ecção de Contabilidade do Hospital São Pedro 

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1927.

Israel Corrêa da Silva 
Guarda-livroa
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PATRIMONIO DO HOSPITAL SÃO PEDRO EM 31 DE D s s if l

DE 1927 'ZEmBRO

Immoveis e Bemfeitorias ..............  1.69 :>• ■><>,.. ,3

Moveis e utensílios .......................... 107-g-»..

Apólices

502 a 1:000*000 ........................... 502:000*000

1.642 a 500*000 ........................... 821:000*000

4 a 200*000 ........................... 800$000

17 a 100*000 ...........................  1:700*000 1 .3 2 5 :6 0 « jM

Depositos P. do Tesouro do Estado ..................  i l ^ O O O J J t iH

Banco Francez e Italiano c/Cambiaes.............. 5:775|00* J

Banco Nacional do Commercio c/Cam biaes... 6:080*000

Diversas contas .......................................................  193:303ODH

R s ...................................................  4.527:897*990

Valor do Patrimonio em 31 de dezembro de

1926 ...................................................................... 3.939:922*604 .1.

Importancia das Obras Novas feitas por conta

da Renda do Patrimonio .............................. 565:996*290

Lucro na compra de 228 Apólices da Intenden-

cia de Porto A leg re ................................... .. 21:979*200

Valor actual do Patrimonio Rs.....................  4.527:897*990

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro 

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1927.

Israel Corrfa ria fiilva 
Guarda-livros



H O S P I T A L  S ã o  P E D R O

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1927

C O N T A S

immoveis e Bemfeitorias 

Moveis e Utensílios 

Apólices

Conservação do P re d io .......................................................

Depósitos P. do Thesouro do Estado c/Col. Jacuhy.

André de Viveiros Machado .............................................

| Brigada M ilitar do E s tado .................................................

Directoria de Hygiene do Estado ...................................

i Colonia Jacuhy c/Patrimonio .........................................

Renda da Usina ....................................................... ..........

Colonia Jacuhy c/Pessoal .................................................

Rodolpho Fontoura 

| Colonia Jacuhy c/Patrimonio 

Depositos P. do Thesouro do Estado c/Patrimonio.

i Gabriel C. Pinto Dias, F.scripturarío............................

Pessoal

Depositos P. do Thesouro do Estado c/Insanos 

Banco Francez e Italiano c/Cambiaes 

Verba Orçamentaria Tit. 3 Tab. 13 

Banco Nacional do Commercio c/Cambiaes 

Banco Nacional do Commercio, Rio Grande 

Pharmacia

Pensionistas ......................

Manicomio Judiciorio . . . .

Renda do Patrim on io ........

I Contas a Receber..............

Reconducção de Insanos .

j Agua e Luz ........................

1 Caixa ...................................

1 Çusteio ...............................

Eventuaes ............................

j Thesouro do E s tado ..........

■Alimentação........................

I  Outras Despesas ................

j^Sontas a Liquidar ............

I  Roupas ...............................

Arsenal C irú rg ico ..............

1 Colonia Jacuhy c/Custeio

I Insanos ...............................

I Intendencias ......................

I Patrim onio ..........................

447 a 454

Debito

1.704:0338416 

108:3768200 

1.430:0008000 

3.672S600 

19.476S407 

14:4248024 

32:5668394 

7:8768588

32:191 082

4:0669 MO

1 481.441S099 

1:3438012

4:0128427

5:7758000

1.321:5898000

6:0608000

6298000

52:620S920

218:0148760

79:7798386

750:888*665

777*900 

54:0818500 

823:4198049 

62:0778688 

1:7348800 

691:503*485 

529:2108705 

105:5698624 

15:749í>455 

79:041*970 

30:000$000 

106:2345-695 

2:411*300 

46:24335000

9.286:891*041

Secção dd

Credito

SALDOS LANÇAMENTOS

Devedores

U:750$00‘J

400*000

104:500*000

28:798*364

3:392*718

16:323*446

40:442*982

52:660*000

4:110*000

284:440*836

312:971*000

939:2388635

629*000

45:441*000

218:014*760

15:7498455

788:262*257

42:775*827

50:000*000 

S04:493*185 

62:077*688 

1:734*800 

498:317*630 

561:427*000 

105:050*439 

36:561*259 

80:004*200 

41:556*140 

100:000*000 

7:954*830 

46:243*000 

4.531:670*590

1.692:283*416

107:976*200

1.325:500*000

3:672*600

19:476*107

14:424*024

3:768*030

4:483*870

4:066*000 j

1.197:000*263 

1:343*012

4:012*427

5:775*000

382:350*365

6:060*000

7:179*920

64:029*931

777*900

4:081*500

18:925*864

193:185*855 , 

519S1S5

6:234*695

9.826:891*041 5.067:126*464

Credores Debito Credito

Activo Passivo

---------------

1.692:283*416 —

___ 107:976*200 —

— 1.325:500*000 —

3:672*600 — —

— 19:476*407 —

— 14:424*024 —

100*000 3:668*030 —

___ 4:483*870 —

16:323*446 - — — 16:323*446

8:251*900 100*000 — — 8:151*900

52:660*000 52:660*000 — —

___ 4:0668000 -

4:110*000 — — 4:1105000

___ — 1.197:000*263 —

— 1:343*012 ; —

312:971*000 312:971*000 “ — —

___ — 4:012*427 —

___ — 5:775*000 1 —

18:015*300 400:365*665 — —

— — — 6:060*000 —

— — 7:179*920 —

___ 64:029*931 —

37:373$702 37:373*702 —

42:7751827 — — 42:775$827

— — 777*900 —

___ 4:081*500 — —

— — — 18:925*864
—

— —
37:373*702 155:812*153 —

22:216*295 22:216*295 — I
___ 519*185

20:811$804
20:811*804

962*230 962*230

11:656*140 11:556*140 — —

___ 6:234*695 — —

5:613*530 — — — 5:543$530

4.531:570*590 3:672*600 — — 4.527:8971990

5.067:126*464 495:327*267 495:327*267 4.625:614*497 4.625:6141497

Contabilidade do Hospital São Pedro.
Porto Alegre, 31 de DeMmbro de 19*7.

Israel Corria da Silva, 
Guarda-livros.



RELATORIO
DC

usêo “Julio de Castilhos“



Tjf acL-onld com disjxwição regimental e consoante ao que deter- 
Vossencia. tenho a honra de lhe apresentar o relatorio deste 
no anno p. passado.

Yê;ii sido continuadas, gradualmente, as obras referentes ao pro- 
rfe remodelação adoptado pelo Governo do Estado. Opportuna- 
enviarei a Vossencia relatorio ácerca dos assumptos deste Ins- 
confomie autorisação recebida. Limitar-me-hei a remetter a 

icia dado- geraes de administração. Estarei sempre ao seu dis- 
ppara quaesquer informações relativas ao Muséo Julio de Casti-

| Saúde e Fraternidade.
TjfacL- onlnd 

Director.

QUADRO  DO PESSOAL 

mafLisn-

Aldc Carvalho, de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro.
Bjnrival Salgado, de 2 de Maio a AO de Setembro.

^Bfcs Duarte, de 1 de Dezembro a 15 m/ mez.

ínim • -fit'- Dr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior
ãcterior.

xwçan-ã

Ustardina Chagas, de 18 de Janeiro a 18 de Fevereiro. 
-Emili i Carlucci. de 18 de Fevereiro a 18 de Março. 
Lourival Salgado, de 7 de Março a 7 de Abril.
Hflos 1 )uarte. de 7 de Março a 7 de Abril.
Rduar [n r)uarte, de 1.° de Julho a 1.° de Agosto.
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Augusto Bianchi. designado para assumir a direcção da 3  

em 28 de Fevereiro.
Aldo Carvalho, 2.° official deste Musêo, transferido 

chivo Publico, em 1.° de Março.
Bento Fernandes, Bia official do Archivo, transferido 

Musêo, em 24 de Maio.
Jesuina Ferreira de Souza, 4° official do Thesouro' 

para servir addida a este Musêo, em 14 de Junho.

OFFERTAS FEITAS AO MUSÊO JU L IO  DE CAST lljl

1 quadro a oleo. photographia de D. Pedro II, vindo da 

dencia de Camaquam.
1 collecção de jornaes antigos (18 números de 1880 a 19lgá 

ferta do Snr. João Gomes da Costa Lima.
1 sino de puro bronze, trazendo a data de 1712 e os 

“ São Ignacio Ora Pro Nobis:” Procedente < 1<> Municipio de í  
cente, lugar denominado Ferrer. tendo sido encontrado no f 
um rio, pelo Snr. José Mello. Adquirido pelo Snr. José Bellini '* 
cante de sinos em Garibaldi. O f ferta do Snr. Cel. Jacob 

Intendente de Garibaldi.
1 collecção de pedras (mineraes) de Minas Geraes, offi 

Dr. Ney Chrisostomo da Costa.
1 craneo de india, retirado de um sambaquy de Torres. Of 

do Dr. Alcides Maya.
1 talabarte de velludo com galões de ouro.
1 estrella de ouro, com brilhante, e escudo em chapa de 

com dedicatória aos Voluntarios.de Porto Alegre.
1 medalhão de ouro massiço em uma caixa de prata em for 

coròa. offerecida pelo Im pe rado r ao Km ( irande do Sul.coBI|^P 
gratidão, aos seus filhos, na defesa da invasão Paraguaya.

1 lança e 1 ponteira de prata.
2 pás de prata e 1 martello do mesmo metal.
1 medalha do Instituto Histórico e Geographico, datada

de Maio de 1888.
7 medalhas da Exposição Nacional de 1908.
1 medalha de ouro offerecida ])ela Brigada Militar. 1
1 cunho para medalhas da K\]>oMi;ão i-Pecuaria de 

offertas do Dr. Octavio Rocha.
1 Fossil encontrado na “ Barra do Chuy,” of ferta do S 

nolé Pereira.
1 espada desenterrada no campo em que se travou a 

Passo do Rosário em 1827. offerta do Major Octaviano Pire»
1 jogo de l>olas, 1 dragona e faixa com os dizeres 

Brasileiro, uzadas pelo Gal. Farroupilha João Antonio da 

offertas do Cel. Gil Prates.



f lenço com a effigie de Julio de Castilhos, offerta do Snr. Gil 

p.
I  lenço com o monogramma de D. Pedro II, esteve longo tempo 

L ooder c'° Cal. Osorio, Marquez do Herval, offerta do Dr. Fer- 

r j o  Luiz Osorio.
f  1 faixa e 1 bandeira encarnada e fita tricolor, com uma roseta. 
1 ( mia o offertante Dr. Eurico Rodrigues ter sido a 1." que tra- 
Bcjldanha da Gama no combate de Campo-Osorio em 1894 e a 2.a 
f l enç no mesmo lugar.
ocm  caixas contendo pedras do Municipio de Soledade, offerta 
L  Snr Pantaleão Ferreira Prestes, 
r  2 saracuras, offerta do Snr. José Kopetzki.

1 gambá, offerta do Snr. Carlos Duarte.
1 raposa, com 5 filhotes, offerta do Snr. Hugo Debiasi.
1 collecção, diversos volumes, Tratados de Historia Natural 

Epericana. offerta do Snr. Aristóteles Paz.
1 convite impresso, da Commissão do Monumento ao Gal. Oso- 

K. para assistir á inauguração, do mesmo monumento, effectuada 
Lj8 Exm o. Snr. Mal. Presidente da Republica, no dia 12 de No
u tro  de 1894 a 1 hora da tarde, na Praça 15 de Novembro no 

Rio de Janeiro.
c 1 impresso (volume) em homenagem ao Gal. Osorio, offerta do 

pr Fernando Luiz Osorio.
1 talabarte que pertenceu ao 33 Batalhão de Voluntários, orga- 

Ljsado nesta Capital ao estalar a Guerra com o Paraguav, cuja entre- 
la da Bandeira foi feita pelo Gal. Lima e Silva.

1 exemplar de terneiro apresentando 2 cabeças, offerta do chefe 
l  Deposito da Viação Ferrea do Rio Grande do Sul em Sant'Anna 
do Livramento.
• 0 volumes, sendo 1 com o titulo “The American Museum En- 

Houment”, 1 “ Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro” e 
Sfasciculos de Historia Natural, offerta do Snr. Aristóteles Paz.

1 titulo de eleitor datado de 7 de Dezembro de 1886 sob N.° 161, 
1 passaporte N.° 32, datado de Junho de 1891 e 2 notas de 1$000 

(mil réis) sob N.°s 62948 —  62943, do Império do Brasil, offertas 
do Dr. Luiz Englert.

1 pá de prata que foi utilisada no lançamento da pedra funda
mental do Monumento ao Gel. Osorio confiada ao Museu pela Com- 
missão:
Í  Gal. Cypriano Ferreira. Dr. Octavio Rocha. M. Faria Corrêa 
«João Maia, Porto Alegre, 24-5-927.
■ 1 collecção de conchas, recolhidas ás margens do Guahyba, offer- 

^do Snr. Olavo Maya Pinho.
a fasciculos de Historia Natural, offerta do Snr. Aristóteles

1 sello com a effigie de Pedro Alvares Cabral e
1 moeda de $20 (vinte réis), offertas do Snr. Augusto Bianchi

* narseja (gallinago gigantea) e



1 saracura (limnopardalus rytirhyncus), of ferta do í
Kopetzky.

lcaixa. contendo pedras, vindas do Municipio de SolerÜ^^M 
ferta do Snr. Henrique Bohrer.

1 frango dagua (gallinola galeata Licht),
1 frango dagua (Porphyriola Martinico),
1 frango dagua ( Porphyrops Melanops, Vieilt),
1 carão (aranius xolopaceus, Vieilt), e
1 gato do matto (Felis macrura), offertas do Snr I. - » 

petzky. '
1 exemplar do jornal “ La Nacion” de Buenos Ayres, d a ta ^ l 

21 de Janeiro de 1925. vindo n’um dos aeroplanos da 
tecoere", offerecido pelo Cel. Tancredo Fenandes Mello!

Estilhaços de uma granada, atirada pelos revoltosos do 5 » p 
gimento de Artilharia Montada, a 16-11-1926. em Sta. Maria « > 3  
trados na residencia do Dr. Eugênio Kappel — Santa Maria. " 

Diversos estojos e halas da revolta de 10  de Novembro de lQfc* 
em Santa Maria. *

4 volumes “ Sociogenese do Pampa Brasileiro” — Dr. Fern*? 
do Osorio e 1 volume N.° X X V II. Setembro de 1926, Rio de 
ro — Archivos do Museu Nacional.

1 volume “ A Immigração Japonesa”. Rio de Janeiro de 1924 
1 volume “ La cuestion Religiosa en Mexico” por J. I'erezlugo,of- 

ferta do Centro Cultural Cuanhtemoc.
23 photographias antigas, desta Capital, offerta do Sr. Him» 

Debiasi.
1 volume “Lucia de Miranda”, drama por Miguel Ortega, offerta

da Facuklad de Filisofia y letras de la Universidad de Buenos Avies, 
pelo Director Ricardo Rojas.

3 lapides do antigo cemiterio de Porto Alegre, offerta do Mon
senhor Balen.

1 pato do matto (Cairina maschata), adquirido pelo Museu J% 
lio de Castilhos.

1 pelle de higuá - tinga (Anhinga - anhinga), offerta <lo Dfcj 
Arnaldo da Costa Bard.

1 auto civel de appellação. do anno de 1803. offerta do Snr. Ma
rio R . Anselmi. de Santa Maria.

2 pentes usados nos princípios do seculo X IX  e um documenta 
“Pro]>osta para melhoramentos do Rio Taquarv;" :v. í aiiio. Snr. 

Dr. Presidente do Estado aos 12 de Março de .1894 (assig.) J. Paro- 
bé, offertas do Snr. Henrique Costa.

1 quadro a oleo representando a volta do Centenario do Bnd 
offerta da Sec. do Interior do Estado.

1 documento historico á José de Araújo Ribeiro (Visconde® 
Rio Gande). .

Proso] en por Bento Teixeira. rc])roducçâo da edição sarc TO 
Informação geral da Capitania de Pernambuco de 1749, DffiMj 
de Artes Geographicas da Bibliotheca Nacional de 1908. offertK® 
Dr. Emilio Kemp.
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0 le»<(l sê a- com  programma authentico de um festa, offe-
* 0). Manoelita Rosas, pelo Commercio de B. Ayres.
■jLnhão da revolução de 35, encontrado á margem da Barra de
* 0fferta da Bibliotheca Pelotense.
Chversos jornaes: “O  Conservador”, dc 13 de Outubro de 1888; 
oeforn'a” de 00 de Dezembro de 1880;
- \ « da ‘‘Revista Gabrielense”, de 19 de Dezembro de 1875; 

fciosde 1881. 1882 e 1883;

rjrecilx> (*e ^ s- 634$320, seissentos e trinta e quatro mil, trezen- 
T yjnte réis, assig. por D. Feliciano, bispo do Rio Grande, Pala- 
Nj Lapa. 12 de Março de 1855; offertas do Snr. Abilio Arthur 

Silveira.

j albuni historico —  “ Das bueh von Kaizer” —  e uma photogra-
* original do Gal. Bento Gonçalves, offerta do Snr. A. A. Borges 

Jíedeiro--
0 patente do major Ismael Antonio Alves (um dos veteranos <lo 

-y), Palacio do Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 1885; of- 
do seu genro Snr. Eduardo Dias.

 aranhas, genero Acario, offerta do Snr. Oscar Ourique Mo-

0 aranha, genero Acario. offerta do Dr. Pedro Vergara.
0 bala das atiradas contra a cidade de P. Alegre pela “ Marajó”, 

jerta fio Snr. Rodolpho Rossarola.
Diversas tiras do artigo da “A Federação’- —  A lei é a lei” —  
-rapho de Julio de Castilhos, outra tira original publicada a 3 
imeiro de 1884;

 exemplares do boletim, escripto pelo então redactor da “A 
jação". Arthur Toscano e distribuído jx>r essa dando á morte 
Grande Patriarcha; 1 exemplar da edição especial de 14 de Julho 
0W. eni que pela 0.* vez foi estampado o ultimo retrato do gran- 
diefe: 2 i>equenas photographias, raras, do enterro de Julio de 
'ilhos; 1 folheto da Convenção Republicana de 23 de Fevereiro 
1*82; folheto com o voto em separado dos “ 0 ” e o discurso de 
»de Castilhos, em 15 de Dezembro de 1890; —461le4»< de edições

s, do manifesto ao Rio Grande do Sul a proposito da eleição 
'jdencial do Estado, pondo em relevo a personalidade do seu glo- 
kuccessor; —461le4» com o discurso do Dr. Barbosa Lima; (14s  
—1̂ a da visita após o acto inaugural dos ]>avilhões da Exposição 
iual de 1901 ;

Txemplar da revista carioca ‘ Renascença” ;
♦ X.‘" da - cl(om6^parg de 1896; numero de -ulplta»h  de 1895; 

B  nlelimd4h  de 1887;
1 folheto sobre “As operações mmuuc.> contra os “ Muchers”

2 primeiros números da “A Imprensa” de 1898. 1 exemplar 
jBahia”, de 25 de Maio de 1897 ; 28 números da revista — 
W  do Districto Federal”, offertas do Dr. Fernando de Mi-
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1 retrato a crayon do eminente republicano, Julio pr 1 
Castilhos. offerta do Cel. Manoel Gonçalves Cardoso.

1 collecção de pedras preciosas, lapidadas na Allem^MH 
jKista de: 4 ametistas e 4 topasio>.. 5 exemplares dc agatha e P  ^ 
piares de agathas lapidadas. As íiedras são de Soledade- r.íT X*S!Í 
Snr. YVilly Heringer ’ ° ffcrtM 0

1 besouro, encontrado nesta Capital, offerta do Snr.
Pinho. *;

1 cascudo serrador, apanhado á Praça Mal. Deodoro.
]>ital offerta do Snr. Idalecio Balgari. 1 :-

1 collecção de pedras polidas (granitos), composta de 2À j9  
piares, offerta dos Surs. Piatelli Irmãos. Nen'

1 |ietição de arrendamento de 11111 sepultura, do anno 
offerta da Santa Casa de Misericórdia.

1 titudo de nomeação de professora de 11-31-907
1 mappa. demonstrando o adiantamento dos filhos do I> Pr*J 

cisco Ferreira de Castilhos. estando entre elles o grande 

Julio Prates de Castilhos, desde o dia 12 de Setembro de
9 de Abril de 1866. dia em <|iie prestaram exames. Fazenda da — 
serva. Rio G. do Sul. 11 de Abril de 1866.

A professora, 1). Francisca Carolina Miller Willingtotí. "f fatal 
do I)r. Xicolaoi de Araújo Vergueiro.

3 collecções de jornaes completas dos seguintes N.“ : *
“ Farrapo" de 8 de Agosto de 1896 a 17 de Março de 1R97 \\ 

de 1 25. Quarahy. director Fredolino Prunes;
“O Amador” de 1." de Janeiro de 1890 a 27 de Junho 111/ anno 

Ns. 1 a 24. falta n/collecção o X." 7 — Quarahy, Dir. Fredolino 
Prunes: "O  Mosquito’’, de 1." de Outubro de 1898 a 28 de Agosto 1 
de 1899, Xs. de 1 a 35. director Pedro Chaves Bueno — Ouarahv;
1 4642reta  fio jornal "Orvalho”. — Livramento. 15 de Junho de *900, 
redactores. Mathilde e Alayde 1'lrich. X." 72. offertas do Snr. Ap- 
paricio Martins de Souza.

1 volume — Memórias do Grande Exercito Alliado Libertador 
do Sul da America: 11a guerra de 1851 a 1852. contra os tyrannosdo ] 
Prata, de Ladislau <los Santos Titara, offerta do prof. Cicero Bar

re to de Sta. Maria.
2 manuscriptos. uni, com notas copiadas pelo Dr. A. Menezes, t n  

cretario da 3." divisão, commandada pelo Cel. Hypolito Antonio Ri-j 
beiro. 11a revolução de 1893, e outro, com a <lescripção do comtatt 
de Campo Osorio. em 24 de Julho de 1895. feita pelo Cel. Pedro 
Garcia. (Pedruca Garcia), que tomou parte 11a acção, no 1 tosto de 
Major, e 1 mappa das posições <|tie occupavam as forças comltfttW 

tes em Campo Osorio. offertas do Cel. Pedro Garcia Filho. ,,
1 Manifesto do Presidente da Republica Ri" Grandense 

de seus “ Constituintes” — Piratini, 29 de Agosto de 1838 — L, 
Gonçalves da Silva, Presidente; Domingos José de Almeida, Mi 
tro e secretario do Interior: offertas do Sr. Mareio P>azan.

1 besouro agarrado á rua Christovam Colombo, n/c., offefl 
Sra. D. Estellita de Andrade Cabral.



I E  jnanuscripto fie Julio de Castilhos. em resposta á Irmandade do 
K .  Deus. offerta do Snr. Arcebispo D. João Becker.
* 2  tiiutucas, offerta do Snr. Dario Granja Sant’Anna.
K l carta antographa do Barão de V iamão. datada de 24 de Outubrb
I  .£(,] Acampamento em Tujucuc a vista do Htimaitá. offerta doCel. 
IE ' ei Pereira de Barcellos. Cachoeira.

exemplar de coruja (Coruja Caseira. jnan.r uscriptE offerta 

L -mir. Oscar de Oliveira.
*j74 fasciculos de Historia Natural, offerta do Snr. Aristóteles

lb F O l'lS I^ ES I E j n a u  PELO DIRECTOR DO “ MCSP.O 
■ r v  JU L IO  DE CAST ILHOS”

I Qff n." 115. de 8-4-27. — Sobre as obras deste Estabelecimento, 
^Kpndo a necessidade <le serem ultimadas afim de receber o Archivo 
fctorú'". que, onde está acaba de ser prejudicado com as chuvas que

Ladiram <> pavilhão.
B ()f t n." 121. de 11-4-27. —  Pedindo reparação da cobertura deste 

Kibelecimento. prejudicado com o furação desabado, e. continuação 
Eobra> approvadas. interrompidas pelos Engenheiros cias < )1>ras Pu- 

ffcBcas- incumbidos das mesmas.
EOff. n." 160. de 2-6-27. — Sobre as obras tios porões deste Insti- 

bo  e reforço nas janellas do mesmo, 
f  Off. n." 167. de 14-6-27. —  Solicitando autorisação de trancas de 

Ifcrro. completando o plano defensivo deste Museu, já começado por 
[meio do gradeamento geral do mesmo.
| Off. ii." 185. d 6-7-27. — Sobre armações e gavetas destinadas a 
parda de borboletas.
I- Off. n.° 227. de 12-9-27. —  Tratando de assumptos sobre as obras 

|deste M usêo (reportando-se ás anteriores requisições das obras do 
Rfaiên).

C< )RRESPONDENCIA
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Foram expedidos 292 e recebidos 289.



RELATORIO
da

Ju n ta  Commercial



pt. conformidade com o dispostivo regulamentar, apresento a 
Excia. o relatorio dos trabalhos desta Junta, no periodo de 1.° 
lancir" a 31 de Dezembro de 1927.

\ pt.co nfrrmidaoe  está assim constituída:
Presidente —  Floriano Nunes Dias 
Vice-presidente —  Eleutherio de Castro Araújo 
Secretario —  Dr. Ignacio 1 .ourei ro Chaves 
Deputados —  João Moreira da Silva. Adroaldo Franco e Pedro 

ffonso de Leão
Supplentes —  Israel Barcellos Schell. Trajano Mostardeiro,

o Oswaldo Rentzsch e Pompilio Ferreira.
Durante o j>eriodo acima referido funccionou a Junta regular- 
te. tendo. enretanto, |>ara o seu funccionamento soífrido algumas 
hçóes. devido a licenças concedidas a alguns deputados que foram 
stituidos ]>elos respectivos supplentes.
Pelo Exmo. Snr. Dr. Presidente do Estado foi nomeado vice- 
-‘dente desta Junta, por decreto n.° 3816, o deputado Snr. Eleu- 
ío de Castro Araújo.

ELEIÇÃO

Em 4 de Maio reuniu-se o Collegio Commercial para eleger 3 
lados e 2 supplentes, jjelas vagas que se iam abrir, em 17 do 
"tá mez. jiela terminação do mandato dos Srs. Eleutherio de Cas- 
Araujo, João Moreira da Silva, Adroaldo Franco, deputados, e 
el Barcellos Schell e Pompilio Ferreira, supplentes, tendo sido 
os re-eleitos.

SECRETARIA

O pessoal desta Secretaria está assim constituído:
Secretario —  Dr. Ignacio Loureiro Chaves

jgxnio. Snr. Dr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior
gx te rio r .



Primeiros officiaes —  Octavio Ferraz Teixeira e \ft 

nandes Ril>eiro T' ”!v‘>

Segundos officiaes —  José da Camara Souza e Galvã * 
cimento I .eães ' \

Terceiros officiaes — Alcides João Faccin <effectivo\ 8  
vecio de Oliveira Freitas Pprovisorio).

Porteiro provisorio —  Esperidião Calisto
Continuo —  Pedro Paulo de Barros
Servente —  Hermenegildo Antonio dos Santos.

SESSÕES

Houve 104 sessões 110 decorrer do tempo mencionado* 
nellas observadas as formalidades legaes.

MATRICULA DE COM MERCI ANTES 1

Foram expedidas cartas de commerciante matriculado ú w l  
dadãos: Raul de Lima Santos — Porto Alegre, Fabio Netto 
Porto Alegre, Mostardeiro Irmãos & Cia. — Porto Alegre, 
de Almeida Chaves Figueiredo — Porto Alegre, Alfredo Rodrii ,̂ 
<la Fonseca — Porto Alegre. Elias Khouri — Porto Alegre H 
rirjue Bastide —  Santa Maria. Renner. Becker & Cia. LimitaA J 

Montenegro, Maximiliano Pereira dAvila — Passo Fundo. LeanJ 
dro Salgado —  S. Gabriel. Carlos Krichmigen —  Rio Grande, Fe 
lippe Materno Purper —  S. Leopoldo. Lourenço Marchionatti - 
Cruz Alta. Tristâo Salazar — Pelotas.

INTERPRETES

Foram expedidos alvarás de interprete aos Snrs. Plinio Gon 
çalves Yianna — Porto Alegre, José Motta —  Porto Alegre. Oscar 
Daudt — Porto Alegre, Albrecht Meyer —  Pelotas. Existem 35 
habilitados.

AGENTES DE LEILÕES

Foi nomeado leiloeiro o cidadão Antonio Ferreira Louzada Fi
lho —  Pelotas.

Foram exonerados a seu pedido: Euclydes Lanza — Pelotas, 
Belmonte Vasconcellos —  Porto Alegre. Targiin» O ctav io  <1< 1 
veira — Porto Alegre. Existem actualmente habilitados 23. (|

TRAPICEIROS
Ha 3 habilitados.

REGISTRO DE FIRM AS

Registraram-se 2'>8 firmas commerciats, sendo 174 sociaes e 124 
individuaes. Estas pagaram de sello federal 10:710á000. l-oran» 
archivadas 688 declarações de firmas commerciaes de fóra da ( a)«tal-
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forai" lavrados 5 termos de compromisso assim especificados: 
,]e leilão 1, interpretes 4.

FALLENCIAS

I jrst;l junta recebeu communicação das seguintes fallencias: fo  
rai ""lv —  Porto Alegre. dosl5t demeaml cm palt — Porto Ale- 

:l,aa5o ]oaaa —  Porto Algre. pã5lm ]aã1lml —  Porto Alegre, 
:  ]ol5  —  Porto Alegre, n4ao4lãao . palt  —  Porto Alegre, 
FomaAl ]lvLea5iem —  Porto Alegre. /•'. n4io4lãao . palt  —

o Alegre. poLEl41al NlCma" domio n"e,mã45e — Porto Alegre. 
:o a"o5 Il4io5 fa5Col — Porto Alegre. Sojve ;vlml,4l .  umb
_ Porto Alegre. çLa"ao gaE —  Porto Alegre. —t ]aiie4ãovmi

P11 __Porto Alegre. ;t dt Il4ial,o  —  Porto Alegre. —t Nt ]emb
Porto Alegre. n"-aml faLl —  Porto Alegre, foEe5 umL/o5 
Alegre. çt ]a5ã"aorr —  Porto Alegre. •t dlC5i . palt  —

o Alegre. nLomeiiF .  palt  —  Porto Alegre. 'iio _a-omãG  —
o Alegre, çLa"ao Nml4G —  Porto Alegre. St ]lmLlaLo4 .  Iob  

j"h — Porto Alegre. n4,e"o dl,l4e""a  —  Garibaldi. Nt —lAvb 
poe""ao —  S. Gabriel. «3ea55 . p"lvCem, —  Erechim. gvlmie 
r — S. Gabriel, dlv"o IaL*e5  —  Pelotas, geLeimao •om,e «3* 

os— Pelotas. RmCl4o Ia1maml Aã pl5imo —  Livramento. dlC"o 
éaiiã«eovmi —  São Pedro. u5lal5 SvmA —  Rio Pardo. ft nmo4a5 
Cachoeira. NmeAemaão plm"o5 ]me4ãm —  Lageado, •v"ao _oã"b
— Cachoeira, n,e4om pomAoql —  S. Leopoldo, dlv"a4o nFme5 

Cachoeira. SoAo"E"ao «l"Vl —  Santo Angelo. Nml4ãa5ão Nemmê — 
oento. n4Amêl ]mv,4eml —  Guaporé. Nt gãGãm .  Na"1o — 
le. SoAma,ve5 cm Il"oL/o — Pelotas, «a"AeCml4Ao pe4ie4o
— Camaquam. plm"o5 •om,e ;mo55 — Camaquam, •o/o 'mia-

o — Soledade. pl5eLamo n4Ame5 — Roa Vista do Erechim, fva- 
cê — S. Gabriel. çm4e5io Nml4ãa5ão RLl44 —  Ijuhy, çm4e5io
o— Erechim. nLl4ãao p"alLvL  —  Julio de Castilhos, ft fl4b

u44/o — Guaporé. ;oLe5 . palt  —  São Pedro, n4io4ao gl"
— Rento Gonçalves, •lLa" —lvlvA  — Cachoeira, •o5ê po4b 

flrve4ie  —  Rosário. Nml4ãa5ão po4mlAo —  Cachoeira. y4Aao Ao
Ieqemo — Santa Cruz. —l4oe" —e4Ae5 No,lso — Santo An
da Patrulha. •o/o çALv4Ao —o1m — Santo Antonio da Pa- 
, •o/o ]lEia5il Ae Nml,l  —  Conceição do Arroio. deAmo —lb 

« N"oma5Cl" —  Encruzilhada. plm"o5 ]l"qemAJ —  São Gabriel. 
domie""l Ae n4AmlAe —  Soledade. ]omio"o —lmlv . Na"1o5 — 
Vista do Erechim, —a,ve" n""ê —  Erechim, n4io4ao dl,l4e""a  
a"1o5 — Garibaldi. umL/o5 ]liia5ia4a —  Garibaldi, Il"qlAom Ilb

— Caxias. nm"a4Ao glvCem —  Livramento, •om,e Nt Ijverr  
rào, n"ãa4Ao n"qe5 foEe5 — Caçapava. fva- pa,l4l .  umb

P Cruz Alta, nv,v5io çt pt ]lvemLl44  —  ljuhy, Nml4ãa5ão 
Ia"qeaml — Livramento, ;v5iLáo 'iio  — Passo Fundo, «eaiom 

Lo — Passo Fundo. plm"o5 zt —aa""em — S. Leopoldo. 'iio

TERMOS DE COM PROM ISSO
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—4770S — S. Lourenço. .Loure n0ç_ure oeç v4uu;_ç __ v; J
Je7urEeç ceLeççu a tuLdeç — Encantado. ^4;pSreç;Se ^
S. Leopoldo. .r;erue neçl op tS0u;4ç  —  Encruzilhada, n0 ^ 0  ^  
pue ze;Lueu ai tuLLueç — Santa Maria. he7pSpuroe ^  ^
Pelotas. v4L,4oeS hM ^0;S_ppu — Pelotas. PsM ^M v4r;u4Ee m_ Pumm
hSprdpSE a J_;C_pLçAq — Cruz Alta. h4L,Ue gLu,0uS4 __
de Caniaquani. y_L4Lue DeoSuE_0ç ve4S0ç ' Uruguayana, 
;Se a Ru0E4ç —  Dores de Caniaquani. '

REHABILITADOS

Foram rehabilitados os seguintes negociantes: H. A. Fe •
— Pelotas. M . Bittencourt & Cia. — Porto Alegre. Simãou? 
nitsky ít Irmão —  Passo Fundo. G. P. Santiago — Pelotas, F 1 
tonacio Cia. Porto Alegre. Isaias Burd — Rio Pardo', A b9  
Paganelli —  Garibaldi.

CONTRACTOS COM M ERCIAES

Foram archivados 554 contractos sociaes com o capital d* p 
47.636:359|670. "

DI STRACTOS

Archivaram-se 289 distractos de sociedades conimerciaes com J 
capital de 20.458:9035540.

ALTERAÇÕES DE CONTRACTOS *

Foram archivadas 196 alterações de contractos com o capital 
de 18.867:891*880.

PROROGAÇÕES DE CONTRACTOS

Foram achivadas 33 prorogações de contractos. Estes diver
sos documentos pagaram de sello 219:649$200 e de sello estadojl
1 :669$200.

COM PANHIAS E SOCIDADES ANONYM AS

Foram archivados documentos relativos ás seguintes: CogM 
nhia Commercial Manufactora. Companhia União Fabril, Lomp»- 
nhia Industrial e Mercantil Caza Fracalanza. ComppijjM Mh;HBI 
Accessorios Limitada. Industrias Reunidas F. Matarazzo, (ÀIm 
nhia Commercial Buxton Guilayn. Coni|)anhia Americana de Co - 
truciones y Pavimentos. Companhia de Autos I .imitada,^^H: : 
nhia Telephonica Rio Grandense. Companhia I extil Popular, 
panhia Americana de Seguros. Companhia Territorial Sul “



„nhia Constructora Leopoldense Limitada, Companhia Geral de 
‘ r i a * .  Companhia Brasileira de Electricidade Siemens-Schukert,

,,,r.

strias 

,pnl
Limitada. Sociedade Anonyma Graphica Italiana. Sociedade 

—-ma Fabrica do Correias Porto Alegrense, St>ciedade Anonvma

naiihia de Seguros previdencia do Sul. Sociedade Tulios Mannes-

„ia Fabrica do Correias Porto Alegrense
h Carola. Sociedade Exploração de Mattos Limitada. Sociedade

®Lvltia Drogaria do índio, Sociedade Anonyma. Industria de Pro-
j Calcareos —  Antonio Carlos 1 -opes. Sociedade Anonyma Bra-

Fstal >elecimento.s Mestre & Batgé. Sociedade Anonyma jwra
no Brasil de Productos Milchelin. Sociedade em commandita

Acções Brum, Bonini & Cia.. Empresa de Viação Aerea Rio
- x-n-e. Empresa Portoalegrense de Armazéns Geraes Limitada.
.^ca Rio Guahvba Fiação e Tecelagem. Banco Popular do Rio
K L  do Sul. Banco Nacional do Commercio. Banco Porto Ale-
„nhi Banco da Provincia do Rio Grande do Sul.
aCo

COOPERATIVAS

Cooperativa General Osorio. Coojierativa F'iateci. Cooperativa 
mvisqueiro, Cooperativa Popular de D. Pedrito. Cooperativa San- 

Limitada. Cooperativa Escola de Engenharia. Associação dos 
Efegadns Diaristas da Secretaria da Viação Fluvial, Cooperativa 
ipicola S. Salvador. Cooperativa Progressista Sananduvense, Caixa 
tnr;d União Popular, Alto da Feliz. Caixa Rural União Popular de V.

Tte-. C entral das Caixas Ruraes União Popular do Rio Grande do 
U Caixa Rural União Popular de Serro Azul. Caixa Rural União 
Popular Boa Vista. Banco Popular de Lageado, Banco Economico 
b Grandense. Banco Auxiliar de Marcellino Ramos, Banco Santa 
Cst Banco Popular de Passo Fundo, Banco Commercial de Ca- 
isiiho.

REGISTRO PUBLICO

Nos diversos livros do registro publico foram registrados 48 
icumentos, assim es|>eci ficados: 12  cartas de commerciante ma- 
ícutalo. 4 alvarás de interprete, 1 alvará de leiloeiro. 20 autoriza- 

para commerciar, 7 nomeações de caixeiro despachante. 1 fiança, 
procurações e 1 carta patente.

L IVROS

[Foram rubricados 3.479 livros com 869.729 folhas.

TERMOS

I-avraram-se 6.988. sendo 6.958 de abertura e encerramento de 
i, 2 2  de transferencia e 8 de abertura e encerramento para o ex- 

pente desta Repartição.



EMOLUMENTOS

A Junta arrecadou emolumentos na importancia de l07-$2lgB 

DIVERSOS TRABALHOS

No livro de expediente desta Secretaria foram lançadas 
petições, passaram-se 355 certidões que pagaram de sello EMOLUN 

2:604$500. receberam-se 137 officios e expediram-se 63. .i

CONCLUSÃO

Ao finalizar esta rapida exposição dos trabalhos desta lurtfJ| 
claro que estarei sempre prompto a fornecer a V . Excia. 
esclarecimentos que se tornem necessários.

EMOLUN TO SATJu nUNu 
Presidente.



Thealro São Pedro



porto Alegre. 11 <le Junho de 1928.

Secretario.

IV accórdo com o preceito legal, tenho a honra de encaminhar a 
£x. o relatorio dos trabalhos do po rtAl e g.e 1<Jle  relativo ao
lo de 1." de janeiro a 31 de dezembro de 1927.
Por elle verificará V . Ex. que foram realisados durante o cita- 

'odo 149 espectáculos, tendo sido. portanto, bem regular o mo- 
ito artístico, conforme demonstra a relação inclusa ao mesmo, 
isada com a designação das respectivas companhias, cencertos e 

Vaes.
A receita foi de 9:563$òOO e a despesa de 27:590$100.

Saúde e Fraternidade.

ue.e 1Ae Jr nhd<AJt9 
Commissario.

Ao Sr. Dr. Secretario de Estado dos Xegocios do Interior e 
Exterior.



LAÇAO DOS FUNCCIONARIOS DO THE ATRO S. PEDRO

missario .................................  — Dr. João Pio de Almeida

em commissão .................... — Jacintho Guedes Pinto

....................................... — Alcibiades Lima

......................................  — Marina Lima

QUADRO DO PESSOAL DO THEATRO

;eiros de 1.‘ classe ................. — Miguel Parula

— Pedro Barreto

eiros de 2.* classe .............— José Joaquim Ferreira

— José Vieira Braga

— Arnaldo Bastos

— Francisco Marino

— Alberto Soares

— João Cândido Azevedo

— Bernardo D’Amore 

pplentes ...................................  — Felipe Chemale

— Mario Lima

rdas ........................................  — Damasceno Francisco de Souza

— Mario A. Bastos

— João Gomes das Neves

— Jovlna A. da Silva 

hinista ...................................  — Antonio Guerra

ricista .................................  — Francisco Ney Robledo

heteiro ..................................... — Wenceslau Idiart

fELAÇAO DOS CONCERTOS. FESTIVAES, CONFEREN
CIA S. BAILES E ESPETÁCULOS REALISADOS NO 
THEATRO SAO PEDRO DURANTE O ANNO DE 1927

iro — dia 3: Concerto da pianista Nilda Vianna Guedes.
(Despesas pagas, excepto aluguel), 

iro — dia 12: Festival de arte em l>eneficio das obras da Cathe- 
dral. promovido pelos srs. General Andrade Neves. Alberto 
Bins e Germano Petersen.

( Despesas pagas, excepto aluguel).
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Janeiro — 1 1 : Festival promovido pela Loja Maçonica**r — 
dem” em beneficio dos artistas “ Los Rodriguez><

(Despesas pagas).

Janeiro —  dia 26: Yvon Costa, realisou uma confereneia
(Despesas pagas).

Janeiro — dia 28: Yvon Costa realisou mais uma confer 

rita.
(Despesas pagas).

Janeiro — dia 30: Festival em beneficio da revista ‘ O Se
(Despesas pagas). M"Sfir>r-

Fevereiro — dia 2: Yvon Costa realisou uma conferencia' 
havendo em seguida uma hora de arte. '.

(Despesas pagas). - _________
Fevereiro — dia 26: Baile carnavalesco da Sociedade . *1

(Despesas pagas).

Março — dia 2: Baile carnavalesco da Sociedade PhilosorjáB
(Despesas pagas).

Maio — dia 2 1 : Concerto do quartetto tcheco Zika.
(Serviços gratuitos).

Maio —  13: O Centro Acadêmico KepuUican.> realisou uma 
civica.

(Serviços gratuitos).

Maio —  dia 14: Concerto do quartetto tcheco Zika.
(Serviços gratuitos).

Maio — dia 15: Recital de declamação de Zita Coelho Netto.
( Serviços gratuitos).

Maio — dia 16: Festival em beneficio da "Maternidade" da Si
Casa de Misericórdia, promovido pelos drs. Aurélio Py e 
Mario Totta.

(Despesas pagas, excepto aluguel).

Maio — dia 17: Conferencia realisada pela sra. Diva Dantas.
(Serviços gratuitos).

Maio — dia 18: Espectáculo realisado por um grupo de ama 
com as operas "Die Zauberflote" e "Bastien et Basti: 
sob a direcção do maestro Adolpho Fest.

(Despesas pagas).
Maio — dias 19-22: Concertos do quartetto tcheco Zika.

( Serviços gratuitos) . *
Maio — dia 23: Coroação da rainha dos estudantes riograndenses, 

nhorita Carmen Annes Dias, e homenagem á rainha ' 
tudantes cariocas, senhorita Zita Coelho Netto, com umí 

rão de arte.
(Serviços gratuitos).

Maio — dia 24: Installação do Congresso dos Criadores.
(Serviços gratuitos).

Maio —  dia 25: Concerto do quarteto tcheco Zika. <
(Serviços gratuitos).
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dia 29: Recital de canto de Germana Bittencourt.
(Serviços gratuitos). 

dia 30: Audição de alumnos do Conservatorio de Musica.
(Serviços gratuitos). 

dia 31 : Recital de canto de Pina Monaco.
(Serviços gratuitos).

dia 1 : Recital de canto de Germana Bittencourt.
( Serviços gratuitos).

i   dia 2: Recital de canto de Pina Monaco.
(Serviços gratuitos).

_ dias 5 a 19: 15 espectáculos e 2 niatinées da Companhia Al
lem ã de Comédias “Georg Urban” .

(Despesas pagas).

— dias 20. 21. 23 e 25: Concertos do pianista Alexandre Brai- 

lowsky.
(Serviços gratuitos).

— dia 27: Festival promovido i>ela mocidade catholica em 
; commemoração ao bicentenário da canonização de São Luiz 
| Gonzaga.

( Serviços gratuitos) .

— dias 28. 29 e 30: 3 espetáculos da Companhia Dramatica 
Franceza “ Vera Sergine” .

(Serviços gratuitos).

.— dias 1 e 2: Espectáculos da Companhia Dramatica Franceza 
"Vera Sergine” .

(Serviços gratuitos).

— dia 5: Audição de alumnas da professora Lottv Meyer.
( Despesas pagas).

— dias 7 a 31 : 25 esjjectaculos e 4 niatinées da Companhia Ita
liana de Operetas “Clara Weiss” .

(Serviços gratuitos).

'tn — dia 1 a 3: 3 espectáculos da Companhia Italiana de Ope- 
retas “Clara Weiss”.

(Serviços gratuitos), 

isto — dia 1 : Audação dos alumnos do Conservatorio de Musica.
(Serviços gratuitos) . 

—4 — dia 7: Festival em beneficio das Ohras da Cathedral. pro
movido pelo Padre Leopoldo H o ff .

(Serviços gratuitos).

■ t" — dia 10: Festival promovido pelo Centro Acadêmico de Di
reito em commemoração ao Centenário dos Cursos Juridicos. 

(Serviços gratuitos). 

tu — dias 27 e 28: Espectáculos realisados ]*>r 66666 grupo de 
amadores com a opera " II Tabarro” .

( Despesas pagas, excepto aluguel)



Setembro — dias 3 e 6 : Espectáculos realisados jwr um

amadores sob a direcção do maestro Max Hrueckner11̂ 0 
opereta “ Annemarie” .

(Despesas pagas).

Setembro — dia 7: Espectáculo realisado por um grupo de 
com a opera *'11 Tabarro” .

(Despesas pagas, excepto aluguel) * 1  
Setembro —- dia 10: Es]*ectaculo realisado por um grupo de 

com a opereta “Annemarie”.
(Despesas pagas).

Setembro — dia 14: Concerto da pianista Ilse \Voebcke.'fl
(Serviços gratuitos).

Setembro —  dia 20: Espetáculo realisado por um grupo de 
com a opereta “Annemarie” .

(Despesas pagas).

Setembro — dia 2-1: Concerto de Dora Soares e Vallera Cid 1 
ctivamente. violinista e pianista.

(Serviços gratuitos) .

Setembro —  dia 25: Vesperal realisada por um grupo de aniadores ■ 
com a opereta “ Annemarie” .

(Despesas pagas).

A ’ noite, audição de alumnos da professora de piano Cclia 

Ferreira Lassance.
(Despesas pagas, excepto aluguel)

Setembro — dia 26: Festival em beneficio do Gremin Gaúcho.
(Serviços gratuitos)

Setembro — dia 27: Concerto do pianista stiisso F.mil Frey.
(Serviços gratuitos)

Setembro —  dia 29: Concerto realisado ]>ela pianista Edith Paiva 
Furtado em beneficio da Santa Casa de Misericórdia.

(Despesas pagas, excepto aluguel)

Setembro —* dia 30: Concerto fio pianista sttisso Emil Frey. ^
( Serviços gratuitos)

Outubro — dias 3 e 4: Concertos do pianista suisso Emil Frey.
(Serviços gratuitos)

Outubro —• rlia 5: Espectáculo da violinista e bailarina Norka Rous-,' 

kaya.
(Serviços gratuitos)

Outubro — dia Se Concerto do pianista suisso Emil Frey.
(Serviços gratuitos)

Outubro — dias 7. 8 e 9: Espectáculos da violinista e bailarina Nor

ka Rouskaya.
( Serviços gratuitos)

Outubro —- dia 11 : Audição fie alumnos fio Conservatorio de V- 

sica.
(Serviços gratuitos)
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0 ^  — <lia 12: Audição <le alumnos da professora de piano e 
> ■ ’ canto, Syhilla Fontoura.

(Despesas pagas, excepto aluguel)
H)br<> "— cl'a 14: Espectáculo da violinista e bailarina Norka 
F  Roítskaya.

( Serviços gratuitos)
.y],(•(>— dia 23: Audição de alumnos do Instituto Musical de 

Porto Alegre.

(Despesas pagas, excepto aluguel).
■ybro — dia 24: Festival eni l>eneficio das igrejas e escolas da 

Communidade de São José.
(Despesas pagas, excepto aluguel).

Nibro — <lia 25: Concerto de canto da contralto Gabriela Be- 
sanzotii Lage em beneficio da instituição “ Pelas Mães e 
Pelas Creanças” .

(Serviços gratuitos)

—  (*'a ^ ' Festival em lieneficio das igrejas e escolas da
i Communidade de São José.

(Despesas pagas, excepto aluguel).
.tiil.ro — dia 31 : Concerto do pianista Ernani Braga 

(Serviços gratuitos) 
óvenibro — dia 3: Concerto da Sociedade de Cultura Musical.

(Serviços gratuitos) 
vemliro — dia 6 : Espectáculo realisado por um grupo de ama

dores sob a direcção do maestro Adolpho Fest, com a ope- 
reta “ Debaixo da tilia florida” .

(Despesas pagas).
Wmbro — dia 8 : Festival em beneficio do Collegio Puríssimo 

Coração de Maria.
(Despesas pagas, excepto aluguel), 

embru — dia 10: Recital de declamação de Beatriz Delgado. 
(Despesas pagas, excepto aluguel), 

jvembro —  dia 11 : Concerto do pianista Ernani Braga.
(Serviços gratuitos) 

veinliro — dia 13: Es|)cctaculo realisado |x>r um grujxi de ama
dores sob a direcção do maestro Adolpho Fest, com a o]>e- 
reta “ Debaixo da tilia florida” .

( Despesas pagas). 
emltro — dia 15: Festival civico litterario promovido ]>elo ma- 

. gisterio riograndense e dedicado aos Drs. A. A . Borges de 
Medeiros e Protasio Alves.

(Serviços gratuitos) 
feinbrn — dia 17: Concerto da pianista Nilda Vianna Guedes. 

(Despesas pagas, excepto aluguel), 
ibro —  dia 21 : Espectáculo realisado por um grupo de ama

dores sob a direcção do maestro Adolpho Fest, com a ope- 
reta “ Delmixo da tilia florida”.

(Despesas pagas).
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Novembro —  dia 23: Concerto de um piano —48 28_2No 

“ Bechstein-Welte”
(Despesas pagas)

Novembro —  dia 24: Recital de piano de Diva Braga <le P l f |_  

(Despesas pagas, excepto aluguel). M;',l,r,r

Novenmro —  dia 6 2 : Recital de piano de Mauricio vee_  
(Despesas pagas, excepto aluguel).

Novembro —  dia 27: Espectáculo realisado ]>or um m2brd i4a 

dores sob a direcção do maestro Adolpho Fest. 
reta “ Debaixo da tilia florida” .

(Despesas pagas).
Novembro — dia 29: Concerto do quartetto “ Brasil”.

(Serviços gratuitos)

Novembro —  dia 3U: Audição de alumnas da professora de cainJ 
e piano Sybilla Fontoura.

. ' (Despesas pagas, excepto aluguel).
Dezembro — dia 1 : Concerto do quartetto “Brasil”.

(Serviços gratuitos)

Dezembro — dia 2: Recital Beethoveneano realisado pela pianista 

Ilse \Yoe1x:ke. com o concurso da orchestra tio Club HaydnJ
(Serviços gratuitos)

Dezembro —  dia 3: Concerto <lo quartetto “Brasil”, —4
(Serviços gratuitos)

Dezembro —  dia 5: Concerto da pianista Clelia Vargas Linhares.
( Serviços gratuitos)

Dezembro —  dia 2 : Concerto do quartetto “ Brasil”. >
(Serviços gratuitos) ’ _____

Dezembro —  dia 10: Espectáculo em beneficio do Hospital Alleniâo, 
realisado j>or um grupo de amadores, com a o|>ereta ‘De
baixo da tilia florida”.

(Despesas pagas, excepto aluguel).
Dezembro —  dia 12: Audição de alumnos do professor Tas» 

Corrêa.
(Despesas pagas, excepto aluguel). _____

Dezembro —  dia 13: Recital de canto realisado por Irma de JS  
mini e em beneficio do Hospital Allemão.

(Despesas pagas).
Dezembro — «lia 15: Atuiu,.m iU- Inim . • «1.. profes^^J 

Schwarz Filho.
(Despesas pagas, excepto aluguel). J  

Dezembro — dia 16: Recital de canto de Iracema Follador.
(Serviços gratuitos)

Dezi-mbro — dia 17: A'wli^ãn . 1<• aluamos d., professor .1 

Schwarz Filho.
(Despesas pagas, excepto aluguel).

Dezembro —  dia 18: Festival promovido pelo artista \ ictor 

Léon e dedicado ao mundo infantil.
(Serviços gratuitos)
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*br" dia 19: Concerto da Sociedade de Cultura Musical. 
(Serviços gratuitos)

,bro — dia 23: Recital de canto de Ada Bardi Bones e de
dicado ao Sr. Dr. Presidente do Estado e Exina Esposa. 

( Serviços gratuitos)

Lgiibro —  (l*a 27: Concertos puhlicos para conquista das meda
lhas de ouro aos prêmios — Araújo Vianna —  piano — 
Padre José Maurício — canto, instituídos pelo Conservato- 
rio de Musica.

(Serviços gratuitos) 

enit>r0 —  dia 30: Concerto de encerramento do anno lectivo 
do Conservatorio de Musica.

(Serviços gratuitos)

Resumo do movimento artístico:
Espectáculos ...................................................  143
Matinées ..........................................................  6

Total .......... ......... ...................................  149

RECEITA

— 4  19 — Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
serviço de illuminação durante o concerto 
realisado pela pianista Xilda Vianna Guedes 
e festival promovido pelo General Andrade 
Xeves e outros, respectivamente, nas noites
de 3 e 12....... ..... ......... .................. ...............  112$800

'ro 26 — Recolhido ao Thesouro. proveniente do 
aluguel e serviço de illuminação do espe
ctáculo realisado na noite de 22 pela Loja 
Maçonica “ Luz e Ordem", em beneficio 
dos artistas “ Los Rodriguez" 160$000

reiro 3 — Recolhido ao Thesouro. proveniente do 
aluguel e serviço de illuminação durante as 
conferencias realisadas pelo dr. Yvon Costa, 
nas noites de 26. 28 e 30 de janeiro. 336$000
11 —  Recolhido ao Tliesouro, proveniente 
da sessão solemne realisada pela Federação 
Espirita, na noite de 2. de aluguel e serviço
de illuminação............................ .................... 120$000

18 — Recolhido ao Thesouro, proveniente de 
dois bailes carnavalescos realisados pela So
ciedade Philosophia nas noites de 26 de fe
vereiro e 1 de março, de aluguel e serviço 
de illuminação................. ...............................  1 :773$200



Maio 31 - 

Junho 27

JuJlho 5 - 

Julho 8 —

Julho 15 - 

Setembro

Outubro 1

Outubro 1 

Novembro

Dezembro

Maio 30 —

24$000

136S000

— Recolhido ao Thesouro, proveniente de um 
festival realisado em beneficio da “ Mater
nidade” da Santa Casa de Misericórdia e 
espectáculo promovido pelo maestro Adol
pho Fest, respectivamente, em 16 e 18, de 
aluguel e serviço de illuminação_________
— Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
aluguel do "bar”, a contar de janeiro a ju-

— Recolhido ao Thesouro, proveniente do ~ ** 
aluguel e consumo de luz durante 15 espe
ctáculos e 2 matinées da Companhia Allemà 
de Comédias “Georg Crban"
— Recolhido ao Thesouro, proveniente de 8 
lampadas electricas inutilizadas pela Com
panhia Dramatica Franceza “Vera Sergine”
Recolhido ao Thesouro, proveniente do 

aluguel e consumo de luz durante a audição 
de alumnas da professora Lottv Meyer, na 
noite de 5 .............. .... ................... -..... ......

— Recolhido ao Thesouro, proveniente do
aluguel do "bar" e correspondente aos mezes ^ ______
de julho, agosto e setembro........ .................  150S000

14 — Recolhido ao Thesouro, proveniente
de luz fornecida aos espectáculos promovi
dos pelos srs. Armando Boris e Milton de 
Calazans, nas noites de 26. 27 e 28 de agosto 180§000

3 — Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
aluguel e serviço de illuminação durante os 
espectáculos e concertos realisados pelos srs.
Max Brueckner, Armando Boris, Milton de 
Calazans, Celia Ferreira Lassance e Edith
Paiva Furtado, respectivamente, nos dias 3, ______
6 , 7. 10. 20. 25 e 29 de setembro....— ...- 1. 1<>5Í400

M — Recolhido ao Thesouro. proveniente do 
aluguel do “bar” e correspondente aos me- 
zes de outubro, novembro e dezembro— 1 1  
7 — Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do serviço de illuminação durante os concer
tos realisados pelos professores Sybilla Fon
toura e José Corsi e festivaes promividos pela 
Communidade de São José, respectivamente.
nos dias 1 2 , 13. 24 e 30 de outubro...—  2405000
5 —  Recolhido ao Thesouro proveniente do 
aluguel e serviço de illuminação durante os
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espectáculos e concertos realisados pelo ma
estro Adolpho Fest, Collegio Coração de Ma
ria, Beatriz Delgado, Nilda Vianna Gue
des, Carlos Koehler, Diva Braga de Es- 
cobar. Eugenia Masson (Mauricio Kaan) e 
Svbilla Fontoura, respectivamente, nos dias 
6. 8 . 10. 13. 17. 21. 23. 24. 26. 27 e 30 de no
vembro __-i._______________________________

ernbro 31 — Recolliido ao Thesouro, proveniente 
do aluguel e serviço de illuminação durante 
os concertos e espectáculos realisados pelos 
srs. Adolpho Fest, Tasso Corrêa, Irma de 
Rimini e João Schwarz Filho, respectiva
mente, nos dias 10, 12, 13, 15 e 17______

Total...

DESPESA

•ereiro 19 —  Pago a Gassen & Barth, proveniente 
da confecção de fardamento para o servente
Alcibiades Lima_ _ _____— 4_______________

ereiro 21 — Pago á Companhia Energia Electrica 
Rio Grandense, proveniente do consumo de
luz durante o mez de janeiro____________

evereiro 22 —  Pago a Jacintho Guedes Pinto, de des
pesas miúdas______________ ___ ___________

iço 23 — Pago á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz
durante o mez de fevereiro...______ __ ____

rço 23 — Pago á Companhia Telephonica Rio 
Grandense, proveniente do aluguel do appa-
relho n. 4130____________________________

1 25 — Pogo a J. O. Rentszch & Cia., proveniente 
de material de expediente fornecido no mez
dc fevereiro___ _________ _______________

1 25 — Pago á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense. proveniente do consumo de luz
durante o mez de março-- --------

o 10 — Pago á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz
durante o mez de abril_______________ ____

no 1 — Pago ao pessoal que serviu nos concertos 
do quartetto tcheco 85esp sessão civica do

83

1:332$200

348S000

9:563$600

190$000

286$140 

36$800

242$280

600$000

71$500

5995760

177S480
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Junho 7

Junho 1

Centro Acadêmico, recital de Zita Coelho 
Netto. conferencia de Diva Dantas, festival 
dos estudantes rio grandenses, installação do 
Congresso de Criadores, serão de arte de 
Germana Bittencourt, audição do Conserva- 
torio de Musica e recital de canto de Pina 
Monaco, tudo durante o mez de maio.......

- Pago ao i>essoal que serviu nos recitaes 
de canto de Germana Bittencourt e Pina 
M onaco__________________________________

- Pago á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz 
durante <> mez de maio

Junho 9 — Pago a J. O. Rentzsch & Cia., provenien
te de material de expediente fornecido no
mez de maio---------------- --- --„

Junho 24 — Pago á Casa de Correcção. proveniente de 
diversos fornecimentos fleitos no mez de
maio

Julho 4 Pago ao pessoal que serviu nos concertos 
do pianista Alexandre Brailowsky, no festi
val do Gymnasio Anchieta e na temporada 
da Companhia Dramatica “ Vera Sergine”...

Julho 4 — Pago a Gassen & Barth, proveniente de far
damentos confeccionados para o servente Al-
cibiades ! ima .—.............................. ..........

Julho 1  —  Pago a Jacintho Guedes Pinto, de despe
sas m iúdas............ ........ ........................... ...—

Julho 13 — Pago á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense. proveniente do consumo de luz
no mez de junho...............................

Julho 27 — Pago á Intendencia Municipal, proveniente 
do serviço de aguas e exgottos durante o
8.° semestre....... ...._................_.... ..............—

Julho 27 — Pago á Casa Lux, proveniente de material
electrico fornecido no mez de junho.........4868

Julho 30 — Pago a Luchsinger & Cia.. proveniente de 
material electrico fornecido no mez de junho 

Agosto 3 —  Pago ao pessoal que serviu na temporada 
da Companhia Italiana de Qperetas "Clara 
Weiss”, a contar de 7 de julho a 1 de agosto 

Agosto J  —  Pago á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz
no mez de julho...................................... i B

Agosto 15 —  Pago a J. O. Rentzsch & Cia.. provenien-

863SOOO

1 :335

285
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te de material de expediente fornecido no
mez de julho__________ _________ !_________

19 — Pago ao pessoal que serviu nos espectá
culos da Cunvpanhia de O.peretas Italiana 
“Clara Weiss”. na audição de alumnos do 
Conservatorio de Musica, no festival em be
neficio das obras da Cathedral e no serão 
de arte dos Acadêmicos de Direito, realisa
dos nas noites de 2. 3, 1 , 7, e 06___________

Ljto 19 —  Pago á Casa Lux, proveniente de mate-
? rial electrico fornecido no mez de julho...

■ypbr" 12 — Pago á Casa Lux, proveniente de ina- 
terial electrico fornecido no mez de agosto 

Lembro 13 —  Pago á Livraria do Globo, proveniente 
de placas de metal fornecidas para as pol-

Jetembro 13 Pago a Voelcker & Cia., de forneci
mento feito........ ......... .... .... ^___________...__

enibro 19 —  Pago á Companhia Energia Electrica 
Rio Grandense. proveniente do consumo de
luz no mez de agosto ................. ................. .

ienibro 19 — Pago ao pessoal que serviu no con
certo da • pianistallste Woebcke..-........ .......—

tiibro 13 — Pago á Companhia Energia Electrica 
Rio Grandense, proveniente do consumo de
luz durante o mez de setembro..................

bro 14 —  Pago á Intendencia Municipal, de ser
viços de exgottos.........................................

übro 20 — Pago ao pessoal que serviu nos concer
tos realisados por Dora Soares, Yallera Cid. 
Gremio Gaúcho, Emil Frey, Conservatorio 
de Musica e Norka Rouskaia_____________

7 —  Pago ao pessoal qtie serviu nos con
certos realisados pela cantora Gabriela Pe-
sanzoni Lage e pianista Fmi! Frey... .......
10 — Pago á Casa Lux, proveniente de
lampadas electricas fornecidas__ __________
18 —  Pago á Companhia Energia Electrica 
Rio Grandense, proveniente do consumo de
luz no mez de outubro______________ _—.....
18 — Pago a J. O. Rentzsch & Cia., de 
objectos de expediente fornecidos no mez de

21 — Pago ao pessoal quç serviu nos con
certos realisados pela Sociedade de Cultura

mbro

Wilirn

■
jBnbro 

bro

4245000

405$100 

17$600

179$000

115800

9558200

1035000

721$200

47$700

1 :343$000

———4888 

1 :11356000

807$600

147S500

66$000
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Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Musical e pianista Ernani Braga, bem como 
no festival promovido pelo magistério rio
grandense .............................. .................—' "
2 —  Pago a Jacintho Guedes Pinto, de des- ^
pesas miúdas................_..................... ..........
12 — Pago á Intendencia Municipal, pro- ~ ^ 
veniente de taxa <le serviço de aguas e ex-
gottos durante o 2 —4 semestre.. ............

19 —  Pago a Companhia Energia Eléctrica' ^  ‘ 
Grandense, proveniente do consumo de luz
no mez de novembro-- -------------
19 —  Pago a J. O. Rentzsch & Cia., pro- H  
veniente de material de expediente forneci
do no mez de novembro--------------
26 —  Pago á Casa Lux. proveniente de ma- "

electrico fornecido 
31 — Pago ao pessoal que serviu nos con- 
certos do quartetto Brasil, IIse Woebcke,
Clelia Vargas Linhares. Iracema Follador,
Victor de Léon. Sociedade de Cultura Mu
sical, Ada* Bardi Bones e Conservatorio de

Musica .................... ....... .............. ................... A  1:185$ooo
31 — Pago á Companhia Energia Eléctrica 
Rio Grandense. proveniente do consumo de

luz -- ----- ---...— .........— ............. 654SOOO
31 —  Pago a Luchsinger & Cia., provenien
te de material electrico fornecido....... ....... __>/■ Í0$üu6
31 — Pago á Intendencia Municipal, prove
niente de taxa de desobstrucção—.........— ‘ 1QSOOO'|
31 — Pago a J. O. Rentzsch & Cia.. pro- \ 
veniente de material de expediente ---- 139$500-j

27:59Ü$1MÍ
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BRIGADA MILITAR

"Foi mantido no seu conimando o Cel. Gaudino Nu
nes Pereira, official de elite, merecedor da confiança de V. 
Ex. e da do Rio Grande do Sul, por ser um dos seus mais 

dignos cidadãos c um dos seus mais nobres soldados.
O anno de 1^27 foi de paz.
A Brigada Militar, transcorridos quatro annos de cam

panha, crescida em serviços e louros, retornou. ]«»rfim, aos 
seus quartéis.

O  Governo do Estado, conhecendo as suas necessida
des e procurando o seu ajjerfeiçoamento. dotou a Brigada 
Militar de quantitativos crescentes (Quadro n.° 1).

O  anno relatado accusa o seguinte movimento fi
nanceiro :

Desjtesa orçada .........................  9.525 :322$500
Despesa effectuada...................  7.618:326$603
Com um saldo effectivo de . . . .  1.906:995$897

Este saldo decorre do facto de estarem alguns corpos á 
disposição do Governo Federal, trazendo esta situação eco
nomias vultosas, constatadas neste e nos annos anteriores.

Augmentou em l ‘>24 a Brigada Militar seus effecti- 
vos, dilatou seu quadro de officiaes, accusando esse anno 
um accrescimo orçamentario de 2.315:658$500 em pessoal 
e 551 :000$000 em material.

Este augmento de despesa decorreu das necessidades 
do momento, difficeis no Estado e graves no Paiz.

Foi mantida esta situação, aggravada i>elos continuos 
surtos de rel>eldia. tornando cada vez maior a necessidade 
de ser conservada a Brigada Militar, sentinella invencivel 
da ordem, com seus eftectivos completos.

A actual taliella gravou o orçamento de um novo 
augmento de 1.179:4223500 para ]>essoal e 154:000$000 
para material.



Foi elle dictado pela elevação dos vencimegjH 
jiara os officiaes e 01 % para os soldados.

Inspirada na mais estricta justiça, esta niedidjM 
não resolveu o problema da equitativa retribuição 
força publica.

Constata-se. por estes dados, a crescente e Foi e  
]K-sa publica com sua forca como resultado da 
de manter-se o Governo armado para a 
ções e das leis.

Xão fora e>sa situação e não necessitaria 
tão numerosa força, (jtte custa, mal remunerada e 
tellada. tres vezes mais di> que custava no Fooi de í g ü  

As necessidades do Estado e as suas despej^M 
reduzidas em proporções incalculaveis. nesses perioA** 

parcimônia, pela abnegação, pelo espirito de sacrifcS^t 
incomparavel Foieilid licild l taeipild va çia ãsdnvm  
gjeFH que é a gloriosa Brigada Militar. ’ ®*1

Agora, vencida a lucta pela imposição da paz, retoru» J 
força á sua vida normal, dentro da normalidade dâ «31 
estadoal.

O anno de 19rf  foi um anno fecundo sob o asm j  
jiessoal. militar e material, para toda a força. %

Foram adoptadas medidas reguiamentares as 
uteis e sabias —  (Dec. n.° 3.743 — 3.843 — 3.848 j  
3.87f> — 3.885 — 3.949) ; a instrucção militar, a escola Üj 
recrutas, o curso de preparação e a commissão de instmctM 
res foram effectivos e proveitosos; os serviçoBda justiça* 
os de saúde foram distribuídos com regularidade e efflj 
ciência; foi iniciada a construcção do Quartel do Commfl 
do. adaptado o do 0." batalhão, reformado o do (irupo. con- 
struido O < iabinete dentário, a e-mla. o presidio e ISCM 
cheiras, installado o serviço geral de saneamento, agua q 
exgottos da Chacara das Bananeiras.

Retornou, assim, a Brigada Militar á sua actividadd 
pacifica de organisação. iniciada n um -urtu fecundo ecnJ 
struetor.

As suas necessidades são grandes e crescentes.
() Governo precisa attendel-as. dotando a forca de um 

apparelbagem. em installaçõe.-» e material, que correspondi 
suas reaes necessidade.-, melhorando a vida do >oldado. 

official e do quartel.
Estão localisadas nesta capital as .seguintes un id jj 

1.°, 2." e 3." Batalhões;
Escolta Presidencial;
Grupo de Metralhadoras; 

e fóra, em Santa Maria,
o 1.® Regimento; 

em Pelotas.



o 4." Batalhão; 
em Livramento,

o 2." Regimento.
São forças modelares pela sua disciplina, pela sua or

ganisação, j>ela sua tropa, ]>ela sua officialidade, por seus 
commandos e pela sua inegualavel efficiencia.

Visitei demoradamente todas essas unidades e todos os 
serviços da Brigada Militar, examinando em seus minimos 
detalhes a vida, organisação, hygiene. disciplina e existen- 
cia dessas corporações.

Procurei conhecer 11a intimidade os serviços de conta
bilidade. saúde, officinas, justiça, notando em tudo a mais 
per feita ordem e organisação.

Opportunamente apresentarei a V. Ex. um relatorio es
pecial dessas visitas com a indicação das medidas a serem 
adoptadas em seus serviços e das providencias necessarias, 

de caracter militar ou governamental, ao continuo aperfei
çoamento da força publica do Estado.

O Relatorio junto, de seu illustre commandante, é um 
documento amplo, bem informado, consciencioso, que pre
cisa ser lido e attendido em suas suggestões e conclusões.

(a) o4."Bat lh"ã;"em



r Tenho a honra de, 11a fórma do disposto 11a ultima parte do ar- 
jjjjo 1“ do decreto n.° 3654, de 17 de junho de 1924. apresentar-vos
# (riatorio administrativo desta Brigada, corresjxmdente ao periodo

1.® de janeiro a 31 de dezembro de 1927.

SUCCESSAO PRESIDENCIAL

I Antes de entrar no relato das questões attinentes á força, tenho 
L satisfação dc reaffirmar a S. Excia., o Sr. Dr. Getulio Dornelles 
Vargas, que vem de assumir a suprema magistratura do Estado, a 
cooperação integral e absoluta da Brigada Militar, ao seu governo, 
jfaiciado sob os melhores auspícios, numa éra de paz e de tranquillidade, 
Un que tudo se póde es|>erar da sua operosidade, clarividência e pa
triotismo 110 desdobramento e execução do seu brilhante programma 

vemamental. em pról dos destinos da terra riograndense.
Hontem. como hoje. a força estadual, comjienetrada da missão 
lhe corresponde, e fiel ás suas tradições de lealdade e de honra, 

á a postos para o sereno cumprimento do dever, estimulada, seni- 
, pelo desejo de l>em servir á comnumhão riograndense. á Repu-

* e á Patria.
Por esse modo procurará ser digna da confiança que S. Excia. 

a deposita..

lllino. Sr. Dr. Oswaldo Aranha.
L Secretario de Estado dos Negocios do Interior e Exterior.

A S. Excia., o Sr. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, 
deixou o governo pela terminação do seu mandato, manifesto as 

teradas affirmações da imperecive! gratidão da Brigada Militar 
deste commando pela alta confiança que sempre dispensou a um e 
Ja e pelos grandes melhoramentos moraes e materiaes que pro- 

aoaou á corporação, da qual foi não só o chefe justiceiro como 
*>eni o amigo interessado pelo seu progresso e pelo seu l>em estar.



A esse eminente estadista a Brigada Militar, por seu 

dante, officiaes e praças em geral, num movimento espontâneo 1,1an' 
|.ressivo, teve oportunidade de significar nas vésperas <Ja *" tx' 
gem do mandato, todo seu apreço e reconhecimento, numa leal 
nagem de carinho e de affecto que lhe levou. ' ■ (

UC OCtlCldllU UC I^SUIUU UU3 llHWiUl c

Ligada á vossa illustre pessôa por laços de sacrifícios conun^ 
conhecendo de perto o vosso valor e patriotismo, a vossa nolif3 3  
cultura, a Brigada Militar rejubila-se com a vossa presença^^^M 
a que está subordinada.

Encontral-a-eis sempre prompta a prestar toda a cooperará,, 
delia necessitardes, na acção intelligente e patriótica que ides f l r i B  

volver, em bem da nossa terra.

Como era de inteira justiça, a Hrigada Militar manifestou. lan, 
bem. sua gratidão e apreço, ao vosso digno antecessor, o Aesmint Dr 
Protasio Antonio Alves, de quem sempre recebeu inequivocas prova» 
de consideração e promptas providencias em tudo que dizia respeito 
ás suas justas aspirações e necessidades.

Reiteramos, aqui. a esse illustre e devotado servidor do Ria 
Grande, as expressões do nosso apreço e reconhecimento, j

Distinguido com honrosa nomeação, por S. Excia., o Sr. Dr. 
Borges de Medeiros, então Presidente do Estado, desde 22 de outii 
bro de 1925. exerço o cargo de commandante da Hrigada. v»

Quiz a confortadora confiança do Exmo. Sr. Dr. Getulio Dor- 
nelles Vargas, ao assumir o governo, que eu continuasse no exercido 
daquelle alto e espinhoso cargo, nomeando-me commandante geral, 
por decreto n.° 4.012. de 25 de janeiro do anno que corre.

Desvanecido pela distineção que S. Ex. me conferiu, envidara 
os melhores esforços para corresponder ]>elo trabalho, pela dedica
ção e pela lealdade, á sua honrosa confiança.

* «

■* *
*

ADMINISTRAÇÃO

COMMANDO

SECRETARIA

E' chefiada pelo capitão Agenor Barcellos Feio, que cont*jí| 
exercendo as funcções de secretario, revelando sempre intelbgeDM 

solicitude e grande capacidade de trabalho.
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Nessa repartição é manipulado quasi tcxlo o expediente admínis- 
■ _(jv0 da Brigada, interno c externo.
^KEstão a seu cargo, tambem, serviços permanentes como archivo 
_|ral - régisto de assentamentos de officiaes da força, das praças dos 
ÉLjços Auxiliares, registo permanente de reservistas, Almanaque 

força. etc.
J _A Secretaria está demasiadamente sobrecarregada de trabalho, 

fcstoti organizando um projecto de Regulamento dos Serviços do 
Kflinwndo. distribuindo-os mais judiciosamente.

t  Ficarão os archivos. ora em maior parte abi concentrados, distri- 
tyjjos pelas tres repartições principaes.
— 1  serviço de expediente será igualmente distribuído, de modo 

a Secretaria será alliviada de encargos quotidianos que passam 
■ p  as demais repartições e que são mesmo a estas peculiares.

| Nos períodos revolucionários que, felizmente, desappareceram 
«começo do anno. o trabalho de mobilização fez augmentar conside- 
Rvelmente os serviços da Secretaria, de ordinário já tão intensos.

■ Na repartição, que tem como auxiliar o 1,° tenente Aldo Ladeira 
Biheifo, servem 12  amanuenses, 

r  Jíão obstante o accumulo, vão sendo bem attendidos os seus en- 
carsios- sendo louvável o esforço dos auxiliares. especialmente do te- 

Eênte Ladeira» official intelügente e trabalhador.
[ Pela Secretaria, no ]>resente periodo relatorial. foi expedida a 

feguinte correspondência:

Officios ...............2.465
Informações . . . .  343 
Telegrammas . . .  1.993 com 94.709 palavras;
Phonogramas . . .  464 com 15.524 palavras.

No mesmo periodo. passaram pelo seu protocollo 9.843 documen- 
ãps, que foram convenientemente estudados e despachados.

H f  CHEFES DE REPARTIÇÕES

| —11N1esarNp ti çã11ipo —  Foi dirigida esta repartição, em cara- 
Ifler interino, pelo tenente coronel José Rodrigues Sobral, até o dia 
Bde julho, data em que o dispensei, por ter sido nomeado sub-chefe 
Be policia da 18." região, com séde em São João Baptista de Cama- 
Ruam.

No mesmo dia. assumiu, interinamente, as funeções de assisten- 
Jfe, o tenente coronel Cândido Alves de Mesquita, que estava addido 

Estado Maior da Brigada.
Ao tenente coronel Sobral, agradeci, em boletim, o concurso 

ptstimoso e intelügente, que. com toda lealdade e dedicação, prestou 
|s este commando, no exercício desse cargo de confiança.

—11N1esarNp ti épeãmNpo —  O assistente do material, tenente co
ra Arlindo Franklin Barboza, exerceu, durante o anno, as respe-



ctivas funcções. Em algumas vezes que esse official, em raz'i 
cargo, viajou pelo interior do Estado, respondeu ]>ela tuncção^^B 
juncto, capitão Apparicio Gonçalves Borges. 1 'Ni

ctivasf ut cnçut õ ut et.tiaEmiaf  — E' chefe o major 
mando Helio Barbedo (pie. sem interrupção. exerceu o cargo dur^í
o anno. ’i,1,e

laEgn ut zaifq ot,fra.f ut 'tõij.nr t paõnutaif  — ‘‘‘ tcg jl 
testa destes estal>elecimeiitos. durante o anno. <> respectivo dirert • 
capitão Timotheo Maciel dos Santos.

djua.fian  — Continua exercendo as funcções de auditor* o j f l  
charel Manoel Lobato.

COMMANDANTES DE UNIDADES

1." it]a>tE.f ut õõEãn^^nian —  Foi commandado, interinanient 
durante o anno, pelo tenente coronel Annibal Garcia Harão. 3

BAG it]a>tE.f ut õnvn^^nian — Commandou-o, no per iodo pjflí 
torial. o tenente coronel David José do Amaral.

1." Nn.n^g—f ut aEhnE.nian —  Commandou effectivamente ctiv  
unidade o tenente coronel José Gomes Ferreira.

BG Nn.n^g—f ut aEhnE.nian —  E ’ commandante effectivo deste lia- 
talhão o tenente coronel Cândido Pinheiro de Barcellos, que está á 
testa de sua unidade.

3.° Nn.n^g—f uõ aEhnE.nian —  O seu commandante effectivo. co
ronel graduado Manoel Gonçalves Cardozo. conservou-se, durante o 
anno. á testa da unidade.

4." Nn.n^g—f uõ aEhnE.nian >fE.nun — O commando desta uni
dade vem sendo exercido, effectivamente. pelo tenente coronel Feliri'. 
Augusto de Almeida.

Hijhf ut bt.in^gnufinr  —  Conserva-se á testa dessa unidade 
seu commandante effectivo. major Alzimiro Francisco Wellausen.

(rõf^.n pitrautEõan^  — E ’ seu conimandante effectivo o major 
Aristides Krauzer do Canto, (jue se acha 110 exercicio.

E ’ de justiça informar que todos os commandantes de unidade? 
agiram com notável empenho e muita lealdade e intelligencia em l>eni 
do serviço geral. 11a espinhosa missão que lhes corresponde.

ALTERAÇÕES COM O PESSOAL 

PROMOÇÕES

Neste periodo relatorial. foram promovidos: 

,fi nõ.f EAG xBA ut 26 ut htvtitaifí

ao |H>sto de 1 ." tenente. ]x>r antiguidade, os 2 .°* tenentes cirur- 
gião-dentista Mario Carigé Gomes da Silva, pliarmaceutitiô loão 
tricio Kamirez e veterinário Francisco Monte da Silva; ’
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l '  -/(i —13 106. l'  18 l' -/(i06  
-  "

f ao posto de capitão, o 1." tenente Bisniarck Ernesto Hadelt, e 
Buosto de 1.° tenente os 2 “  tenentes José Gonçalves Cassemiro, 
1? jn0 Ventura Homem, Edmundo Ossuosky. FelisbertO Corrêa 
iBarcellos e Ramiro Barcellos Feio. todos por antiguidade:

-.'80 "f3 l'  28 l' -/(i0 6

1 ' ao posto de 2 .° tenente, por merecimento, o sargento ajudante 
L^lino Nunes Pereira;

* /'a0 oo1— pstd l' 1." l' ec—ã0 6

| ao i)osto de 1 ." tenente, por merecimento, o 1 .° tenente graduado 
[jorro Augusto Wellausen e os 2.”* tenentes Venancio Baptista e 
W  Barreto;

ferdfto 267. l'  18 l' ec—ã06

I ao posto de capitão, o 1." tenente Caniillo Diògo Duarte e ao 
festo de 1.° tenente, o graduado Paulino Padilha Gonçalves, amhos 
■or antiguidade.

GRADUAÇOKS

L
Na conformidade do disposto no decreto n." 3.743. de 30 de de- 
iliro de 1926, foram graduados:

I 18 l' ,nBn(no(06

L o tenente coronel Manoel Gonçalves Cardozo, no posto de co
ei :

[ o major Jeremias José Tavares, no de tenente coronel;
I o capitão Felippe Pedro Barcellos. no de major:

30 ln -/(i0 :

o,2.” tenente Cicero Augusto Wellausen. no de 1.” tenente;

1 " ln ec—ã06

o 2° tenente Paulino Padilha Gonçalves, no de 1." tenente;

18 l' ec—ã06

0 2.° tenente Adaucto VVitt, no de 1 .” tenente.



CLASSIFICAÇÕES

Foram classificados, neste periodo relatorial, os seguii 

ciaes:
capitão Paulino Leite Sobrinho, nos Serviços Auxiliares Ü  

chefe da CLA secção da Assistência do Material. i>or acto n* 55’ 

de fevereiro;
1.° tenente José Gonçalves Cassemiro, 110 1." batalhão de infanta^ 

ria, em 19 de março;
1." tenente Targino Ventura Homem, 110 CA batalhão de inf*J| 

taria. em 19 de março;
1. tenente Edmundo Ossuosky, 110 4." batalhão de in fantari» 

montada, em 19 de março;
1." tenente Ramiro Barcellos Feio, nos Serviços Auxiliares, conu 

auxiliar da Linha de Tiro, Deposito de Recrutas e Picadeiro, em 10 ‘ 
de março;

1." tenente Felisberto Corrêa de Barcellos, no 3." batalhão <le 
infantaria, em 19 de março;

2.° tenente Enedino Nunes Pereira. 110 3.” batalhão de infanta
ria. em 31 de março:

capitão Bismarck Ernesto Hadelt, nos Serviços Auxiliares. tomo 
chefe da 3.“ secção da Assistência do Material, por acto 11." 117, ,|e 

29 de março;
1 “ tenente Cicero Augusto Wellausen, nos Serviços Aux$iares. 

como auxiliar da Assistência do Pessoal, em 3 de junho; S
2.° tenente Florestano dc Souza Gutterres, nos Serviços Auxilia

res, como auxiliar da 4.“ secção da Assistência do Material (encar
regado das officinas). em 3 de junho;

1.° tenente José Barreto. 110 1." regimento de cavallaria, em 

de junho;
1." tenente Paulino Padilha Gonçalves, 110 3.° batalhão de infan

taria, em 20 de junho;
capitão Camillo Diogo Duarte, 110 2.° regimento de cavallaria. 

como commandante do 1 .” esquadrão, por acto 11." 275. de 27 de 

junho;
1." tenente Nicomedes Moreira Rõhrig, 110 Estado Maior da 

Brigada, como ajudante de ordens, em 31 de dezembro.

TRANFERENCIAS

De 1." de janeiro a 31 de dezembro, foram transferidos os se

guintes officiaes:

capitão Diogenes Braziliense Pinheiro, da 3." companhia do 4a 
batalhão de infantaria para os Serviços Auxiliares. como
4.“ secção da Assistência do Material, por acto n.“ 74. de

capitão Annilml Quites, do 1.” esquadrão do 2.® regtnMH 1

—  14 —
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(rijaria para a 3." companhia do 3." batalhão de infantaria, por
1 55 74. de 23 de fevereiro; i0 *’• . _

[ i <■ tenente Justmo Marques de Oliveira, do 1.“ batalhão de in- 
tafia para o 3.® da mesma arma, cm 19 de março;

4." tenente Affonso da Silva Araújo, do 4." batalhão de infan- 
L montada para o 3.® batalhão de infantaria, em 19 dc março;

2 ( tenente João Tacito dos Santos, do 2." para o 3.® batalhão de 

ikntaria. em 31 de março:
* 4." tenente Hugo Berenhauser, do 2.” regimento de cavallaria 

JL  o 2 .® batalhão de infantaria montada, em 4 de maio: 
r  j.° tenente Pedro Pereira Alves, dos Serviços Auxiliares para 

i<> regimento de cavallaria. em 3 de junho;
■  4." tenente Antonio Fagundes Teixeira, dos Serviços Auxiliares 
IL  o 2.® batalhão de infantaria, em 3 de junho:

2." tenente Raphael de Oliveira Bello, do 1 regimento de ca- 
Ljlaria para a Escolta Presidencial, em 7 de junho:

1." tenente Carlos Guasque de Mesquita, do 2.® regimento de 
liaria para os Serviços Auxiliares, como auxiliar da Assistência 
Material, em 9 de junho;

1." tenente Antonio Codorniz de Oliveira, do 2.® lwtalhão de in- 
fcntaria montada, em 40 de junho;

1.” tenente Antonio Victor Menna Barreto Sobrinho, do 3.® para 
4: batalhão de infantaria, em 40 de junho;

ja( tenente Antonio Gomes de Jacques, do 4.® batalhão de infan
ta montada para o 3.® batalhão de infantaria, em 20 de junho;

2." tenente Fausto Bento Vianna, da Escolta Presidencial, para 
batalhão de infantaria, em 16 de setembro:

ja( tenente Olivio de Carvalho Marques, do 1.® batalhão de in- 
taria para a Escolta Presidencial, em 16 de setembro;

2." tenente Fausto Bento Vianna. do 1." batalhão de infantaria
o 1 .“ regimento de cavallaria, em 44 de setembro:
2.° tenente Luiz Gomes da Silva, do 1.® regimento de cavallaria 

k o I.” batalhão de infantaria, em 44 de setembro; 

f capitão, em commissão, Orestes Carneiro da Fontoura, da Es
sa Presidencial para o 1.® batalhão de infantaria, em 22 de ou
ro;

1.® tenente Venancio Baptista. do 1.® batalhão de infantaria para 
Escolta Presidencial, em 44 de outubro.

OFFIC IAL INCAPAZ PARA O SERVIÇO

No presente periodo relatorial, foi julgado incapaz para o ser- 
activo, em inspecção de saúde por que passou, em 6 de maio, o 

tenente graduado inspector das bandas de musica —  Pedro Cor- 
porges.
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AJUDANTE DE ORDENS 

Em 31 de dezembro, nolneei para exercer, effectivamente 
funcções de ajudante de ordens deste commando, o 1 .° tenente to- ** 
medes Moreira Rõhrig, que já as vinha exercendo, interina/ IC°~ 
desde dezembro de 1926, |x>r ter sido. nessa época. conimij^H 
no posto de capitão, o 1." tenente Antero Marcellino da S i lv a ^ ^ l  
que, então, exercia o cargo. ! ‘r

Vem áquelle official desempenhando com solicitude e l~.u J  
as funcções de seu cargo, conducta que c-ste tambem manteve.^^

APOSENTADORIA

Por acto n." 400, de 0 de outubro, foi aposentado, a pedidd 
(jperario contractado desta Hrigada. Porfirio de Castro Harhachà 
com direito á percepção annual de 875$000, nos termos da alinea 1 * 
do artigo 79 do decreto n.° 2.4^2. de 14 de julho de 1919 

contar 14 annos. 1 mez e 17 dias de effectivo serviço, no qual adtrnü 
riu invalidez permanente e total.

DISPENSA DE COMMISSÃO — EXCLUSÃO

Por motivo de graves factos apurados, em inquérito ]>o]icial mi
litar. contra o sargento desta Hrigada. cotnmissionado no posto de
—16 tenente. Alvino Pereira de Almeida, S. Ex., o Sr. Presidente do 
Estado, por despacho de 14 de novembro, dispensou-o da cotnniissão 
confonne communicou essa Secretaria, em officio n.° 3.493/4, <fo 
referido dia.

Na mesma data, foi esse inferior excluido das fileiras da força, 
como incurso em o n.” 3 do artigo 18 do Regulamento Disciplinar e 
Processual em vigor.

OFFICIAES FALLECIDOS

Falleceram, neste periodo relatorial. os seguintes officiaes, t<xloí 
reformados:

capitão Manoel Hento da Fontoura Casado, em 4 de junho, na 
Capital Federal:

major Miguel José Pereira, em 31 de agosto, na cidade de IH  
quarv:

alferes Laudelino Gutterres, em 21 de setembro, nesta capital: 
capitão Olvmpio Souto, em 14 de outubro, nesta capital; | 
al feres Pedro da Silva Teixeira, em 20 de outubro, nesta capital.

REFORMAS

Xo corrente anno relatorial foram reformados os 3 officiaes A 
40 praças seguintes, visto terem adquirido. 116 exercicio de suas fUÍJ 

cções, invalidez permanente e total:
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e 52 do Regulamento Geral, visto contar 1 anno. 1 1  mezes e 

dp effectivo serviço;
soldado do 1 .® batalhão de infantaria, José André 

pedido, i>or acto n." 130, de, 1 .® de abril, com direito á l>ercetij^l 
nual de 273$750. metade do soldo, na conformidade dos artjgguC 
52 do Regulamento Geral, visto contar 5 annos, 3 mezes e ■> 
effectivo serviço;

soldado do 4." batalhão de infantaria montada. í )ctacilio 
ra. compulsoriamente, |x>r acto n.” 142. de 9 de abril, com di ' 
liercepçâo annual de 273$750. metade do soldo, na c o n fo m (0 !'l 1 
artigos 50 e 52 do Regulamento Geral, visto contar 1 anno 
e 10  dias de effectivo serviço; !,/c'

3.® sargento do 4." batalhão de infantaria montada, 
ges Canabarro. a |)edido. por acto n. 154. de 23 de abril, coni 
á ]K‘rce])ção annual de 1 ;095$000, soldo jxir inteiro, na confon^iS 
da ultima parte do artigo 50. do Regulamento Geral, visto contar**! 
annos e 22 dias de effectivo serviço; ~1

soldado do 2 ." regimento de cavallaria. Ozorio da Silva 
pedido. i>or acto n." 155, de 23 de abril, com direito á ]>ercepç^^B 
nual de 273$750. metade do soldo, na conformidade dos artigog 
52 do Regulamento Geral, visto contar 3 annos, 11 mezes e 16 di» 
de ef fectivo serviço ;

soldado do Grupo de Metralhadoras, Abel Cândido da Rosa, 3 
jiedido. jK)r acto 11." 159. de 26 de abril, com direito á percepcH^B 
nual de 547$500, soldo por inteiro, na conformidade da ultima 
do artigo 50 do Regulamento Geral, visto ter-se invalidado em 

de serviço;

2.® sargento tio Grupo de Metralhadoras, Alexandre Fontqwd 
Rodrigues, a pedido, por acto n.® 158, tle 26 tle abril, com direito i 
l>ercepção annual tle 711 $750. metade do soldo. 11a conformidade da 
1." parte tio artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto con
tar 2 annos. 9 mezes e 26 dias de effectivo serviço;

soldado do 1.® batalhão tle infantaria, Waldemar Ferreira, a pe
dido, por acto n.® 166. de 28 tle abril, com direito á ]jercej)ção 
tte 273S750, metade do respectivo soldo, 11a conformidade da 1.* 
te tio artigo 50 e artigo 52 tio Regulamento Geral, visto contar 5 

nos, 2 mezes e 18 dias tle effectivo serviço;
1.® sargento do 1.® regimento tle cavallaria. Rodolpho Q* 

por acto 11." 252. de 1 1 de junho, 110 posto e com o soldo tle 2 * 
nente, 11a razão annual tle 4 :296$000. a partir tle 10 de maio uÛ  
nos termos tio artigo 47. alinea 5 do Regulamento Geral, visto 

mais tle 25 annos de effectivo serviço;
1.° sargento do 1,® regimento de cavallaria, Francisco C , 

]K>r acto 11." 320. de 25 de julho, 110 posto e com o soldo de 24 
nente. na razão annual tle 3:943$120, a partir tle 30 de junho 
nos termos tio artigo 50 tio Regulamento Geral, visto contar 

de 25 annos tle effectivo serviço;
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IL el,to ajudante do Gru]x> de Metralhadoras, Affonso Gon- 
t  Goinide. lM,r acto n.° 365. de 30 de agosto, no ]>osto e com o

2 —1 tenente, na razão annual de 4:0405149, a partir de 10 do 
KTnicz- nos termos do artigo 50 do Regulamento Geral, visto 

annos, 1  mezes e 4 dias de effectivo serviço; 
ípldad'» do 3." batalhão de infantaria. Lydio de Oliveira Matto- 
fpedjdo, i>or acto n.° 431, de 4 de novembro, com direito á i>er- 
InaiiiHial de 2735750, metade do soldo, na conformidade da 1.‘ 
r"j4 artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto contar 3 
. 8 niezes e 16 dias de effectivo serviço; 
s o l d a d o  do 1." regimento de cavallaria. Hermes Gonçalves, a pe- 
jxjr acto n.“ 432. de 4 de novembro, com direito á percepção 
dt- 2735750. metade do respectivo soldo, de conformidade com 

Soarte do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto con- 
*| ann<> e 6 mez de effectivo serviço:
ísoklado do Grupo de Metralhadoras. Luiz José da Silva, a pe- 

por acto n.“ 433, de 4 de novembro, com direito á ]>ercepção 
de 2735750. metade do resjiectivo soldo, de conformidade com 

? parte do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento (ieral, visto con-
8annos e 5 mezes de effectivo serviço;
Bp sargento do  Grupo de Metralhadoras. Ramão Luiz d'Avila, 

do. por acto n.“ 438, de 7 de novembro, com direito á percepção 
de l :423|500, soldo por inteiro, visto contar 25 annos, 9 me- 

18 dias de effectivo serviço;

fadado do 1." regimento de cavallaria. Firmo José Goulart, a pe- 
por acto n. 444. de 9 de novembro, com direito á jx-rcepção an
de 2735750. metade do soldo, de conformidade com a 1." parte 
jgu 50 e artigo 52 do Regulamento (ieral: 

soldado do 1." regimento de cavallaria. Theophilo José da Silva 
s. a i>edido. jior acto n.“ 445, de 9 de novembro, com direito á 
;áo annual de 2735750. metade do soldo, na conformidade da 

parle do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento (ieral; 
soldado do 1." regimento de cavallaria, Manoel Soares da Costa, 
^o . por acto n.° 441. de 0 de novembro, com direito á percepção

i de 547S500. soldo por inteiro, de conformidade com a ultima 
do artigo 50 do Regulamento (ieral. visto ter-se invalidado em 
de serviço;

f  sargento do 2.° batalhão de infantaria, José Pedro Corrêa de 
.por acto n." 451, de 14 de novembro, no ]>osto e com o soldo
* tenente, na razão aiuuial de 3 :872S000, a partir de 20 de oti- 
ultinio. nos termos do artigo 4." do decreto n.“ 3.046. de 7 de 

—1  de 1922, então em vigor, visto contar menos de 25 annos 
jractivo serviço:

Îdado do 4." batalhão de infantaria montada, Manoel Cândido 
. a pedido, por acto n.u 452, de 14 de novembro, com direito 

;ã‘> aynual de 2735500, metade do soldo, na conformidade da 
e do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento (ieral;
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1 ." sargento <lo 2 ." batalhão <lc infantaria. A p p a r i^ j^ ^L
Souza. por acto n.° 457. de 16 de novembro, no ixjsto e co g ^ fl
de 2 — tenente, com direito á percepção annual de 4:103§634^j
de 18 de outubro ultimo, nos termos do artigo 50 d0
Geral, visto contar 23 annos. 10 mezes e 17 dias de eíU-t;

**v©
viço;

cabo do 1." batalhão de infantaria. Emiliano Alves, a p j &  
acto n." 463. de 18 dc novembro, com direito á ]>ercepçâo^^H 
766$501). soldo por inteiro, de conformidade com a ultima mtfL 
artigo 50 do Regulamento Geral, visto se ter invalidado «n a » ! '

€*'>IQ 08
serviço; 11

soldado do 2 .° batalhão de iníantaria, Gercindo l io rg ^ ^ ^ H  
a pedido, [xir acto n." 462. de 18 de novembro, com —20.2"s 

l>ção annual de 547S500. soldo ])or inteiro, de conformidade com*' 
ultima parte do artigo 50 do Regulamento Geral, visto ter-se in 
dado em acto de serviço; "

soldado do 1 ." batalhão de infantaria. Braziiiano Messa a 
dido. jior acto n.° 464. de 18 de novembro, com direito á percii ** 
annual de 273?750. metade do soldo, de conformidade com a 1 *V? 
te do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto contarj 
annos e 1 dia de effectivo serviço;

soldado do 1 .® regimento de cavallaria, Julio Saldailha do Ania- 
ral, a pedido, por acto n." 465. de IS de novembro, com direito á j* r_ 

cepção annual de 273S750, metade do soldo, de conformidade coni a 
1 parte do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto coutai 
3 annos, 1 mez e 14 dias de effectivo serviço;

sargento quartel mestre do 2 ." batalhão de infantaria, M a n  
Antonio de Oliveira, por acto n." 470. de 24 de novembro, no posfc 
e com o soldo de 2.° tenente, na razão annual de 4 :256$000. a par
tir de 5, tambem de novembro, de conformidade com o artigo 4* dc 
decreto n.° 3.046. de 7 de novembro de 1922, então em vigor, visto 
contar 25 annos e 18 dias de effectivo serviço;

musico de 2.“ classe do 3.° batalhão de infantaria, Ignacio Ffr 
reira, a pedido, por acto n.° 478. de 29 de novembro, com dirdla 
á percepção annual de 876$000, soldo por inteiro, de confonnidad» 
com a alinea 2 do artigo 48 do Regulamento Geral, visto contai 
28 annos e 5 mezes de effectivo serviço;

soldado conductor dos Serviços Auxiliares, Francisco Jeronymo 
a pedido, por acto n.° 479, de 29 de novembro, com direito á per 
cepção annual de 558S540, soldo proporcional, de conformidade con 
a alinea 0 do artigo 48 do Regulamento Geral, visto contar 31 an*»
1 mez e 17 dias de effectivo serviço;

cabo do 1.° regimento de cavallaria, Joaquim Manoel dos S* 
tos, a pedido, ]x>r acto n.° 482. de 30 de novembro, com dirdtw 
]iercepção annual de 383S250. metade do soldo, de conformidade a* 
a 1." parte do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, vw 
contar 10 annos, 6 mezes e 26 dias de effectivo serviço:^

soldado do 3.° batalhão de infantaria. Dvonisio Lopes, a pe®r
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- t0 n." 483. de 30 cie novembro, com direito á ]>ercepção annual 
[273á750, metade <lo soldo, de conformidade com a 1.“ parte do
■ 15  e artigo 52 do Regulamento Geral, visto contar 2 annos. 
—21-t e ^ dias de effectivo serviço;
Eyldado do 2.° regimento de cavallaria, Antonio Cunha, a —21- 

ijor acto n.° 506, de 24 de dezembro, com direito á percepção 
Ide  273$750, metade do soldo, de confonnidade com a 1.* 

» do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto contar 
£ ,0s e 2 mezes de effectivo serviço;
E^dado do 1.° regimento de cavallaria, Juvencio Guimarães, a 

, por acto n.° 512, de 29 de dezembro, com direito á |>ercepção
0 je 547S500. soldo por inteiro, de conformidade com a ultima 
do artigo 50 e artigo 52 do Regulamento Geral, visto ter se 

■flizado eni acto de serviço:
jjlxi conductor dos Serviços Auxiliares, Graciliano Rodolpho 
Santos, a pedido, por acto n.° 513, de 29 de dezembro, com 
to á percepção annual de 2 :326$875, vencimentos integraes, de 
tjorrnidade com a alinea r do artigo 48 do Regulamento Geral, 
«contar 37 annos. 10 mezes e 28 dias de effectivo serviço; 
soldado conductor dos Serviços Auxiliares, João Flores Duarte, 
lido, por acto n.° 514, de 29 de dezembro, com direito á perce- 
annual de 558$450, soldo proporcional, de conformidade com 

■̂nea 0 do artigo 48 do Regulamento Geral, visto contar 31 annos, 
ízes e 5 dias de effectivo serviço.

VANTAGENS DE REFORMA

Por acto n.° 364. de 27 de agosto, o Governo elevou d e . . . .  
) para 8:055$000. animaes, as vantagens da reforma con- 

por acto n.° 312, de 19 de julho, ao 2.° tenente graduado —  
or das bandas de musica — Pedro Corrêa Borges.

Tambem, ]>or acto n.° 379. de 13 de setembro, foram eleva- 
de 3:456$000 para 4 :354$920, annuaes, a contar de 18 de agosto 
j, as vantagens da reforma concedida, por acto n.° 89. de 25 

parço de 1922, ao n." tenente Timotheo «le Macedo Pires.

LICENÇAS

Para tratamento «le satule. obtiveram licenças, concedidas j>elo 
o do Estado, neste periodo relatorial. os seguintes officiaes:
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tenente coronel Cândido Alves de Mes

quita .........................................................

capitão Oottlieb José Bocorny .................. m

capitão Felippe José da Silva ..................

capitão Honorio José Telles ...................... t

capitão Marciano Izidoro da S i lv a ..........

1" tenente Manoel Octacilio de Freitas

Ramos ................ .........................................  J

11." tenente Antonio Victor Menna Bar- J 

reto Sobrinho ..............................................

1." tenente graduado Othelo Frota ..........  j

esí tenente João Tacito dos S an to s ..........

2." tenente Luiz Oomes da Silva ..............

2." tenente Francisco Pinto de Aquino . .

2." tenente Victor Bressane........................ '

2.” tenente Carlos Henrique Marchand .. | 

2 ° tenente Adonis Ventura Homem . . . .  | 

2." tenente Antonio (lumes de Jacques . .

2 " tenente Lino José Ricardo ..................

2." tenente Dinarte Vasconcellos da Costa 

esí tenente commissionado João Gnlher-

me Benittes ...............................................

2." tenente commissionado Pautilho Pa- j

lhares .........................................................

2 “ tenente commissionado Leonidas R i

beiro Marques ...........................................

2." tenente commissionado Altivo Bar

reto Alves .................................................  |

e “ tenente commissionado Manoel Oivi-

no da Silveira .......................................... 1

2" tenente commissionado Oswaldo da

Silva Marques .......................................... 1

2 ” tenente commissionado Arisoly Fa

gundes .........................................................

2." tenente cicurgião-dentista. em com- | 

missão. Jeronymo Xavier de Azambuja 

2." tenente commissionado Waldomiro Lo- 1 

pes da Rosa ................................................ I
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fijncedidas fi jnc  Exmo. Sr. General Commandante da 3* Região 
lltar. obtiveram, tambeni, licenças para tratamento de saúde, de 
tr(]o com á lei federal, os seguintes officiaes de unidades <|iie es-

i«n’
ã disposição daqtiella Região:

NOMES

Numero

de

(lias

Lr pedro Vaz Ferreira Filho ...............................................  90

tenente Justino Marques dt Oliveira .................................. j 20

.gnente José Gonçalves Cassemiro .....................................  60

tenente Dinarte Vasconcellos da Costa .................................  75

tenente Lino José Ricardo .....................................................  270

tenente Hugo Berenhauser .............. .......................................  60

tenente A daucto  W i t t  ....................'....................................................  j 180
tenente L.uiz Gomes da Silva .................................................  60

tenente Brigido Beys do Amaral .......................................... I 30

tenente Thomaz de Aquino Pontes ...................................  90

tenente Hamilton de Andrade Leão .................................... 115

tenente Justino Cardoso da Silva .......................................  90

/tenente commissionado Arisoly Fagundes .......................... ! 30

O Governo do Estado concedeu ainda as seguintes licenças para 
Wde interesses particulares, nos termos do artigo 110 do Regula- 
to Geral: ao secretario do Conselho de Appellação. bacharel Eu- 

o Massot. 90 dias, em 4 de novembro; e ao soldado Ivanhoé Mar 
“z Calderon, 6 mezes. em 5 de dezembro.

Este desistiu da licença, antes de entrar no goso. visto haver 
lado o motivo por que a pedira.
Ao 2." tenente Antonio Fagundes Teixeira foi concedido, em 

de abril, um anno de licença para tratamento da saúde de jjessóa 
sua íamilia, nos termos do artigo 111 do Regulamento. 
Apresentou-se. em 6 de abril, desistindo do resto da licença que 
fõra concedida, em dezembro de 1926, para tratar de interesses 
jculares, o capitão medico dr. Severo Evaristo do Amaral.

ASSISTÊNCIA 1)0 PESSOAL

Conio succedeti ás demais repartições do Comutando, a Assisten- 
do Pessoal teve seus serviços consideravelmente accrescidos, no 
P'o do anno, com a mobilização de forças.

P seu pessoal, porém, conduziu-se com solicitude, bem deseni- 
do os serviços a cargo da repartição.



Conforme referi em capitulo anterior, esta repartição 
gida. interinamente, pelo tenente coronel José Rodrigues s ^
12  de julho e dahi em deante. no mesmo caracter, pelQ tenpn«J^B. 
nel Cândido de Mesquita, tendo amlios, com lealdade e ' COr°' 
prestado, a este commando. efficaz collahoração.

E ’ auxiliar da repartição o 1 ." tenente Cicero Augusdk^^B 
sen, official intelligente e esforçado.

Confrmreiom —  Por conta do Governo Federal foram 
requisições de passagens para officiaes e praças, das quaes 9 Ü U I  
classe, assim como de um trem especial, composto de 1 Connf 

classe. 1 de 2 ." e 1 de carga, desta capital a São Leopoldo. *
Tambem por conta da União foi requisitado, em differentaiU 

tas, transporte para 444 volumes contendo fanlaniento, 
utensílios, arreiamento, munição, etc.. destinados ás unidades#|íã 
ctivas e auxiliares á disposição da 3." Região Militar.

Por conta do Estado foram requisitadas 1.379 passaiwj^^H 
officiaes e praças (jiie viajaram em objecto de serviço e transiywT 
para 43 animaes. 5 automoveis-caminhões e 775 volumes 
materiaes.
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—25Ma2a—n2—Mt5 — Manteve a força, durante o anno, varios des- 
rfínientos no interior do Estado, os quaes eram. em 31 de dezeni-
ev  caoniíntPK'
K<’-

oS seguintes:

Offi

ciaes
Praças

L o c a l i d a d e s

(poeira ....................
• • *...............

Lgtiag» do B oque irão

(JKapava ......................
jjo Sepc...........................

gíiita Rosa ......................

«jj Vista do Erechim .

iw»ri<v...............................

Sjo Borja ........................
j»guayam> .....................

gio Grande ......................

gâo Francisco de Paula 

Conceição do Arroio . .

Torres .....................................

gâo João de Camaquam
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1.° R. C. 1 2| 1 2 68 1 75

1.° R. C. l i  3 3 46 1 55

1.” R. C. - I  1 i 331 1 36

1.* R. C. Xl 1 i 28 1 32

1.* R. C. - *| 1 i 18 1 22

1.° R. C. -
M 1 i 17 1 21

1.” R. C. i j  i 2 16 1 21

2.“ R. C. l| 2 2 15 1 21

1.” R. I. - 1| 2 < 24 1 32

4." B. I. M. 1 1| 3 6 - 52

4." B. 1. M. 1 3 - f
G. Mtrs. M i 11 - 13

G. Mtrs. - — ; 1 1 6 - 8
G. Mtrs. - —  | 1 6 - 8

G. Mtrs. 1 5 6

3 11 19 27 337 9 406

Esses destacamentos, na maioria, têm a seu cargo o serviço de 
mento dos municipios onde se acham.

Todos vêm se portanto com a maxima correcção e disciplina e 
desemj)enhando a ardua tarefa que lhes incumbe.

Foratu. egualmente, e continuam policiados ]K»r forças desta Bri
os municipios de Santa Maria e Livramento, sédes, respectiva- 

te. dos regimentos de cavallaria 1 .” e 0.°.
Be accôrdo com instrucções do Governo do Estado, vem sendo 
desde 9 de novembro, por contingentes desta Brigada, o poli- 

nto de alguns arrabaldes desta capital.
2  serviço é feito durante o dia e a noute, por ]>essoal montado. 
Estão, actualmente, empregados em tal mister 3 officiaes e 58
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praças, abrangendo o patrulhamento os morros do Meninr i v »  
Crvstal, Parthenon. Cemiterio e Caminho do Meio. '̂is.

—26praçs2 ,a bngg2ed ar ,pdpoaçape — Kxtinctos os niovjJH 
sediciosos e normalizados os serviços de justiça, tem havido 
movimento de ]>equenas escoltas fornecidas á requisição. da 
judiciaria ]>ara condução <le presos condemnados ou sujeitos
cesso. ‘ l"*

taulhpm2g ,a oMeuçpmi2 -— São fornecidas guardas para o Pjfll 
cio do Governo. Thesouro do Estado e Casa de Correcção. 3 * '

Absorve esse serviço, diariamente. 3 officiaes e 64
Além disso, o serviço de guarda dos quartéis e ]>lant 

jamentos occupa regular numero fie homens por dia.

Continua á disposição da Chefatura de Policia, para o serfl 
jxjlicial judiciário, o 3." pelotão da Escolta Presidencial, sob o úmh 
mando de um 2 ." tenente.

JUSTIÇA M IL IT AR

Em face da lei federal n.” 4.527. de 26 de janeiro de 1922 
estabelece que os officiaes e praças das policias niilitarizadas dos 
Estados, auxiliares do Exercito Nacional, quando praticarem qàtfk 
quer crime dos previstos no Codigo Penal Militar, terão tõro espe
cial. nos termos do artigo 77 da Constituição Federal, e serão puni
dos com as penas estal>eleeidas no dito Codigo, não me parece —26pp 

vel que se conserve a justiça militar do Estado com a 2raçs,bçrn2 

actual. cujo apparelhamento é defeituoso e deficiente pela ausência 
de orgãos indispensáveis e de regulamentação que torne possivel unia 
bôa divisão dos trabalhos.

Departamento de grandes responsab ilidades, no qual entra em 
jogo a liberdade individual, carece de uma organização mais regular J 
para que possa distribuir uma justiça consciente e efficaz. ,

E ’ necessário imprimir-lhe uma organização que melhor garan
ta a liberdade individual, permittindo que a justiça se exerça com 
.segurança.

Para comprovar as falhas da eon-titmção da justiça, basta fri- 
zarzar que o auditor é. ao mesmo tempo, o preparador, aecusador. 
defensor e julgador do processo.

Funeções t ã o  a n ta g ô n ic a s  i- t ã o  compl- podem. pelo*,

proprios principios ria justiça, ficar adstrictas a um só orgão.
Nem de leve ponho em duvida a integridade do juiz que. no 

caso. só merece os melhores applatisos e louvores pela serenidade é] 
competencia profissional com que exerce a funcção. vencendo, oOM
o elevado espirito de justiça que lhe é característico, as peias e (fift*’ , 
culdades de tão deficiente apparelhamento. ‘

E ’-me agradavel citar seu nome —- o illustre bacharel Manoel 
Lobato, que, ha alguns annos. exerce a funcção de auditor;® 1



E é o proprio dr. I .obato que. conscio das suas responsabiiida- 
reconhece e ]>ede reniedio para os defeitos da nossa justiça nii- 

•jjar- deante da ampliação que lhe deu a lei federal, mandando appli- 
em toda sua plenitude, o Codigo Penal Militar da Armada, cu- 

. penas variam até o maximo de 10  annos.
»  F. . pois. urgente tratar-se da reforma da justiça, sanando as 
falhas apontadas.

Foram processados 22a Auditoria, neste periodo relatorial. 63 
|(;oiiselhos Militares, sendo todos julgados com excepção unica de 

roti! (lue motivos extranhos impediram seu final julgamento.
I  O Conselho de Appellação, a quem compete julgar, em segunda 

L  ultima instancia. todas as causas que tiverem sido submettidas ao 
|>con|1ecimento do Conselho Militar, constitue-se de 5 membros, um 
,|,,s (|uaes é o commandante da Brigada. 22a qualidade de presidente.
r  Os outros tres membros são convocados entre os commandantes 

de corpos mais antigos e o 5.". togado, é de nomeação do Governo 
V» Estado, dentre os magistrados estaduaes 022 profissionaes compe

tentes.
f Com toda proficiência, vem servindo como juiz togado deste 

Conselho, o desembargador aposentado, dr. Francisco de Souza Ri 
beiro Dantas, notável e acatado mestre de direito, jielo seu grande 
salier iuridico.

L E’ fie salientar aqui, o que faço com prazer, a elevação de vistas 
t a nobreza com que esse integro magistrado exerce a funcção que 

lhe foi confiada.

* *
*

F O conselho, 220 periodo de que trata este relatorio, realizou 17 
sessões. julgando 90 processos do Conselho Militar.
b Desses processos, que abrangiam 95 aceusados. o Conselho con- 

'fimiDit 54 sentenças condemnatorias e 21 absolutorias: reformou 2 
iOndemnatorias para absolver os réos, 4 absolutorias para conde- 
nmal-os e 2 condemnatoria para diminuir a pena: converteu em dili 
Jgencia 3 processos; julgou-se incompetente em 2. annullou 2 c. final
mente. num processo absolveu um dos co-réus e confirmou a eonde- 
jjhnação dos demais.

* **

t  O desembargador Dantas, juiz togado, esteve impedido de exer- 
■buas funcções, no j>eriodo de funccionamento da Assembléa dos 

Representantes do F'stado. de que é deputado, á vista do disposto no 
igo 42 da Constituição.
■Exerce as funcções de secretario do Conselho o bacharel Enrico 
jtesot.
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Desnecessário se torna encarecer a importancia —28D2 det»»J 
mento. de cuja efficiencia e apparelhamento depende o bom estarfS 
nitario da tropa.

Até ponco temjxj conservava o quadro do Serviço de SaivL-H 
primitiva organização que lhe foi imprimida quando era menor 0 -Jj 
fectivo da força.

Desdobrando esse com a creação de novas unidades que tivera»* 
por sédes localidades do interior, necessaria se tornou sua am pli^S

Auginentou. tambem. consideravelmente, a clinica extert^^H 
coniprehende officiaes e |iradas não hospitalizados e suas faniilias • 
gindo um grande esforço do reduzido numero de niedicqg de gj2 | 
para attender com regularidade, além do serviço hospitalar e das uni' 
dades, a essas faniilias pelo facto de morarem em pontos diversos 4  
cidade ou seus arrabaldes.

Tomando em consideração taes circumstancias, houve ]>or hem a  
Governo passado crear mais 4 logares de 1." tenente medico.

Com 1 major e 6 capitães já existentes, ficou o numero d» 
médicos elevado a 11 .

Sua distribuição é a seguinte: o major é o chefe do Serviço — 
director do Hospital: dos capiães, dois exercem os logares de chefe-, 
de clinica interna do Hospital (medicina e cirurgia) ; ura é o espe
cialista da clinica de olhos, ouvidos, nariz e garganta: e os tres res
tantes servem como encarregados do Serviço de Saude das esn—c—28 

estacionadas em Santa Maria. Livramento e Pelotas; os quatro 1 " 
tenentes attendem ao serviço dos tres batalhões. Grupo de Metralha
doras. Escolta Presidencial e Serviços Auxiliares, nesta Capital. í

28De—sn —cc——áersn —  São médicos effectivos: o major dr. Ar
mando Bello Barbedo, chefe do Serviço e director do Hospital, ma
jor graduado dr. Antonio da Silva Fróes, chefe da enfermaria de me
dicina: capitães Antenor Granja de Abreu, chefe da enfermaria de 
cirurgia; Severo Evaristo do Amaral; José Antonio Walmarath e 
Amadeu Amancio de Lemos, respectivamente, encarregados do Ser
viço de Saude dos regimentos de cavallaria 1.°, e 2.° e 4." batalhão <le 
infantaria montada, em Santa Maria. Livramento e Pelotas. 3

2—De—sn —siiennesotDtn — Existindo 1 vaga de capitão e 4 dc
1.“  tenentes médicos, o Governo nomeou, eni commissão, para c de 
capitão o medico especialista dr. Julio Hecker. em 23 de março, e 
para as de 1 tenentes, os drs. Angelo Perrotie e Luiz Gabriel layet. 
estes já em 21 de janeiro do anno que corre.

2—De—sn tamepetd»n —  Continúa servindo 11a qualidade de auxi
liar do Serviço de Saude, como 1,° tenente, em commissão, o or. 
Ulysses Heinrich, nomeado em 14 de novembro de 1924.

Para servir nessa qualidade, tambem com o |x>sto de 1.° tenente

SERVIÇO  DE SAUDE
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—30I)e0aIcô rc cadc3oc)3mô — I)e accôrdo com as disjKjsiçòç 
gentes, cada unidade de tropa mantem sempre duis soldados^^™ 
ao Hospital praticando para enfermeiros, os quaes. nessa s i t i£ H  
freqüentam as aulas do Curso Pratico de Enfermeiros e ] 
que funcciona annexo ao estabelecimento. ....

Feita a aprendizagem e concluido o Curso são aproveitadâB 
quadro do proprio Hospital ou nas secções de saúde nnitbrfS 
dentro dos respectivos limites.

Essa norma é de grande vantagem ]>or fornecer á força, a tif l 
nuamente, regulares turmas de elementos habilitados a beni dèsaH  
nharem a funcção imj)ortante do enfermeiro, em (|ualquer <'inergenr?jj

sôIid0ô c jmoj0ô  —  O  motor principal, seus accessorios e demafej 
material corres]* iiklente á installação do abastecimento dagug^H 
viços de desinfecção do Hospital, estão em Ihiui estado de conservação"

Encarado ]>elo lado economico e pela rapidez do serviço 
dida aconselhavel e de vantagem a substituição do motor a —30I) e  
ora acciona as 1 tombas de abastecimento dagua. i>or um outro tno^dg 
a electricidade.

O serviço, com o motor actual, é feito com morosidade, além de 
tornar-se mais caro não só pelo regular consumo de combustível como 
pelo estipendio do pessoal nelle empregado, dis]iensavel no a3cI da 
substituição que aviltro.

Na estufa fixa "Genestre-Herscher". ahi installada, forain feitas 
neste periodo relatorial, 1.064 desinfecções. assim discriminadas:

camas de ferro .....................................................................  153

capotes de panno .................................................................  338

colchões de crina vegetal .............................................  127

lençóes de algodão .............................................................  39

mantas de lã .......................................................................  284

travesseiros de crinu vegetal .......................................  123

Serve, ha muitos annos. como encarregado desta secção. o tnachi- 
nista Osorio de Lima Prestes.

—K03o0e)0 —  Pelo quadro de fixação da força dois são os phar- 
maceuticos: um 1 e um 2 çò tenente.

Dirige esta dependencia <lo Ho>pital o 1." tenente |iharmaecutico, 

João Patrício Ramirez.
O  logar de 2 çò tenente pharmaceutico não está provido effectiva

mente.
Occupa esse logar o 2." tenente graduado Jonathas da Costa 

reira. (jue. por muitos annos. serviu como adjuncto pratico de pi 
macia, e foi. em 1923, graduado em 2.° tenente para prestar sei 
junto a forças em operações de guerra.

Esse official. porém, desde 30 de junho de 1926. acha-se ô 
sição do sr. Intendente Municipal de Porto Alegre para exercer.
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cc as funeções de sub-intendente do 6 ." districto, de accórdo com 
lU<-ão do Governo do Estado, 

t Para substituil-o, 110 seu impedimento, foi designado o cidadão 
. pallapicola, que vem prestando serviços.
Neste ]>eriodo relatorial foram aviadas 16.158 formulas, num 
r ,le 54:800$086. para jjessoal hospitalizado e não hospitalizado, 
como para pessoas de faniilias de officiaes e praças.

F  (_)s medicamentos e formulas para officiaes e pessoas de suas fa- 
j j ;1, são fornecidos mediante indemnizaçáo.
— Assim tambem as praças hospitalizadas indemnizam o tratamento
IL o desconto da etapa e da metade do soldo, pagando os officiaes
diaria de 8$000. quando baixados ao Hospital. As importancias as-

arrecadadas são recolhidas ao Thesouro do Estado para annulla -

liU 11a respectiva verba.
F

I' 31casfusnue —  São duas as enfermarias: de medicina uma e de 

•nirgia outra.

Tiveram, ambas, o seguinte movimento:

Existiam em trutiimento .............................................  78

Entraram .........................................................................  1.701

Somma .................................................................  1.779

Sahiram:

Curados .............................................................................  1.634

Fallecidos ............ ............................................................. 25

Transferidos para o Hospital S. Pedro .................. 2

Melhorados .......................................................................  5

Ineapaeitados para o serviço .....................................  47

Somma .................................................................  1.713

Fieam em tratamento .....................................................  <;«>

Verificaram-se, neste periodo, 22 casos de tul>erculose pulmonar 
tra 19 do anno passado.
Desses casos, 14 foram fataes. verificando-se os obitos na secção 

isolamento existente no Hospital.
Os demais, atacados do terrível mal, foram julgados incapazes 
effeitos de reforma, retirando-se para suas tesidencias.
Em 25 obitos, (jue foram os registrados no Hospital, concorreu. 
. a tuberculose com 56%.
Foi de 47 o numero de ))essoal julgado incapaz para o serviço, 

mesmo periodo, concorrendo a tuberculose com 8 casos, 011 seja 
appn iximadamente.
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Em <> anno passado, 1926, os casos dc incapaci<l.uiv- 
numero de 2 1 . <:,,i

Estabelecida a comparação temos 26 casos para mais —32E3 aJi
A causa do accrescimo dos casos dc mortalidade e incapa^^l 

verificados tem origem nos penosos e exhaustivos serviços de 
a que a força, na sua totalidade, esteve entregue no longo ]>eriô 9  
1923 a principios de 1927. em que os homens, neste e em otitrosfoj 
lados da União, sujeitos ora aos rigores das invernias, ora aos 
da canicula. atravessando. ]x»r vezes, sertões bravios e regiões 
tas, alimentando-se como permittiam as circumstancias, tinhan)^| 
ti rçosamente, soffrer abalos no seu organismo, na sua saúde r iij  
esses indices demonstram. '

São consequencias de duras provações, de sacrificios e abneoJ 
ções ao serviço da ordem e das leis. v,!

Os annexos ns. 10  e 11 relacionam, respectivamente, o p « jH  
julgado incapaz do serviço e as praças fallecidas no HospãyB 3

A comparação dos casos de tuberculose pulmonar verificados nos 
últimos annos está feita no annexo n.° 6 .

Os annexos ns. 7 e 8 demonstram a oscillação dos casos de tuber 
culose pulmonar e de incapacidade, nos últimos annos.

As causas dos obitos registados neste anno relatorial, m<—2E>a n 

do annexo n.” 9.

—32Em<>< an noEmEn3 psoEo3o>mpdp>pd,oEEmpdo3,Em1pop19n3 — Está «J 
cargo do especialista capitão medico, em commissão, dr. Julio Hecker

Foram attendidos neste gabinete varios officiaes, praças e pes
soas de suas faniilias, tendo sido realizadas varias intervenções cirúr
gicas.

632p,3>p,Ep an 3m3oci<i —  Dirige o laboratorio o major dr. Ar
mando Bell o Barbedo, auxiliado pelo pharmaceutico contractado João 
Dallapicola.

Foram feitas varias analyses clinico-chimicas.

—32Em<><i a<m>l,Epi —  A clinica dentaria, de importancia capital 
para a bôa disposição physica e saúde dos homens da tropa, vinha * 

sendo precariamente attendida.
Basta dizer que existia, apenas, um cirurgião dentista, nuni qua 

«iro de tres mil e tantos homens, como é o da força.
A esse profissional, aliás competente e dedicado, competia a ex- 

haustiva tarefa de attender a toda a guarnição desta capital, com seu-
3 batalhões. Grupo dg Metralhadoras, Escolta Presidencial, Serviços 
Auxiliares. Hospital e pessoas de familias de officiaes e praças, na 
fórma regulamentar.

Por maior esforço que fizesse não era possivel vencer a tão **•' 

dobrada clinica.
Além disso, só a guarnição da capital, se bem que de 

completo, go?ava as vantagens de íal serviço. J



«mpunha-se, como medida de grande alcance, estal>elecel-o, tam- 
jlint<> ás 3 unidades que estacionam no interior.

Governo, tomando em consideração exposições e ponderações 
(jz a respeito de tão importante assumpto. houve |>or bem am- 
1  quadro que era constituído de um 0." tenente.
«mmpun pela lei orçamentaria votada para 1927, foi estabelecido um 
r dc uin ^•* tenente cirurgião dentista e ]x>r actos ns. 44. de 26 de 
:r0i e 344, de 13 de agosto, foram creados mais 3 logares de 2.° 

m
picou, assim, o quadro com um 2.° e quatro 0."s tenentes cirur- 

« dentistas.
Ao logar de 2.° tenente foi promovido, em 26 de fevereiro, o 0.* 
-jp Mario Carigé Gomes da Silva.
para o preenchimento dos demais logares foram nomeados 0.** 
-fes, em comrnissão, os cirurgiões dentistas Felisbino Monteiro, em 

de janeiro; Jeronymo Xavier de Azambuja. em 24 de março; e 
-nato de Moraes Almeida e Jorge Altembemd, em 13 de agosto. 
1  cirurgião dentista Xavier de Azambuja prestava já serviços na 
idade de contractado.
Esses profissionaes attendem:
1  2 * tenente Carigé. aos gabinetes existentes no Hospital e no 
tel do 3." batalhão, este ultimo dotado de installações electricas; 
1  2." tenente Xavier de Azambuja. ao gabinete installado no quar- 

do Grupo de Metralhadoras, na Chacara das Bananeiras, e tambem 
Hospital, duas vezes i>or semana;

o mpu tenente Felisbino Monteiro, ao gabinete do 1.° regimento de 
laria, em Santa Maria;
o mpu tenente Jorge Altembemd, ao gabinete do 2." regimento de 
laria. em Livramento;
o mpu tenente Fortuhato Almeida, ao gabinete do 4." batalhão de 
laria montada, em Pelotas.
Foi o seguinte o movimento dos diversos gabinetes dentários:

consultas .......................................... ..... 880
curativos........................-...................... 7.342
dilatação de abcessos .................... ....... 170
extracções dentarias ......... ........— 359
extracções de tartaro .... ................—  138
obturações ............ ...... ....... ................ . 945
(julpectomias _____________________—  234
tratamento de fistulas ......... .... ......... . 01
tratamento de pyorrhéa ......... .......— 24
tratamento de estomatites .................  2
tratamento de gengivite _____________ 27
tratamento de necrose maxillar______  0
tratamento de periodontites _______ 54

tnh«a -hse,ca oc digrhlr,ha« r -so,atc,ha«  —  Em outubro de 
foi creado. annexo ao Hospital, este Curso.



—  34 —

A sua instituição foi um previdente acerto e sua manutcm^B 
uma necessidade indispensável para que o Hospital c a trotàill^B  
nham sempre de enfermeiros educados, competentes e hábeis. 
como é que uma bòa parte do successo da clinica medico-citm- •Sâ V| 
pende da aptidão do enfermeiro como auxiliar de confiança 
e executante dos seus conselhos e das suas prescripções.

Necessário é que o homem, nessa delicada missão, se haf3 
segurança, prudência e iniciativa em qualquer accidente 
que occorra na ausência do clinico. '

E sem uma preparação conveniente não é possivel ipvestir-s* a  
dividuo da funcção de enfermeiro sem expôr a vida do doente on!u 
ferido a graves ou fataes perigos. ^

O Curso de Enfermeiros e de Padioleiros da força já co q J^H  
titulos de beneinerencia, de tal monta são os serviços imcllitTentes^S 
dicados prestados pelos enfermeiros nelle diplomados.

E essa circumstancia mais se evidenciou durante as revolm*- 
dos últimos annos em que esses abnegados servidores e profissionae* 
agindo ás vezes sós, pela ausência de médicos, em dtterminadajjjM 
siões, se houveram com muita pericia em casos graves, preservamfo 
pelos primeiros cuidados de emergencia. muitas vidas que estarianwJLu 
demnadas pela gangrena, infecções, etc., se não fôra a mão salvador» 

do enfermeiro.
No serviço de paz. no Hospital e nos quartéis, não menos provei

tosa tem sido a sua actuação.
O Curso se faz em dois periodos de 6 mezes cada um.
O seu programma de estudo é o seguinte:

PR IM E IRO  SEMESTRE

1.* —34A

Conhecimento das diversas disposições em vigôr, observadas H  
Serviço de Saúde da Brigada, que tenli v ’ > m cargo He 
enfermeiro.

2.® —34A

Deontologia. Deveres dos enfermeiros militares. Moral pro

fissional.

3.* —34A «!

Licções sobre as instrucções para o servi-;-. d;- padioleiro da 

gada Militar (primeira parte).

4.* —34A

Noções elementares indispensáveis de physica € chimica.
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5* —35*

jjoções elementares de anatomia e physiologia.

6.* —35*

B^ções elementares de pequena cirurgia. Cuidados aos enfermos 
Iffecções externas. Apparelhos.

7* —35*

jjoçóes praticas de odontologia e de hvgiene e cuidados da l>occa 
fc-ra parte).

8.* —35*

fcções elementares de pharmacia, urologia e toxicologia (pri-

Ég parte).

SEGUNDO SEMESTRE

1.* —35*

[Çuidados aos enfermos de aífecções internas.

2.* —35*

fcçõcs geraes indispensáveis de hygiene militar. Prophylaxia.

3* —35*

Cuidados aos doentes de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

4.» —35*

| Soccorros niedico-cirurgicos de urgência. Meios existentes e im
pados .

5.* —35*

ligeiras apreciações sobre organização e funccionamento do Ser-
&  Saúde em campanha.

6.* —35*

loções elementares de odontologia e de hygiene e cuidados da 
(segunda parte).
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naes.

7.* —36n

Noções elementares de pharmacia, urologia e toxicoloin a 
l«rte). (g

No Hospital, onde funcciona o Curso, têm os alunmos 
vasto para aprendizagem pratica a par dos conhecimentos 
que vão recebendo nas aulas. 0r,c'*

Desde que funcciona. já forneceu o Curso 19 turmas, n tnn fl 
de 76 enfermeiros diplomados, dos quaes uns retornaram á vi«Ja t0*?* 
concluído o tenqx) |>or que se obrigaram, e outros continuam irriii.il

São professores do Curso o director e os chefes —3 c lin i? ^  
Hospital, os pharmaceuticos e os cirurgiões dentistas mie » " ' 
nesta capital. 'n

E ’ de toda justiça estabelecer-se gratificações a 36636 pn^B  
>. como remuneração ]>elos serviços extraordinarios que priu*^ 

na qualidade de professores de tão util instituição e a 3n3aes. — .7 7 

se procede com os lentes do Curso de Preparação Militar.

Em época opportuna propôr-vos-ei a previsão dn jiequena verfc» 
para tal fim.

Neste anno relatorial. concluíram o Curso, recebendo diplomada 
enfermeiro, as seguintes praças: cabos Waldemar Ribas Ortiz e Ma

noel Mendonça Pereira, soldados Alfredo Augusto Pereira dos Santos 
Agenor Lino de Oliveira. Percival Gomes SaJazar, Euclydes Florts 
dos Santos. Adão Pereira de Mesquita. Virgilio de Castro. Waher 
Rola. João Maciel Fernandes. Antenor Soares, José Maximiano da 
Costa, Francisco Gomes Ilha e Dinarte Rodrigues da Rosa.

listão actualmente matriculados 12 soldados.

aes.e 7*Noçe Ne õ3nl.*6 Ne 1.” mn.n6tre — Seu movimento foi o 
seguinte:

curativos ............................................... ...  825
injecções .............................................. . 435
consultas .............................................. .. 420

aes.e 7*Noçe Ne õ3nl.*6 Ne 2.° mn.n6tre — Teve o seguinte mo
vimento :

curativos .......................................... —....  917
injecções ................................................. 510
consultas ......................................... -..... . 257 , 9

aes.e 7*Noçe Ne õ3nl.*6 Ne 3.” mn.n6tre —  Registou o seguin
te movimento:

curativos ..................................... ......... .
injecções ........................................ ........
civis attendidos ................. .<....... ..........-
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—37£3 ’esto3 s3 umv—3 se ie£mn:wns3mn7 m »e—37t£3 so Ceomv° 
£ ’ este o seu movimento:

wn’»C° se 4n.se s3  4." "n£n:wE3 — E' encarregado do serviço de
- dota unidade o capitão dr. Amadeu Amando de Lemos. 
Durante o tempo em que o batalhão i>ermaneceu em Uruguayana, 

|sposição do Governo da União, seu pessoal era tratado na enfer- 
■ij-hiwpital da guarnição federal dalli.
F.m certos casos esjjeciaes, como os (jue requeriam intervenções 
icas. as praças baixavam ao Hospital desta Brigada, na capital. 
Depois que o batalhão recolheu-se á sua séde em Pelotas, a hospita- 
'o é feita na Santa Casa de Misericórdia daquella cidade, tendo 
para isso revigorado o accôrdo que existia antes da sahida do ba- 
, em 1924, e nas mesmas condições de pagamento, que é de 2§780 

homem e por dia, obrigando-se o estabelecimento a facultar ás 
°° doentes tudo o que fôr necessário.
Entretanto, por motivos disciplinares e economicos é de grande 
“ èm a construcção de um ]>avilhão nas immediações do (|uartel. 
Numa enfermaria própria o pessoal estará mais a mão e sob o re- 
da disciplina militar. O  medico poderá dirigir jiermanentemente 
—ento, ao passo que nas condições actuaes os doentes ficam in- 
nte entregues aos médicos da Santa Casa. sem nenhuma inter

no sua.
Como medida preliminar )>ara a consecução de tão importante 
Jramento, já autorizastes a compra de um terreno nas proximida- 
do quartel dessa unidade, em Pelotas, jxir 50:000$000. desjiesa 
correrá pelas economias do batalhão.
Sem mais tardança, submetterei á vossa consideração o respectivo 

o e orçamento para a resolução definitiva do caso.

Durante o anno, baixaram ao Hospital desta Brigada 17 homens 
enfermaria-hospital de Uruguayana 292.
Pelo medico da unidade foram feitas 159 irispecções de saúde, 

68 de praças para ef feito de engajamento e 91 de civis alis-

0 estado sanitario do batalhão é optimo.
4em'tc3 so 4n.se s3  1.” moat’or£3 so o’£tt:nmtn — Está a cargo 
"'jtão dr. Severo Evaristo do Amaral.
Como succede com o 4.° batalhão, seu pessoal é tratado no 11 os- 
p  Caridade de Santa Maria, onde tem séde o regimento, na falta 

íaria própria.

curativos
injeqções
consultas

2.401
1.43»)
1.X67
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Reputo elevada a diaria que cobra esse estabelecimento']^! 
í)$000 por homem.

Pelos mesmos motivos expostos com relação ao 4.® —383Re
1 1 ------*■—----'1« « '« ' lAoi-tlVinA noc n rn v itv iiJ . _i 1

* X,*W  ...w tw w  *-- --- ---1-----

necessidade a construcção de um pavilhão, nas proximidades rk/ .v L  
tel, para servir de enfermaria. 'In,’lr~

Haixaram ao Hospital de Caridade, neste ]>eriodo relatoriai 
homens. ' '

Conservou-se bom o estado sanitario do regimento.

—38Repu t3 —olt3 tu 2." 83vea3diu tr roRoqqo8eo — Dirige-0 
tão dr. José Antonio Wahnarath. 1 c

Nas condições das outras unidades estacionadas no interi 
Estado, o 2." regimento recolhia seu pessoal enfermo ao Hospitji 
Caridade de Livramento, mediante accórdo. o que cessou cotn a «■ 
guração de sua enfermaria provisoria, o que teve logar em S S  
de 1926. ,u,lí0

Em 15 de outubro, data commemorativa do anniversai^H 
creação desta Rrigada. foi realizada a inauguração festiva 
enfermaria. n,!

O pavilhão, que. como referir-me-ei noutro capitulo, é todo de 
alvenaria, apresenta agradavel aspecto, e reune todos os requjgiin. 
hygienicos necessários.

Dispõe de 12 peças: 2 salas amplas para enfermos das clinicas 
medica e cirúrgica; 7 quartos para tratamento de officiaes e sargen
tos e de enfermos graves; 1 sala i>ara refeitorio; 1 sala jara medica
ções e curativos; e 1 para consultorio.

Além de outras vantagens já apreciadas, ha tambem a economia 
de transporte de pessoal que, constantemente, baixava ao Hospital, 
nesta capital.

Anteriormente, já havia o regimento construído, em terreno» do 
quartel, um pavilhão de madeira que contém um salão de 66 metros 
quadrados e abundante ventilação.

Esse pavilhão vinha servindo como enfermaria provisoria, duran

te a construcção da outra.
K’ todo col>erto com telha franceza.
Após a inauguração do javilhão definitivo, passou este a ser 

utilizado para os fins a que se destinava -ta ão <le isolamento <fc 
doentes de moléstias infecto-contagiosas.

De construcção anterior, existia, tambem, um [lequeno pavilhão 
de madeira, com uma area de 12 metros quadrados, que está sendo 
aproveitado como necroterio, de accórdo mesmo com os fins d a H  

construcção.
Os terrenos em torno da enfermaria estão sendo nivelados < 

ajardinados.
Durante e>te anno. baixaram ao Hospital da Hrigada 21 *,oniê /  

á enfermaria regimental 281; daquelles tiveram alta 18 e destes 
ficando em tratamento, respectivamente, 3 e 15 homens.

Falleceram 3 praças na enfermaria.
O estado sanitario da unidade é optimo.
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—39Naacoan farmaidam3e3smapn — Na conformidade das disposições 
lanientares vigentes, fizeram os médicos, nas unidades, diversas 

Óes medico-drurgicas. Assim, tambem os dentistas fizeram 
íes sobre hygiene dentaria, cuidados, etc.

Ce3ni ra ç9õ93mlp3mp — Desde novembro vem funccionando, com 
orização do Governo transacto, e subordinado ao Serviço de Saúde 
jç Veterinaria, um Curso de Veterinaria. sob a direcção do compe- 

profissional dr. Desiderio Finamor, medico veterinário contra
i o  para esse fim.
■ 0  funccionamento vem sendo feito em caracter provisorio até 

0 Governo resolva officiali/.al-o. mediante a adopção do seu regu
l o  que está em elaboração.

Considero de grande e incontestável utilidade a instituição defi- 
jjtjva desse curso para instrucção das praças que queiram se especia
i s  no assumpto. ]>ois que, assim, teremos veterinários de relativa 
Lnpeteiicia que i>oderão prestar excellentes serviços no trato da ca
chada da força.
|[ Como bem diz o dr. Finamor, o cavallo, para desempenhar as 

Lições a que o homem lhe quer adaptar, precisa passar por uma 
He de cuidados que o tornem apto para os fins collimados. Mas, 
pra isto, possuindo elle uma machina complicada, é necessário ser 

io e tratado com pericia, pois, do contrario, fica sujeito a tran- 
ios que se reflectem não só no lado economico como tambem no 

prio serviço que tem a desempenhar.
Ora sabido como é que o cavallo militar se acha afastado do seu
io tpvmõpõg isto é. pela necessidade dos serviços, foi retirado da li- 
e dos cam|X)s e trazido para as cocheiras, onde vive num meio 

não lhe é proprio e em commum com outros, sujeito, portanto, á 
uisiçáo de numerosas enfermidades, necessário se torna cercal-o de 

‘"Tancia continua, hygiene efficiente, tratamento irracional e scien- 
. alimentação proporcional, emfim uma série de cuidados que nem 

pre se acham ao alcance dos leigos.
Esse Curso, como o de Enfermeiros, está fadado a produzir os 

hores resultados, pois, passando por suas classes, poderão os nossos 
dos de cavallaria utilizar conscientemente seu cavallo. dispensan- 

he o carinho e o cuidado que merece para delle tirar o maximo pro- 
"o e rendimento, com as jxjssibilidades de uma conservação mais 
*7a da sua actividade. o que dá tambem, a |xir de todas as outras, a 
tagem economica.
Sem muita delonga, estará em vossas mãos o projecto de regula- 

íto ora em estudo.

,Nfizp3mé9 ri uin—mõpN — Pela fixação da força para este anno 
rial, foi estabelecido que o logar de almoxarife do Hospital deve- 

ser exercido por um civil contractado ou official reformado. 
fComo estava vago esse logar. recem creado, propuz para exercel-o 
capitão reformado João Pinto Guimarães que. em 8 de abril, foi



nomeado, conforme communicou essa Secretaria, em off • 
2.034/4, da mesma data.

O almoxarife tem a seu cargo a parte administrativa e 
do Hospital.

E ’ um cargo de muito trabalho e res|x>nsahilidade.
Os resultados obtidos com a unificação dos serviços a<j , .  . 

tivos, sob a direcção do almoxarife. demonstram o acerto da n's,ra' 
desse logar. Ir' ' n

ASSISTÊNCIA 1)0 MATERIAL

Esta repartição, orgão provedor que é fia força, tem e n c w ^^ l 
alta responsabilidade que exigem grande capacidade de traha^ 
seu dirigente e de seus auxiliares. •'

Toda a verba da Hrigada. de elevada importancia, é jxir ella 
vimentada. annualmente. em dinheiro ou em material. !rj

Além do exhaustivo e premente serviço dahi resultante n o  

ponde-lhe o de informações exigidas pela natureza de .'issumptos mfti] 
cessados em outras repartições do Commando.

E ’ da sua competencia a classificação da despesa geral da fora 
legalização das contas a encaminhar, os recebimentos de numerários no 
Thesouro do Estado e o respectivo pagamento ás unidades.

E’ o pivot da administração da força, como bem a classificou tim 
dos meus distinctos antecessores.

Se normalmente os seus trabalhos e encargos são de tal relevân
cia. nas épocas de intranqüilidade publica, se tornam muitíssimo mai<. 
pesados.

Tanto a mobilização de forças, como a desmobilizaçáo. exinm: 
grande esforço de seu jjessoal que. por vezes, trabalha dia e noite.

E\ pois, dever de justiça patentear, em documento desta natu
reza, a maneira solicita e digna com que se tem conduzido esse pessoal, 
officiaes ou praças, quer no labor diario da ]>az e quer nos dias tristo- 
nhos e de graves appreensões creados pelos surtos revolucionários.

Esta repartição que se desdobra em 4 secções chefiadas por capi
tães, 2 sub-secções e gabinete, continua sendo dirigida proficienh 
mente pelo tenente coronel Arlindo Franklin Barboza, que se teir 
havido com a mesma intelligencia. dedicação e comprovada honestidade 

de sempre.
Como seu adjunto e chefe da 1* secção (c o n ta b i l id a d e ) ,  continua 

servindo o capitão Apparicio Gonçalves Borges, tambem digno de 
apreço pela sua intelligencia, lealdade e concentração ao trabalho.

Este official. em varios impedimentos ligeiros do assistente, o 

tem substituído, na fórma regulamentar.

nomeadom,cf — Estão )>agos, em dia. os vencimentos da iorça.
Os vencimentos das unidades effectivas e auxiliares. á dispMM 

do Governo Federal, e que se achavam em atrazo. como disse C IV
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Kfjo anterior, -foram postos cm dia, de modo que a União, ao dis- 
sal-as do seu serviço, nada ficou a dever-lhes nesta )>arte.

*  Pa verba relativa a vencimentos de pessoal, cuja previsão orça- 
intari» f°' —4 7.368:322$500, gastou-se, apenas, 5.451 :080$462.
* df resulta o apreciavel saldo de 1.917:242$038.
|rjrxplica-se esta economia jielo facto, de, durante o anno, terem se 

nservado á disposição do Governo Federal quatro unidades da força, 
vencimentos eram pagos |>elos cofres da União.

P  Segundo os balanços annuaes, é superior a 10.000:000$000 a eco- 
1Kfjoan determinada jxir essa circumstancia, dos últimos mezes de 1924 
Efã cá, época em que começaram a ser postas á disposição da União 
Ejdades da força que, ultimamente, em fins do anno, retornaram ao 

r̂viçi' (1° Estado.
h Como já tive opjx>rtunidade de vos informar, dessas unidades vol- 

ji algumas com effectivo* excedidos sobre o resjiectivo estado 
^mpleto, o que se deu jxir exigencias das operações militares e dos 
serviços especiaes a que estavam entregues e na conformidade de auto
rização do Governo passado, em commum accôrdo com o c< mimando da 
3* Região Militar.
| Para que não haja, pois, desequilíbrio na verba orçamentaria do 
jjno fluente tomei a resolução, que approvastes. de limitar as inclu- 
jjes para só acceitar elementos de i)rimeira ordem, cuja ]x*rmanen- 
cia seja proveitosa nas fileiras.
j Desse modo, com as exclusões <|ue sempre se verificam por con- 

(|BSão de tempo, por má conducta e por outros motivos, o effectivo 
Jtscerá. rapidamente, podendo-se, com pequeno claro, que não venha 
prejudicar a sua efficiencia. nos vários serviços que lhe estão affectos, 
|gntrabalançar o excesso da despesa com o ]>es.soal a mais nos pri
meiros mezes do anno.
: Nisto estou empenhado e sem duvida serão conseguidos os resul

tados em vista.

, tae4roai —  A verba global para material, estipulada no orçamento 
p  2.277:000$000. foi excedida em 37:519$735.
| Para esse pequeno —,fo,oe não concorreu, entretanto, a força, com 
suas despesas próprias, pois elle tem origem no facto de ter o Go- 
*mu transacto resolvido pagar por esta verba (rubrica “ Forragem'’) 
Importancia de 75:749$332. proveniente de despesas com aequisi- 

de forragens feitas, no anno em apreço de 1927. pelas unidades 
íectivas e mormente jielas auxiliares, que se achavam á disposição do 
Tremo Federal, á vista da situação afflictiva dos respectivos fome- 

«dores já grandemente prejudicados com o não recebimento das im- 
ptancias de forragens fornecidas nos annos de 1924. 1925 e 1926, 

.montante de mil e poucos contos de réis, ainda não pagos pela 
io.

Não fôra isso e em vez de —,fo,oe apresentaria a verba material 
sido liquido de 38:229$597, que é a differença entre a importancia 
taordinaria paga e o —,fo,oen
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Passo, agora, ao exame parcellado das diversas rubricas i

põem a verba material:
—42P4aso,g —  Orçada em 1.140:000$000 apresenta u m ^ ^ l

i l  '533$800. Do fardamento comprado em 1927 passou para'.
o r,gex constante do annexo n.° 5, cujo valor é de 143:38ZV anno

Com esta sobra e com as medidas tomadas com re la çâò i^ ^B
so de effectivo tudo indica que a verba não será ultrapassa exces-

^  no cor
rente anno.

rece

mpc s 4lp4 d424 ip42,vur — Seu ip4o,pa  é de 80:000$000. 
um saldo de 1 :329$021. *'

bor,2paso,gr õsttuegr: egoes2,gr —  Como a precedente, 
esta rubrica orçada em 1 0 :000$000, a economia de 155$850,

Otplpst Ps dg,2su2gr — Confrontada a despesa orçada etn 
20:000$Ò00 e a effectuada em 8:1083-133, verifica-se. nesta rubrica 

um saldo de 11 :891$567.
Para esse resultado muito influiu a compra de invernada pan^frf 

animaes do 2.° regimento, em Livramento.

Essa despesa ficará reduzida a limites insignificantes, senão de 
todo extincta, se o Estado resolver a aequisição de invernadas para os 
animaes do 1." regimento de cavallaria e do 4.“ batalhão de infantaria 
Montada, especialmente para aquelle.

E com isso, além de fazer economia da despesa annual com alu
guel de campos, augmentará muito o seu patrimonio com terras <]in
tuais tarde serão de considerável valor, como bem se póde ver da 
Chacara das Bananeiras que, adquirida por cinco contos e pouco, está 
tioje estimada em dois mil contos de réis, valorização assombrosa. ç

Com a despesa continua de alugueis o Estado terá pago o valor 

egual ou superior ao campo sem se tomar proprietário.

1o,s22gr —  A sua dotação orçamentaria foi de 10:000$000, des- 
pendendo-se. sómente. 3 :480$300. donde vem o saldo de 6:519$700. 
que ella effectivãmente apresenta.

.sPue4aso,gr d424 g 0gr,g Pe $e,s2uo42u4 — Contribuiu com 
uni saldo de 802S000, tendo sido orçada a rubrica em exame na itn- 

portanda de 2 :000$000.

OnpP4r Ps epr,g s Pu42u4r — E’ de 2:480$000 o seu saldo sobre 
a verba de 40:000$000 com que foi contemplada, v e r i f i c a n d o - s e ,  

pois, uma despesa effectiva de 37:520$000.

^sago,4  —  Orçada em 20:000?000, foi elevada para 70 flOOJOOL 

visto que o Governo, por decreto n.° 3.976, de 29 de dezembro, abri» 
um credito extraordinario de 50:000$000. em supplemento á vet»- 

primitiva.
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IJsta providencia foi determinada ]>ela necessidade de substituir 
Expele parte da cavalhada da Escolta Presidencial, em vista do estado 
,!(e velhice e imprestabilidade em que se achava, o que não era possivel 

[, zer-se com aquella ]>equena dotação.
r  poram adquiridos 127 animaes cavallares, sãos e desenvolvidos.
—4 para esse fim. viajou pelo interior do Estado o tenente coronel 

[ irlind° Franklin Barboza que, nessa missão, foi auxiliado |>elo ca- 
lutão de cavallaria do Exercito, Achylles Coutinho. que gentilmente

quiz prestar esse serviço, e pelo dr. Desiderio Finamor. medico 
veterinário contractado.
P As duas unidades de cavallaria foram, tambem, fornecidos alguns 

Cjesses animaes para montaria de officiaes.
f A verba não foi. entretanto, de todo consumida, pois, ainda apre- 

^ntoit uma sobra de 8:689S100 ou seja uma despesa real de . . . .
01 ;310S900.

F —43IJ st a3tpr3rovJ idednr3 — De 15:000$0U0 foi a verba desti
nada a honorários dos professores c acquisição de material. Apresenta 
uni saldo de 2 :420$080, pois foi de 12:579S920 a despesa.
r A verba deste anno será insufficiente, devido ter sido necessário 

jtigmentar o numero de professores para attender as aulas do 2 .° ]*■- 

Bodo.

B c33tdrftmnJ t t]4dprftmnJ  — Apresenta o pequeno saldo de
esta rubrica orçada em 80:000$000. Resulta que foi d e ..........

79:976$600 a despesa effectuada jx>r sua conta.

!’ >tetplJmtI  —  Contribuiu esta verba, orçada em lOrOOOSOOO. com 
ro saldo de 137S000, não obstante a alta das tabellas.

r A despesa foi, como se vê, de 9:8635000.

urbdmtnt stmnE3dJ — Foi despendida a importancia de 9845000 
sobre a verba estipulada de 1 :OOOSOOO. verificando-se. assim, um saldo 
de 16S000.

1 Para o anno corrente a dotação orçamentaria foi fixada em .. 
10:0005000 porque ao enivez de um funedonam agora 5 gabinetes que 
carecem de apparelhamento, que se vae adquirindo aos jwucos.

t  xntmIhedJI — Apresenta um saldo de 1:777$710, pois foi de 
58:22252<X) a despesa effectiva e de 60:0008000 a orçada.

Enumeradas as rubricas que apresentaram saldos, menciono a 
seguir as que deram sP,dPdnI!

(J33rqtã t ,t33r[tf pr3r rmdfrtI  —  Orçada em 300:000$000 
despendeu-se 336:876$518. O  sP,dPdd resultante, de 36:876S518. foi 
proveniente do pagamento por esta rubrica de 75:749$332, de for-
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ragein fornecida, em 1927, a unidades effectivas e auxiliares á 
sição do Governo Federal, como linhas antes referi.

Abstrahida essa despesa extraordinaria ter-se-ia, em vez 
cesso, o saldo de 38:872$814.

—4ragein fegaorn cgfedocg,airn gadm fi 1ir9eao2 77 Sendo 

10 0 :000$000 a previsão orçamentaria e de 105:763$533 a —4ragei 

gasta, deduz-se que foi de 5:7ò3$533 o excesso. 1 u
Determinaram-no as despesas extraordinarias com a acqu^S 

do restante mobiliário e material cirúrgico para definitiva insta]] 
ção do novo pavilhão construido no Hospital.

sttede,or d 4re,or —  De 100:0003000 foi a verba votada è d 
101 :412S716 a despesa realizada.

Tem-se. jhiís. — fvtedea de 1 :412$716 nesta rubrica.

xlo,r9ilagr  —  Na sua origem era de 80:000$000 a verba para 
transportes.

Mais tarde. porém, o Governo, por decreto n.° 3892, de 19 4.  
setembro, abriu um credito extraordinário de 70:000Ç000. em stipple- 
mento áquella verba, cujo total se elevou a 150:000$000.

Mesmo assim apresenta esta rubrica um excesso de 39:863Mlfi
Justifica tal facto a circumstancia de terem corrido por essa 

veri» as desj>esas extraordinarias com o transporte do 2 .” batalhão 
de infantaria desta capital a Bõa Vista do Erechim. Não foi, entre
tanto. essa a unica causa que concorreu para o fvtedean pois. tambem. 
a rubrica arcou com despesas de transportes de material e pessoal 
das forças effectivas e auxiliares. á disposição do Governo Federa!, 
bem como das praças das forças auxiliares dissolvidas, visto <iue o 
Commando da Região communicou terem sido suspensas as conces
sões desses transportes jxir conta da União.

áç9gfeg,ag  —  Foi dotado no orçamento com 40 :(j00$000, des
pendendo-se 41:221$350.

O fvtedea encontrado de 1 :221$350 provem do grande consumo 
de material de expediente quando da mobilização ultima eni conse- 
quencia do movimento armado que surgiu.

ãec9gGo d 2eFgelir lg9olir gc h4olavern dil9ir fd F4olfo d di,.
rglAobpi for e,Agl,ofor  —  A dotação orçamentaria foi de 40:008000 
e a despesa de 40:156$930. Veri fica-se, pois. o pequeno fvtedea <lc 

156$930.
* *♦

Do exposto vê-se que foi de 1.917 :242$038 a sobra da verba 
vencimentos e de 37 :519S735 o fvtedea da verba material.

Do balanço se apura, consequentemente, o saldo real. liquido de 
1.879:722$303 no orçamento geral desta Brigada.
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O annexo n." 2 é um demonstrativo da despesa geral da força, 
cDi confronto com as verbas orçamentarias, registando, tambem, as 
jfliportancias recolhidas ]>ela Hrigada ao Thesouro do Estado para 
^ IlU|lações eni diversas rubricas do orçamento.

* **

5. —45Oanexeoao." — . é4uem.5O4 de. st5o4r" — Comquanto menor 
que o do anno anterior, foi, mesmo assim, intenso o trabalho da As- 
ĵUencia do Material para a verificação e processo tle papeis. tomada 

kZ Contas, recebimentos, pagamentos e passes de dinheiros a diversos 
destinos, operando com 19.543:419$989.

Desse total, 10.247:355$352 correram ])elos cofres da União e 
ivpsglfçgf 4$637 |>elos do Estado, sendo que destes 1.290:917S119 fo-

despendidos com forças auxiliares que o Estado manteve á sua

■posição
r  Os annexos ns. 3 e 4 demonstram, detalhadamente, pelas rubri- 

f;i, o movimento desse numerário.

F —45O,entecD4 oa —aeba oa j,ehaoa — Com annuencia do Gover
no do Estado e autorização do Conselho, na fónna das disposições 
fegulamentares. a Caixa da Hrigada, afóra outras despesas de menor 
vulto, contribuiu, de suas economias licitas, com elevada somma para 
construcções de quartéis e casas para escolas, reparos e melhoramen
tos varios, serviços de saneamento, aequisições de varios prédios c 
terrenos, de moveis e utensílios outros, de material bellico, de machi
nas de escrever, de automoveis, l>em como tle 3 estações transmisso
ras de radio, cuja discriminação encontrar-se-á. de modo geral, nos 
capítulos que se seguem.

[ Concorreu desse modo a Caixa da Hrigada para augmentar o 
jatrimonio do Estado com essas construcções e aequisições. tanto 
mais no que se refere a immoveis. cuja valorização é celeremente 
progressiva.

E com tal conducta a Hrigada Militar sente-se conscientemente 
satisfeita porque além do seu serviço militar e jx»licial ao Estado, e 
que tem-no prestado com limpida lealdade e maxima abnegação c 
nevotameuto, até as raias do sacrifício, procura minorar as despesas 
feitas com sua manutenção e tambem augmentar o patrimonio pu- 
liico com terras e prédios que. amanhã, representarão elevados va
lores.

| ]a,oam.5O4  — Todo o pessoal da tropa está convenientemente 
fardado, de accôrdo com o plano em vigor.

>sse.eOear — Funccionaram. com a possivel regularidade, as
í fiei nas desta Hrigada. que ainda estão installadas em apartamento 
Qhado e impróprio, sem ar e luz sufficientes. como disse em re-



latorio anterior, no qual informava que. estudado o assumpto < 9  
mettel-o-ia á decisão superior. !!l

Completado o estudo, propuz a construcção de uni <'<lificj .h 
Praia de Bellas. tendo o Governo passado mandado executar a ohíl 
da qual, com mais detalhes, adeante me occupo. "T,‘-

Ahi, então, nossas officinas poderão ampliar suas secções *  j S  
lialhos. dando o maximo rendimento que dellas se póde espqj^^l 
sua importante e variada cooperação á força.

latorin  —  Conforme referi, em capitulo anterior, foram admn

ridos, neste anno relatorial, 127 cavallos novos e bons para o vTT!;
I f l

da força.
Possue a Brigada, em carga, 1069 cavallos e 512 eguas, ou se ia* 

1.581 animaes cavallares: 279 muares; e 15 vaccuns.

e,qqrufroiam,  — . O numero de animaes forrageados no anfl 
relatorial em apreço, bem como o valor da ração diaria. ^ão demon 
strados no quadro a seguir:

Mezes
1 Valor da ração 

1 diaria
Numero de aoi-

inaes íonagcado»

Ja n e iro .............................................
!

. . . . j 3S260 219

Fevereiro ......................................... 3$190 216

Março ............................................... 3$190 226

Abril ................................................. 2$141 250

Maio ................................................. 2$141 296

Junho ................................................ , . . . |  2$141 312

Julho ............................................... . . . . | 2$499 313

Agosto ............................................. 2?499 300

Setembro......................................... 25499 359

Outubro ........................................... ___  2$499 364 *Ív.
Novembro ........................................ 2S499 383

Dezembro ........................................ . . . . ,  2*499 383

Média da ração diaria por animal .............2S588
Média mensal dos animaes a trato ............. 302

Em 1926, foi de 2S247 a primeira e de 218 a segunda.:!

s,nm, df pqfmiqtarar  — Dirige este departamento o 1.® tenertfl 

veterinário Francisco Monte da Silva.
Foram ahi tratados varios animaes doentes.

-aáiqardr di cqrármrãu  — Todas as suas cercas, tapumes, 
tradas e prédios estão bem conservados.
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jsjesta invernada estão recolhidos os animaes não estai miados 
guarnição desta capital, 
fvjos termos de antiga concessão, são admittidos. em seus carn- 

t  aIiimaes de propriedade particular, mediante o pagamento de 
diários, por cabeça.

Nestas condições estão alli 43.
Livres de qualquer contribuição, existem, tambem, nessa inver 
por concessão especial, animaes i>ertencentes á guarnição fede- 

desta capital.

i —47jse 4ttain4nse  — Continuam arrendados aos srs. Felix Da- 
vrds Scherer e Delfino Scherer, para o plantio de arroz, o “Campo 

Mpn” e a parte do campo denominada “Terceira Invernada”, am- 
I0S situados á margem esquerda do rio Gravatahy e na invernada 
^  tomou seu nome, de propriedade do Estado e a cargo desta Bri

gada-
■ Como e de ver, os campos melhorarão muito, dando logar a que 

fcjam lieni aproveitados, findos os contractos, para fins de creação

F ãojanclhs na 74matc4r — Pelas secções 2.“ e 3.a da Assistência 
foram expedidos, para diversos pontos, neste periodo relatorial, 1.167 
Utunes, destinados a forças effectivas e auxiliares, contendo farda
mento, arreiamento, equipamento, material bellico, etc.

P g4matc4r uarrcçs — Acha-se em bom estado de conservação o 
[Bateria! bellico recolhido aos depositos.

Do material bellico que havia sido cedido, por emprestimo. pelo 
verno Federal, para aprestamento das forças auxiliares mobiliza

das, foram restituidas, neste anno relatorial, 10.729 carabinas Mau- 
jer. modelo brasileiro de 1895, 119 clavinas do mesmo typo, 4 me- 
ttrlhadoras “Hotckhiss”, 916.700 cartuchos calibre 7 m/m. além 

.accessorios e outros materiaes de equipamento, etc.
Em officios a essa Secretaria tenho tratado do assumpto, bem 

■ko da necessidade da acquisição de pequenas quantidades desse 
materiai, empregadas em serviço da força e afim de regularizar o 
íju'te de contas com a 3.“ Região Militar.

QUARTÉIS E PRÉDIOS EXISTENTES E A 
CONSTRUIR

, p,4tmar ns —s7ccc4ins —  Como é de vosso conhecimento, acha- 
adeantada a construcção do novo prédio destinado á séde do Com- 
do da Brigada, á rua dos Andradas n.° 508, nesta capital.
A obra em andamento representa quasi dois terços de todo o' 

Tio, estando a outra parte, apezar do seu máu estado, ainda occu 
_  por algumas repartições.
JNão fosse a demora occorrida na construcção dos alicerces que



attingiram, em vários pontos, a profundidade superior a ■ 
tros, o prédio já estaria prompto. ' "

Esperam. entretanto, os engenheiros Theophilo Borges de a j  
ros, que projectou a obra e fiscaliza a construcção de ordem 

ereta ri a das Obras Publicas, e Carlos Sylla, contractante, 
do fim do corrente anno tenha chegado a seu termo. "t('<

A parte restante, com a frente principal á rua 7 de Setrii ™  
carece de ligeiras alterações 001 primitivo projecto, afim de ufl' * 
peças que eram destinadas a outros mistéres, com a officina 
taiate, cujo restalielecimento pretendo propôr, tão depressa o 
esteja integralmente terminado.

Os compartimentos do velho casarão ainda occupados j>elo r- 
mando da Brigada, acham-se em péssimas condições. '

Com a demolição da parte em construcção, as paredes que fjj. 
ram em |>e, desa|xliadas, fenderam-se em diversos pontos, ameàj^H 
ruina. A coberta que é de zinco, excessivamente usado, está nmSre 
simo estragada, dando passagem á chuva em innumeros HpM j 
Crge. conseguintemente, a sua demolição total.

O funccionamento da Secretaria, das Assistências do Pessoai 
e do Material, com as suas quatro secções e depositos de armamento 
arreiamento, equipamento, fardamento e material de acampamento' 
do Curso de Preparação Militar, do Serviço de Justiça e do Conselho 
Administrativo da força exigem muitos e espaçosos compartimentos 

Ha que ter logar destinado a alojamento para alumnos do Curso 
de Preparação Militar, da guarda dos depositos e de jiessoal que, em 
certas emergencias. ahi fica de promptidão, e garages para automó
veis e caminhões para transportes urgentes e para deslocamentos rá
pidos de forças.

Do exposto, vê-se que a area em construcção não comporta as 
accommodações de que indispensavelmente precisam a séde do Com- 
mando da Brigada e serviços annexos.

Torna-se, por isso, inadiavel quanto urgente a execução do res
tante do projecto primitivo, ainda não orçado.

Ahi. além das secções acima referidas, para as quaes o edificio 
em construcção não tem os compartimentos que lhe são destinados na 
parte do projecto a executar, serão installadas a bibliotheca, a sala dar 
mas, casino, sala de conferencias sobre assumptos militares e de tra
balhos theoricos de instrucção.

São elementos necessários que, concorrendo para o desenvolvi
mento da instrucção da officialidade, do aspirante e do inferior e. 
portanto, da tropa, facilitam-lhes o aperfeiçoamento profissional e 
intellectual.

Contribuem, de outro lado, para fortalecer o congraçamento da 
officialidade. dos aspirantes e dos inferiores, tão necessário qnanto 
indispensável á efficiencia da força.

São élos de salutarissimas ligações com os camaradas da tropa 
federal e com a sociedade, de cuja convivência o jiessoal da 
da não deve ser excluido.
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Desse modo. as communicações internas fie todo f) -jiUi j j  
feitas ao abrigo das intemperies.

A Caixa da Brigada concorreu com a importancia de 
39:146$432. de suas economias, para melhoramentos nas obra 
cutadas neste quartel. ■'

O abastecimento dagua é feito pela repreza do “Arrow*n9 
dura”. r'

A rêde de exgottos será brevemente ligada á da Chacara óid 
adeantada construcção. 'ni

Construiu-se mais um pequeno pavilhão, ao lado fio 
para o corpo da guarda e posto medico. 1

Ora está occupado por este e utilizado para ensaios 
de musica, visto que o corpo da guarda passou para logar mais m S  
priado. br"

Está em mãos o serviço de calçamento de cimento armado L 
pateos. ' '

Os passeios internos e o da frente do quartel estão (iua«i *—50
rmnados.

Iniciou-se o ajardinamento da parte dos pateos a isso
O fechamento a muro de toda a area do quartel está ultimado 

contendo em cada canto e sobre o muro uma guarita de 
armado.

—50Desm od .D5ad oc useD0mn0odD0i — Este quartd,' ‘tambeta* Vi 
localizado na Chacara das Bananeiras, no alinhamento e proximo ao J 
do 1 .° batalhão, está bem conservado.

No passeio interno está sendo substituido o lagedo por mosaico. 1 
As despesas que esse melhoramento occasionar - orrerão pnffl 

Caixa da Brigada, conforme resolvestes e como autorizou o Conselho l 
Administrativo.

O serviço de saneamento do quartel está sendo "nodeladOí-jcoin J  
integral substituição dos antiquados e imperfeitos anparelhos. Todo* 1 
os alojamentos terão novas pias e abundante agua canalizada da re- 
presa geral da Chacara.

A cosinha necessita fia retirada de uma parede para toma^H 
mais espaçosa e do forro para. aberta uma grande clarabóia, collo- 1 
cal-o novamente a maior altura de modo que a ventilação se estabífl 
leça sem os entraves ora observados.

—50Desm a0D0 d çsadiõed oc tscD5e0i — Conforme accentno 4 H  
relatorio do anno dc 1926, a Brigada não dispõe de um quartel 
digno para acolher os recrutas, ao serem incluídos.

Ao se alistarem, os voluntários, como é de rigor,r vão paJwBl 
Deposito de Rcrrutas, eDf r r ' trucçio I
mixta dc madeira e alvenaria, na Chacara das B?.naneiras,*|ap#wBs| 

tado, ha annos. para esse fim. por circir.nstancias de força
Como tendes constatado em varias visitas e cpio  receri^^B 

verificou S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, trata-se de um a 
velho, acanhado, deficiente e sem condições hvgienicas.



\ construcção tle uni quartel moderno, que proporcione ao vo- 
•0 razoavel conforto, se impõe de maneira absoluta, como já 
-nastes, por vezes.

O quartel onde é recebido o recruta precisa e deve estar á altu- 
L bem impressionai-o.
peve offerecer-lhe conforto e liem estar nunca inferiores aos de 
gozava na casa paterna, senão superiores.
£• o quartel onde inicia a sua trajectoria 11a vida militar da for- 
•a \const\r\u da caserna.
A impressão que ahi sentir, ao alistar-se. deve ser de molde a 
jal-o.

0  conforto que encontrar, ao penetrar 11a caserna, ingressando 
iropa. precisa ser de natureza a reduzir-lhe ao minimo ])ossivel a 

gia de que fica tomado nos primeiros tempos de praça. E é exa- 
nte esse tempo, o de maiores recordações do lar, que o volun- 
passa no Deposito de Recrutas, ordinariamente tres mezes. 

Recebido em quartel condigno, hygienico e caprichosamente cui 
sente-se liem e não extranhará a mudança de costumes, tão

1 para o novato 11a vida militar.
Se não tem hábitos de um egual ou maior conforto, compre- 
le de inimediata que tem de adaptar-se ao meio.
Assim, com o exemplo dos camaradas mais antigos, conforma- 

rapidamente com as exigencias do serviço militar, com as que o 
âdo pessoal e o asseio da caserna lhe exigem, 

í Se, ao contrario, é recebido numa casa onde o conforto e condi- 
elementares de hygiene não existem, como é o caso do actual 
el do Deposito de Recrutas, nada tendo a aprender pelo estimulo 

pelo exemplo, num tal ambiente, inicia a carreira em situação de 
limo que muito poderá influir para abater-lhe o espirito. 
Emfim, o quartel onde o voluntário penetra pela primeira vez, 
a instrucção rudimentar que ahi recel)e, devem dar-lhe a im- 

'0, pelo menos approximada, do valor moral da tropa em cujas 
ras ingressa.
Assim convencido e de accôrdo com a vossa suggestão. mandei 
izar o projecto e orçamento de um quartel para o Deposito de 

J|as, o qual. opporttinamente, sujeitarei á vossa consideração.

çãcl\ en iãqa — Acha-se em perfeito estado de conservação 
magnifica linha de tiro da Chacara das Bananeiras e o seu to\cem 
foi totalmente pintado.
Na conformidade de exigencias do novo regulamento de tiro, 

abrigos estão sendo modificados, serviço que ficará prompto ain- 
Jneste semestre.
I Sendo sensivel a falta de um serviço sanitario condizente com 
jh de tiro, mandei organizar o projecto de um pequeno pavilhão 
■uio a esse fim.
Eocarregou-se de effectival-o o engenheiro da Secretaria das
* Publicas, dr. José Diogo Brochado da Rocha.
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Consoante autorização do Conselho Administrativo, a ...3  

a vossa annueucia. a despesa da construcção correrá ]<elâ r̂ - 
Brigada. A fiscalização ficará a cargo do alludido eugenl̂ ?1*3 
a exercerá em conjuncto com outros trabalhos que executa *** ^  
cara das Bananeiras, por conta do Estado. ; (

\To anno relatorial ora findo, a Caixa da Brigada d e s u l 
quantia <le —5 :166$160. com melhoramentos realizados na r k 1 
tiro e 110 25Cons " L

Correram por conta <lo Estado as des]>esas referentes á <22 
do 25Cons na importancia de 3 :449S790.

Sommadas as duas parcellas. verifica-se que a conad ^^ l 
linha de tiro absorveu a importancia de 9 :615S950. <',’!

aCteou5u nuo5riez — Como o pessoal de todas as unidades* 
viços sediados na referida Chacara das Bananeiras é attendido 
gabinete dentário, alli installado no quartel do Grupo de 
lhadoras. é necessário localizal-o em logar <|ue melhor 
ás exigencias dos serviços a seu cargo.

Com esse intuito, mandei organizar o projecto de adaptação do 
prédio «jue serviu de deposito de munição. Parte do prédio —52 C o 
para deposito de material do Curso de Preparação Militar.

Brevemente, serão atacadas as obras, oerrendo as despesas úr] 
conta da Caixa da Brigada, como autorizou o Conselho Administra- Í 
tivo.

çiu2enez — As praças presas por crime de deserção e outros sem 
maior gravidade cumpriam as sentenças, até pouco tempo, nos xadre
zes dos corpos, occasionando perturbações á bôa marcha do serviço. 
Peças destinadas ao cumprimento de castigos disciplinares, não com
portavam os detentos de outra natureza.

Tendo em vista que o numero destes era elevado, pedi ao sr. Se
cretario do Interior, dr. Protasio Alves, vosso digno antecessor, eni 
officio n.° 1.107, de 28 de maio de 1926, a construcção de um pavi
lhão na Chacara das Bananeiras, para presidio dos sentenciados por 
crime de deserção e das praças sujeitas a julgamento em Conselho 
Militar e de Appellação.

Militava, ainda, em favor dessa providencia a vantagem de con
centrai-os alli. para melhor aproveitar-lhes os serviços, durante a 
reclusão.

Ultimado no começo deste anno, foi em seguida occupado, sen
do bòas as suas accommodações e condições hygienicas.

Todavia, dentro de algum temjx), será indispensável augmen- 
tal-o. ] >or isso que a sua capacidade não está relativa á a f fluência 
presos que para alli têm convergido, superior á que se esper»**-

Não estando estabelecido quando os condemnados, of firi**® 
praças, devam ser recolhidos á Casa de Correcção, tenho
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puR-nto da i>ena no presidio da Brigada aos casos de menos de

'f0rna-se. pois, necessário regular o assumpto.

—53puRp -n pR—t5tod — A existencia de. prisões em separado, ao 
b do presidio, constituía uni complemento necessário a essa orga- 
^áo. Ouvido o vosso digno antecessor, sr. dr. Protasio Alves, 
lidei orçar as construcções indispensáveis.
Eçonhecidas as despesas prováveis, apresentei o projecto ao Con- 
—a Administrativo, nos termos do artigo 170 do Regulamento 

jal .
1,Apreciadas as possibilidades da Caixa da Brigada, ficou resolvi- 
. que se atacasse a construcção. tendo sido a obra contractada com 

Jeronymo Meneghini.
F 0  serviço de installações de luz e de exgotto está sendo executa- 
jjniinistrativãmente, ainda por conta da Caixa da Brigada, de- 

dJo acarretar-lhe despesas bem regulares.
Ahi tambem serão recolhidas as praças do 1 .° batalhão presas

i separado, por faltas disciplinares.

i>5e3rd aR5ts o- ptBRtnRBgd ot cmt-t5t otp 'tBtBR35tp  — O 
[jjço de saneamento das diversas unidades e serviços sediados nesta 
joara, não era systematizado. Cada quartel possuia sua rêde iso- 
ja, sem ponto determinado de convergencia dos affluentes e sem 
gallaçoes adequadas de tratamento.

í  Tal systema, além de nocivo á saúde do pessoal, constituía peri- 
Lo elemento de transmissão de enfermidades.
I  Nessa previsão, pedi as providencias que se me af figuraram 
Lentes.
■ Resolvida, pelo Governo do Estado, a construcção de uma réde 
fcril unica, foram as obras atacadas immediatamente. A rapidez do 
fcjmento desses trabalhos, me levam a crer na possibilidade de 
Isarem terminados dentro de tres a quatro mezes.
I  Na parte referente ao quartel do 1." batalhão, ao presidio, á 
kla publica local e em algumas casas de residencia de officiaes já 
Kde esta em pleno e satisfactorio funccionamento.
■ As praças que alli se acham presas, trabalhando nessas obras 
Ib a direcção do 1.° tenente reformado Nicolau Fernandes da Silva, 
kúo concorrem não só para a diminuição de despesas ordinarias. 
Pno e principalmente, para contrabalançar as extraordinarias. in- 
ptaveis em obras delicadas e difficeis de orçar como essas.
B *  esse mais um importante melhoramento que o Governo do 
P*<lo proporciona á Brigada Militar.

■ fgto3>Bp — A inexistencia de pgto3>Bp para a instrucção pby- 
^puito prejudicava e difficultava os respectivos trabalhos 
■Eram utilizados no interior dos quartéis apenas resumidos ap- 
■ft.hos, sem espaço para certos exercidos.
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Tomava-se urgente pôr á disposição dos officiaes e
elementos que mais facilitassem o desenvolvimento de paüP 
portante do preparo da força.

Já o meu saudoso antecessor, o mallogrado coronel Mas 
dára projectar e orçar um )>equeno —5 4Tom a junto ao quan
batalhão de infantaria, o qual mandei construir.

Está terminado e em perfeito funccionamento..
Nas obras, feitas por pessoal da força, despendeu a (V r'T* 

Hrigada a quantia de 1 :346S700. 'N'1
Correu o restante da despesa, na importancia de 1 (JOtaftan 

pela verba “Officinas e uzinas", ixjr isso que os tralialhos 
dreiro. carpinteiro, ferreiro e de pintores foram executados pò jjM  
sóal e empregado algum material seu.

Montaram. ]»rtanto. a 3:2495780 os despendios exigidos 
esse importante melhoramento. :*'r

Utilizam-se delle o pessoal do 3.” batalhão, da EsoaÉfl Preside», 
ciai e do Curso de Preparação Militar.

A construcção fie um outro —54Tomvo na Chacara das pinií|^j 
ras. destinado ás unidades e serviços alli sediados e aos alumnos da 
f|uelle Curso, do 2." anno em deante. vinha se impondo ha annos

Circumstancias de força maior impediram, porém, que f,)SS(. 
levado avante com a desejável presteza.

Considerando opportuno o inicio de sua construcção, encarre

guei o capitão instructor Alcindo Nunes Pereira de organizar o res
pectivo projecto.

De posse dos estudos preliminares, por elle apresentados. pas 
sei-os ás mãos do tenente coronel Emilio Lucio Esteves. chefe <la 
Missão Instructora e competente engenheiro civil, para a necessa
ria revisão.

Finalmente. <lc accôrdo com autorização do illustre Secretario 
do Interior, dr. Protasio Alves, foram atacadas as obras, cujo custeio. 
]>ela Caixa da Brigada, fosse possivel.

Presentemente, trabalha-se na terraplenagem, exclusivamente 
com presos e outros homens da força, sob a direcção immediata do 
capitão reformado Antonio José da Silva Figueiró e fiscalização dos J 
instructores acima mencionados.

O projecto comprehetide um espaçoso pavilhão para a realiza- * 
ção de varios trabalhos — um Gymnasio —.

A pista terá as seguintes dimensões:

1 .argura ................
Comprimento .......
Curvas com raio de

5 metros

505

40

Desenvolver-se-á em torno do actual quartel do Deposito de Ke- 
crutas que. demolido, será localizado entre os quartéis do 1 .® latalh*0
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Em consequencia. solicitei ao sr. Secretario do Interior 
dencias a respeito.

Resolvida a construcção, pelo sr. Presidente do Estado, d» «  
cocheiras, foram as obras contractadas. mediante concorrência '?as 
ca, pela Secretaria competente. Atacadas immediatamente, ach 
bem encaminhadas.

Emconse qu 3." icncea.u qs ltrctncolc  — Este quartel, situajU 
Praia de Bellas, no bairro do Menino Deus, aliás o melhor de ° * 
dispõe a força, tem apresentado algumas fendas em paredes D, 

paes da parte occupada pela administração dessa unidade. Obsena] 
ções feitas indicam ligeiro cedimento de alicerces.

Embora careçam de maior importancia, solicitei a essa Sccii.iji  
ria providencias no sentido de se proceder a necessaria vistoria

Afóra isso, está bem conservado e pintado e caiado ha
.  , , F°UCfj

por pessoal do corpo.
Resente-se este, como o quartel da Escolta Presidencial, de um 

campo para os trabalhos de instrucção.
Por esse motivo, o pessoal está obrigado a longas e t xhaustivas 

caminhadas para realizal-os em terrenos particulares, ainda não edí- 
xicados, no mesmo bairro do Menino Deus. Esse problema que, com 
o augmento que vae tendo a cidade naquelle local, se complica cada 
vez mais, será satisfactoriamente resolvido com a construcção do 
Cáes de Saneamento daquella praia.

O terreno que, então, se conquistar ao Guahyba terá area bas
tante para esse fim e para a construcção de casas indispensáveis a 
residencia de officiaes. de inferiores e de outras praças casados.

Emconse qc SdIuenc posdlqstIlce — Com a elevação de effectivo 
da Escolta Presidencial de dois para tres pelotões, mais deficiente 
ficou o seu quartel.

Como alvitrei 110 relatorio do anno de 1926, o que mais con 
vém, é levantar um pavilhão 11a parte da frente, fechando o quadri- 
latero em que se fórma.

Mandei organizar o respectivo projecto e, opportunamente, te 
rei a honra de sujeital-o á vossa consideração.

Foi construída, pela Secretaria das Obras Publicas, uma peça 
para a escola regimental.

Achando-se em péssimas condições o calçamento dos pateos 
solicitei a essa Secretaria, em officio n.° 694, de 23 de março, a sui 
substituição.

Finalmente, a Secretaria das Obras Publicas, tncerrada a con
corrência publica, contractou esse serviço, resolvendo, porém, fazer
o calçamento em cimento armado, largamente empregado pela muni
cipalidade desta capital, com os melhores resultados, na pavimentação 

das ruas.
Já está prompto esse trabalho, tendo ficado em magníficas con

dições a parte que attingiu.
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O piso das baias é que constitue um problema ainda não resol- 
Opi definitiva e convenientemente.
O Os materiaes até agora empregados: o cimento, o parallelepipe- 
. e pranchões de madeira, apresentam notáveis desvantagens, 
r  supposição de que o parallelepipedo de madeira seja o me- 
| - vou determinar uma experiencia, utilizando-o em algumas baias. 
Pj Cada vez mais se evidencia a necessidade da construcção de um 
padeiro para esta unidade.
| Os trabalhos de equitação, realizados ao ar livre, são enorme- 
jpente prejudicados.

E não são só os officiaes e praças da Escolta os prejudicados. 
Tainbeni os, alumnos do Curso de Preparação Militar ahi praticam 
instrucção de equitação.
; providenciei sobre a organização de um projecto e orçamento 

p mn espaçoso edificio para picadeiro e. brevemente, vol-o enviarei.

m ipsodab éq ue csdsbntq ém rlãsldsors — Tem a sua séde no 
frystal. 6.° districto desta capital, á margem do Guahyba. Provém de 
imperfeita adaptação da antiga hospedaria de immigrantes. construí
da pelo governo monarchico.

Eram quatro grandes pavilhões isolados, formando um quadri
látero de má apparencia, que, transformados imperfeitamente em 
-̂ rtel, por pessoal do 3.° batalhão, quando alli estacionado, sob meu
---'no commando, ficou com espaçosos alojamentos, não obstante

defeitos de origem.
Acha-se em bôas condições de conservação.
As installações sanitarias, conforme declarei no relatorio do 

anno de 1926, careciam de reformas e ampliações. 
d Solicitada a essa Secretaria, em officio n.° 795, de 24 de abril 
iie 1926, a construcção de um pavilhão destinado a taes serviços, foi 
a obra atacada estando próxima a sua conclusão.

Ha que extendel-as ás casas de residencia de officiaes e infe
riores, systematizando todo o serviço de saneamento local.

O quartel carece de varios melhoramentos, inclusive a mudan
ça do forro da cosinha para junto dos caibros e collocação de vene
zianas para modificar o processo de ventilação.
| Necessita de outros ligeiros melhoramentos que serão feitos por 
conta da Caixa da Brigada, á medida do possivel.

•

-sfvq éa rl.dopmgtq  —  Dispõe este quartel de uma praça de 
regular extensão para os trabalhos de instrucção.

Tem um grande pavilhão com baias para 50 animaes, junto ao 
existe um pequeno potreiro para o descanço dos animaes a 

trato.

Foi caiado por pessoal do batalhão.
A Caixa da Brigada despendeu, no anno relatorial a que me re- 

fir°. a quantia de 3:690$100, com a conservação deste prédio.
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A agua. anteriormente recalcada para um grande reservatório 
situado próximo aos quartéis alli existentes, vem agora pela gravi

dade.
Primeiramente, fez estudos preliminares o major Adalberto 

i>1Pip'!'° (*a Rocha Moreira, instructor da Brigada e engenheiro 
civil» levantando e nivelando a zona por onde devia correr o novo en
canamento.

' Encarregado pela Secretaria das Obras Publicas. o dr. Antonio 
Siqueira propôz a mudança do ponto de captação |>ara local distante 
í kilometros da represa antiga.

\pprovada sua indicação, foi resolvida a construcção de um?, 
íoova barragem de cimento armado, em fórma de circulo, com a con
vexidade para montante.

Ultimadas as obras, entraram em funccionamento as installa- 
çõe>. cujo encanamento tem .2011  metros, tudo correspondendo per
feitamente ás previsões daquelle competente profissional.

A barragem tem capacidade superior a 2.400.000 litros..
Os trabalhos de limpeza da bacia da represa, foram realizados 

|X)r uma turma de praças, sob a direcção do 0.° tenente reformado 
>iicolau Fernandes da Silva. Fez-se nisso apreciavel economia, bas
tando para demonstral-a sal>er-se que os trabalhos dessa parte da 
obra levaram cerca de 4 mezes.

A Caixa da Brigada contribuiu, de suas economias, com a quan
tia de 1:428$275, para serviços complementares. O custeio geral das 
obra> esteve a cargo do Thesouro do Estado.

K' de salientar a circumstancia das nascentes das vertentes que 
alimentam a represa estarem situadas em terrenos da Chacara. todos 
de propriedade do Estado.
I . Em caso de insuf ficiencia dagua, decorrente do augmento do 
consumo ou de seccas, poder-se-ão aproveitar outras vertentes que 
supprirão quaesquer faltas, com despesas de pouca monta.

Aagug.gn teri eo nuug.gmeo gc.re.o ae unr.e — Considerando ur- 
Jiente a mudança das officinas geraes da força para as proximidades 
do quartel do 3." batalhão de infantaria, encaminhei a compra do 
terreno indispensável, naquelle local, por conta da Caixa da Brigada.

■ ^  seguir, dirigi ao vosso digno antecessor, sr. dr. Protasio An
tonio Alves, o seguinte officio sob n.° 1.158. de 16 de maio:

“Como é do vosso conhecimento, as officinas desta 
Brigada funccionam junto ao Quartel do Commando o 
no mesmo prédio.

O local é improprio e os compartimentos de dimen
sões e luz deficientes.

Com o fim de encaminhar a sua mudança para as 
proximidades do Quartel de Infantaria, na Praia de Bel
las, foi comprado, recentemente, o terreno necessário. 

Deante da urgência de atacar a construcção do pré-
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<lio em que íicarão installadas, mandei organizar j*.]0 
jor instructor Adalberto Pompilio da Rocha Moreira* J 
anteprojecto que a este acompanha.

Para a effectivação desse melhoramento, a Briga(u 
poderá fornecer, se estiverdes de accórdo. i>essôal ‘ip n J  
rio e servente. Além dessa vantagem, aproveitar-se-á r 
guiar quantidade de materiaes retirados da parte do Qqrfl 
tel do Commando, ora demolida.

A Brigada poderá concorrer ainda no decurso 
construcção com cerca de 70:0003000. em dinheiro 
suas economias.

Acreditando que o custo do prédio, em dadas condi

ções. não será muito elevada, peço que autorizeis o 
guinte:

a) — A Brigada Militar a iniciar com a possivel bre
vidade a referida construcção. com os elementos acima 

citados;
b) — A Secretaria de Estado dos Negocios das Obra- 

Publicas a orientar o serviço, fiscalizando-o;
c) — O fornecimento de pedra, areia e pedra britada 

necessarias á construcção;
d) — O fornecimento de tijollos pela Olaria do Es

tado.”

S. Ex., conhecedor da insufficiencia das installações das offi
cinas, tomou as providencias dependentes dessa Secretaria, encami
nhando a solução do assumpto.

A construcção, projectada e orçada eni definitivo pelo enge
nheiro Pedro Paulo Scheunemann, baseado no trabalho já organi
zado pelo major instructor Adalberto Moreira, foi atacada immedia
tamente e prosegue ainda com actividade. O edificio já está coberto,, 
forradas as peças principaes, com quasi toda a esquadria no logar e 
com o piso em serviço. Prompto que seja, o que não tardará, ficarão 
as diversas officinas bem installadas.

A sua machinaria, antiquada e deficiente, carece de importante 
reforma e de accrescimos.

Dos operários que trabalham 11a obra, apenas alguns pedreiros 
e o mestre deste officio, são civis contractados.

Os carpinteiros, pintores e serventes pertencem á força.
Desse modo, a construcção, que é solida e hygienica, terá o «eu 

custo relativamente pouco elevado.

<lioemqu — Como tivestes opportunidade de verificar em di
versas visitas feitas, o Hospital da Brigada acha-se satisfactoria- 

mente installado.
Com a construcção do novo pavilhão, onde funccionam enter-
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piarias de cirurgia e de medicina e a sala de oj>erações, melhorou 
-randemente a sua capacidade.

Localizado 110 Crystal, 11a parte mais elevada do morro denomi
nado “ Ponta do Dyonisio”, proporciona aos doentes, além de bôas 
e |>ein arejadas accommodações, admiravel vista panoramica que se 
eXteude j>elo Guahvba até a cidade.

Ha. todavia, que completar-lhe a apparelhagem destinada a exa
me- esjíeciaes.

O necroterio carece de immediata substituição.
Como é sabido, o Hospital vem da adaptação de um prédio 

construído, ha mais de 20 annos, para isolamento de doentes porta
dores de moléstias infecto-contagiosas. Não fôra ainda inaugurado. 
neni utilizado, quando, em 1.° de agosto de 1911, resolveu o Governo 
,j,) listado entregal-o á Brigada, para enfermaria.

Desde essa época vem servindo o necroterio tle então, condemna- 
,|i, por não mais corresponder ás exigencias actuaes.

A proposito desse compartimento já dirigi officio a essa Secretaria.
Ha necessidade de localizar as cocheiras do Hospital em ponto 

mais distanciado do prédio.
Opportunamente, ]>edirei a essa Secretaria as necessarias provi

dencias.

Tambem não foram atacadas as obras cuja execução solicitei em 
officio n.° 1.950, de 14 de defcembro de 1926, referentes ao corpo da 
guarda e xadrez.

Como o novo reservatorio, o abastecimento dagua, embora com 
os graves inconvenientes que conheceis, ficou muito facilitado.

O que informei a resj»eito, ao me referir ao quartel do 2.° bata
lhão de infantaria, esclarece sufficientemente o caso.

O terreno pertencente ao Hospital que mesmo de momento não 
corresponde ás suas maiores necessidades carece de augmento. Pro
va-o o facto de termos arrendado uma facha de terreno, de cerca de 
300 metros de largura por 800 de fundo.

Presentemente, os terrenos alli são de preço pouco elevado, pa
gando-se por esse arrendamento apenas 960$000 annuaes.

Essa parte, pertence a terrenos da successão José Joaquim de 
Assumpção, que se acha ha annos em questão.

Penso que se deve desapropriai-a sem perda de tempo, accrescida 
de mais 300 metros de largura.

Feito isso, o Hospital disporá de terreno para montar a leitaria 
para o seu consumo, com apreciavel economia para o Thesouro do 
Estado.

—616piari — A construcção de um pequeno sanatorio, junto e sob 
a administração do Hospital, onde possam recolher-se os homens enfra
quecidos, parece-me de grande vantagem para a força.

Não só ao seu pessoal, como a pessoas das respectivas familias, 
poderia esse instituto prestar os mais relevantes serviços.

Inicialmente, seria sufficiente construir um pequeno pavilhão com



alojamentos para praças, e quartos destinados a doentes especiá^l 
A’ proporção das necessidades, seriam ampliadas nu 

modações. aCConi-
Os doentes j>articulares. como os militares, contribuiriam com af 

quotas regulamentares ou com as que fossem estabelecidas, que rhi 
para o custeio do sanatorio, jjagando a(|uelles. além da diaria de ^ 
pitai ização. os medicamentos que consumissem.

alojl me nejetsprtsç  — O velho edificio de madeira e coberto <U 
zinco, <{uc serve para o Posto de Veterinaria. foi construido em 
para quartel do 1 .° regimento de cavallaria.

Está hoje reduzido a tres pavilhões, sendo um occupado com a re 
sidencia do veterinário e de praças, um servindo de deposito de vefc. 
culos e cocheiras para reproduetores e outros animaes finos e o outmi 
para os animaes communs.

Como sabeis, está em más condições, carecendo de reformas que 
reputo despendiosas. Em breve, mandarei estudal-as para ulteriores 
providencias.

,pqetpçmço mu dtçqçjçic u ml áltj^jpe  — Os campos a cargo 
desta Brigada, são de um modo geral denominados “ Invernada do Gra
vatahy”, a parte situada á margem esquerda desse rio, e “Invernada do 
Cortume”, a que está situada á margem‘direita do mesmo rio. Ambas 
estão subdivididas em potreiros.

Uma das subdivisões da Invernada de Gravatahy, denominada 
“ Invernada do Campo Bom”, bem como outras partes de campo estão 
arrendados a empresas arrozeiras.

Na Invernada de Gravatahy existem diversos prédios de regala
res proporções, de alvenaria e de madeira.

Na do Cortume, existem galpões e um chalet de madeira.
Todos os campos estão fechados, tendo as necessarias mangueiras.
Ahi se acham os animaes cavallares não estabulados. de tracção, 

de montaria e de reproducção.
Quer os campos da margem direita e quer os da margem esquerda 

têm boa pastagem e se prestam ]>ara o engorde de animaes cavallares.
Os animaes que ahi nascem e se criam apresentam aalojl  desenvol

vimento, attribuindo-se isso á falta ou deficiencia de calcarios. ;
O muar, de mais resistencia do que os outros animaes, se desenvolve 

convenientemente nesses campos.
A Companhia de Navegação Aerea Latecoére, devidamente autori

zada pelo Governo do Estado, mandou construir Açp’çto  e outros pré
dios de que precisava para o seu serviço, na Invernada do C ortume, fe
chando grande área de que se utiliza exclusivamente.

O contracto de concessão foi feito por essa Secretaria. A frequên
cia com que alli aterram seus apparelhos não deixa de trazer certo 
conveniente ao engorde dos animaes. Mais prejudicial é, [«irem, w 
ingresso constante de pessoal extranho naquella invernada.

Entretanto, o Governo, cedendo o campo para essa empresa, Wj
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troii a patriótica intenção de favorecer o desenvolvimento desse 
-jdo meio de communicações. o que, sem duvida, compensará quaes- 
— prejuizos que se possam originar dos inconvenientes apontados.
A Invernada do Cortume não está sujeita á questão em que se 

-ntra a do Gravatahy.
I Foram feitos varios trabalhos nas duas invernadas, despendendo 
Çaixa da Brigada a quantia de 1 :541S010 e a de 12:542$300 o The- 
-,ro do Estado.
[ Entre esses melhoramentos, figura a collocação de um moinho de 

^to. transferido do quartel do 1 .® regimento de cavallaria para alli.
; de abastecer dagua o posto do capão da Brigadeira. 
Construiram-se cocheiras e uma excellente mangueira nesta in- 
ada.

QUARTÉIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO

I 63troia pó  I o ricneiçoó pi ãtdtaatrnt  — A ’ praça Julio de Cas- 
tilhos, em Santa Maria, está localizado o velho e improprio quartel do 
1« regimento de cavallaria.
F Está relativamente bem conservado e foi recentemente pintado 

jonernaniente e caiado externamente. Suas accommodações, porém, 
deixam muito a desejar.
E Construído após a conclusão do movimento revolucionário de 

93-95 , para um corpo provisorio, não obedeceu ás exigencias de um 
(etn quartel. Estava, entretanto e em parte, de accôrdo com a menta
lidade da época.
[' Dada a sua insufficiencia, foi. quando eu commandava esta unida- 

fv augmentado com a construcção de dois grandes pavilhões de ma- 
jeira. mandados fazer pelo Governo do Estado.
| Além dos defeitos de origem deste antiquado quartel, apresenta 
lora mais esse de ter dois de seus esquadrões alojados em prédio do 
deira.

E como as paredes são simples, é de urgente necessidade dupli- 
ras, afim de dar maior conforto ao pessoal.

A construcção de alvenaria é péssima, não apresentando a indis- 
~~vel solidez, o mesmo se dando com o madeiramento.

1 Com a construcção dos alojamentos de madeira, foram ligados os 
tenores, transformados em dois.
■Assim, ficaram com espaço sufficiente para o pessoal que pernoita 
Wjnartel, mesmo com effectivo completo.
BAs janellas, pequenas cm sua maioria, foram collocadas a tal altu- 
rqui mais se prestam a ventiladores do que para dar luz aos aloja-
tfltOá.
j A construcção em geral não offerece segurança de estabilidade 
wrédio.

1 ’, cmfim, um conjuncto sem harmonia, anti-esthetico, péssimo. 
s accentuei<no seguinte periodo do relatorio do anno de 1926:

“A sua construcção é péssima. Trata-se de um edi-
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íicio antiquado, de má esthetica e acanhado para o (t 
vo do regimento, tanto que em 1924 já se teve de —6 
proximo <10 mesmo dois pavilhões de madeira, coinoS 7r 
provisorio de sanar a deficiencia de commodos”

Santa Maria, cidade central, situada no coração do Estado ‘ 
portante entroncamento ferro-viario, é frequentemente visitada’ 
estrangeiros e por filhos de outros Estados brasileiros. ^'r

Aquella unidade não se sente bem ao recebel-os em tal caserna

Presentemente, é preciso construir-se um alpendre de ligação dn 
coriK) principal do quartel com os pavilhões de madeira, e a retirJu 
de umas concheiras e um deposito de vehiculos, localizados entre ainS/ 

Em dadas condições, se me af figura urgente a construcção 
moderno quartel para essa unidade, á altura da relevancia dos ser?i- 
ços que tem prestado e de accórdo com a futurosa cidade onde tem 
sua parada: um quartel que, ao lado das magníficas casernas em qu 
se aloja a tropa federal, na mencionada cidade, espaçosas e confortá
veis, satisfaça exigencias da actualidade.

O terreno que lhe pertence tem area sufficiente para essa con
strucção. demolido o velho quartel.

Assim encarando esse problema, encarreguei o tenente coronel 

instructor Emilio Lucio Esteves de organizar um ante-projecto 
obra que. em tempo opportuno, submetterei á vossa consideração.

Carece este quartel de uma enfermaria para o tratamento do pes
soal doente. Cogitando desse melhoramento, o seu commandante en
trou em entendimento com o proprietário de terrenos proximos ao 
quartel. Essa unidade concorrerá com 10:000$000, de suas economias, 
para a compra desse immovel, offerecido por 18:500$000.

Dando-vos sciencia dessa util iniciativa a approvastes de imme- 
diato, amparando-a.

Já mandei organizar o projecto que, o mais breve possivel, passa
rei ás vossas mãos.

4í—icoa6n — As poucas baias existentes na cocheira do quartel 
dessa unidade, sobre serem mal situadas, são insufficientes para 0 
numero de animaes em argola, embora reduzido ao absolutamente in
dispensável para o serviço.

Para construil-as, é mistér comprar um terreno que, pelos fundos 
e a oéste, se liga com o do quartel, tendo sahida independente ou pelo 
pateo. como fõr mais pratico.

to—6qcoaí — Carece tambem este quartel de um picadeiro para a 
instrucção de equitação, ora dada ao ar livre.

E ’ pensamento do commandante do regimento encaminhar essa 
construcção, ]x>r conta das respectivas economias.

ud6qo,e — Acha-se em trabalho de terraplenagem uma parte d»
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■ Tulio (le Castilhos. posta á disposição do regimento para o 
w*y‘ '

prevemente. estará funccionando, não obstante ser ainda incom- 
sea apparelhamento.

■Tuli o( eTCa — Resente-se o regimento da falta de uma linha

t  tir°
r Utiliza-se, ha annos, da linha do Tiro de Guerra n.° 36, o que 

(Jeve continuar indefinidamente. Ha que comprar-se um terrenoi

■*̂r Existe entendimento com o proprietário de uma chacara situada 
"Montanha Russa”, cerca de dois kilometros do quartel, a qual se 

^e5ta para uma bóa linha de tiro.

sitha hiCi i (i.iplioi  — Não dispõe esta unidade de campo 
jara a sua cavalhada.

Mantem-na em campos particulares, mediante pagamento mensal 
[l0r cabeça, com elevada despesa para os cofres públicos. Alguns pro
prietários exigem mais de 2$500, por animal.
h Foi offerecido á venda um campo nas proximidades do Arenal, 

distante ■T■uli  mais de duas leguas do quartel.
Pelas informações do commandante da unidade, que considera 

■aiíficiente a area, o preço não é exaggerado. Submetterei o assumpto 
a vossa deliberação.

Reputo indispensável a acquisição desse ou de outro campo, para 
resolver definitivamente esse assumpto.

A hvdraulica j>articular do regimento continua abastecendo o 
quartel d’agua de excellente qualidade e sobrante em quantidade. 
Úrge, proém, ultimar a compra dos terrenos que circumdam as nas
centes da vertente, afim de garantil-a contra impurezas e contra futuras 
t possíveis exigencias do seu proprietário. Em officio n." 585, de 18 
de março de 1926. pedi providencias a essa Secretaria sobre tal 
aquisição.

ádiCeçp oa 2." CçãTtçuea oç (i.ippiCTi — Este proprio. situado 
nos suburbios de léste da cidade fronteiriça de Livramento, é relativa- 
mite novo e de bòas accommodações, embora algumas de acanhada? 
dimensões.

Se não tivesse grande parte de seu effectivo distribuido em desta
camentos, o quartel não comportaria todo o pessoal da unidade.
I Por esse motivo, torna-se necessaria a construcção de mais um 

pavilhão com capacidade para dois esquadrões.
| Feito isso, transformar-se-ão em dois alojamentos os existentes, 

BKrvando-se o espaço de que se precisar para ampliação de peças 
««padas por diversas repartições da administração.
I  O commando desta unidade, evidenciando louváveis iniciativas, 
pelligente e economicamente postas em pratica, muito tem melhorado



lo quartel, dotando-o de maior cònforto, com o minimo 
jiesas ]>ara o Thesouro do Estado.

Destacam-se entre os trabalhos realizados, pela -ua j 
cia, os da enfermaria regimental e os da linha de tiro.

Aquella. toda de alvenaria, foi construída quasi só ]>elo pessiWíx 
regimento, correndo as despesas, que montaram á quantia de
62:737$770, jx>r conta de suas economias, assim como desj>ende ..
I»eiii. l oONAJÍXX) com inohiliario para essa dependencia.

Suas accommodações, espaçosas e confortáveis, coiuporqji^^^^H 
damente as hospitalizações ordinarias. ,(’i}{a-

A linha de tiro, devido á natureza do terreno e jxir ser 
peri*ndiculannente a uma estrada de rodagem de intenso transito 

giu movimentação de terras de considerável vulto. '
Falta construir o qu art e alguns abrigos latentes e em . ir !lf 

jwra a sua completa segurança. "
Os serviços da linha de tiro foram tambem executados por «es**! 

do regimento, correndo as despesas egualmente i>elas suas ecoiiôiZÍJ

euat,dn - m,iat-,cò  — Cogita presentemente o seu comniand>*|j 
interino, major \rthur ( iomes Mariante que, aliás, como fiscal 
gira to<las as ohrjus realizadas no quartel, da construcção de um "faifit,—*- 
e <le 11111 picadeiro para a instrucção physica e rle equitação.

fjaqu-i,n-ruò tsd],ua  — () abastecimento d'agua do quartel deste 
regimento precário.

Uma i»equeiia installação hvdraulica. custeada jielas sitas econo
mias. fornece agua apenas aos serviços indispensáveis.

Com o projiosito de encaminhar a solução do caso. pmpuz a alier- 
tura de um poço semi-surgente proximo ao quartel, o que ainda não 
foi definitivamente resolvido.

>anmò maca a iaTahEata. D-qm-qaq — I Ia muito se reseutia o 2.* 
regimento de uma invernada própria para recolher seus animaes que 
viviam ora numa ora noutra invernada ]>articular. ás \ezes situadas 
muitas leguas distantes do seu quartel, pagando o Estado, além de 
tudo, elevados alugueis.

A administração da unidade, sentindo as desvantagens e ditticul- 
dades impostas |>or tal situação, procurou, louvável e empenhadamente, 
estudar o problema.

Assim, depois de verificações e entendimentos convenientes, sug- 
geriu a este commando a compra de tres campos lindeir.»s. situados 

todos no 1." districto de Livramento.
Considerando necessaria a sua acquisição e vantajosas as propos

tas, encaminhei-as a essa Secretaria.
Do primeiro desses campos propuz a compra, em officio n.” 2.321, 

de 8 de dezembro de 1926.
Resolvido o assumpto j>elo Exm.“ Sr. Presidente do Estado, toi a 

transacção effectuada em 24 de março deste anno relatorial, assi^w”'

— *16 —
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1 (gcriptura de cumpra o sr. dr. João Soares. Procurador Fiscal 
Rgtentla. conforme commuuicou o titular desta ]>asta. em officio 
J* j(j6/l* . de 29 do citado mez de março.
I Esse campo, que era de propriedade de D.* Maria da Conceição 
Iwiadc Padilha. tem uma area de 794Ha. 27a. 49ca. e 83m*, e 11(gc 
U * s i»astagens.

pista <luas léguas da cidade e está dividido em duas inventadas 
pequeno potretro, tudo bem tapado. Existe, tambem. nelle uma 

LJgr casa de alvenaria, galpões, mangueiras, pomar, chacara. mat- 
etc- tudo em Ixim estado de conservação.

P compra foi realizada pela int|>ortancia total de 172:500$000, 
r1i  que o Estado contribuiu de seus cofres com 122:500$000 e 
,* regimento com 50:000$000. de suas economias.

[X> segundo campo tratei em officio n." 1645, de 30 de julho, 
jpgjdo a essa Secretaria, e do teor seguinte:

“O sr. Irineu V. Soares, residente em Quarahy, na 
proposta que junto, offerece a venda ao Estado um cam
po de sua propriedade, localizado 112 logar denominado 
“Cerros Verdes". 112 1." districto do municipio de Livra
mento, e fazendo divisa com o campo ultimamente ad
quirido para servir de invernada aos animaes do 0." regi
mento de cavallaria.

Esse initnovel tem a extensão de 1.830.988 11 r.628 e
o seu proprietário offerece-o á razão de 18:0008000. a 
quadra de sesmaria. Feita, a necessaria reducçáo. verifica- 
se que contem elle. 2.108 quadras de sesmaria. que, ao 
preço projjosto. custarão 37 :'M4$000.

A acquisição desse campo é de grande necessidade, 
para augmentar a invernada dos animaes do 0.” regimen
to de cavallaria. e. se o Governo fio Estado resolver ad- 
quiril-o, o referido regimento auxiliará com a importan- 
cia de 10:ÍXX)$000, de suas economias, recolhendo essa im- 
|x>rtancia af) Thesouro do Estodo logo que receba alguns 
mezes de vencimentos que se acham em atrazo )>elo Go
verno Fef Ieral.”

í Conforme commuuicou essa Secretaria, em officio 11." 2.907/4. 
*17 de agosto, S. Ex.. o Sr. Presidente do Estado, concordou com 
MttquiüKjão.
I A escriptura de compra foi lavrada em 27 fie setembro, como 
•miunicou o Sr. Secretario fie Estado dos Negocios fia Fazenda. 
Nfficio sob n.u 326/1.“. de 11 de novembro, cujo, teôr transcrevo:



“Coitununico-vos, i>ara os devidos fins, qUe 
ptura de 27 de setembro deste anno, já devidament' Scru 
cripta no res]>ectivo Registro Geral, foi adqujr-j 
Estado, jxira os serviços dessa coq>oração, ao * 
Irineu V. Soares, uma fracção de campo, situad* ^ 
os arroios Ibirapuitan e Canelleira abrangendo a ■ * / ntr' 
cia desses dois arroios. no municipio de I-ivranient ' 
portando a transacção em 37:l>44$000 pagos n,, . 'n,‘ 
escriptura.

O camjx) referido tem a extensão super fi •
1.836.988 628. contem niattos, sendo tapado com * ^ 
de arame, excepção feita da divisa com Marciano L 
que não tem tapume. Saude e Fraternidade.
Marinho Loureiro Chaves. Secretario da Fazendt

Nos termos da proposta, o 2." regimento contribuiu, 
de suas economias, com 10 :<X)0$000. paga ]>elo Estado a imcort^ü^i
restante de 27:944S000. “ “CCo

— 68 —

E. finalmente, em officio n.° 2.375. de 15 de dezembro, prorxn' 

a compra da terceira fracção de campo.
A causa principal dessa ultima proposta foi a necessidade ur 

gente de ampliar a invernada existente para poder-se nella recolher 

taml>em a cavalhada do 4." batalhão de infantaria montada que. des

ligado do serviço do Governo Federal, deveria seguir para sua séde 

na cidade de Pelotas, em cujas proximidades não havia nenhum cam

po disponível, como me informou o illustrie dr. Augusto Simões 

Lopes, digno intendente municipal.
Dado o numero de animaes já invernados, impunha-se a pro

videncia para evitar a super-lotação.
De modo que naquelle officio solicitei fosse comprado um cam

po de propriedade do sr. Antônio Enginio Ribeiro, ligado aos de

mais adquiridos, com a area superficial de uma e meia quadra de 

sesmaria. pela importancia de 34:000$000, para cujo total contribuiria 
com 7 :000$000 o 2 .° regimento.

Este campo é de mais abundante ]>astagem do que os últimos 

adquiridos, por ser mais limj)o, além do que possue excellentes acua
das e regular casa de alvenaria com pomar, mangueira de pedra, gal
pões e outras hemfeitorias.

A sua incorporação trará tambem outra vantagem que é a <k 
ficar a invernada geral tapada pelo lado norte, em quasi toda a sua 
extensão, com cerca de pedra, em bom estado de conservação. 'jj

A essa proposta, deu, tambem. deferimento o Governo transado.
A transacção está em vias de ser ultimada, para o que >«•■% 

darias as necessarias providencias.
No campo adquirido do casal Irineu o regimento fez constnif
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cerca de arame de 0 fios, com a extensão de 1.050 metros, na 
t- com Marciano Lopes, que não tinha tapume.

material para tal construcção despendeu essa unidade a 
Egncia de 950S000, de suas economias, i>ois gratuita foi a mão 
i)ra executada por praças.
n commandante do regimento aguarda a incorporação da ultima 

Lrfã»- afim (*e 1,1 andar medir todo o campo. dar-lhe nova divisão 
jantar sua planta geral.

Acham-se recolhidos á invernada 708 animaes. quando razoa- 
pifiit*' deveria comportar apenas 450, donde o acerto e necessi- 
jjda acquisição a ser realizada.

—69cera dm 4." 09e9afim do s,x9,e9cs9 tm,e9d9 — Este quartel, 
l l i z a i l o  á Avenida Bento Gonçalves n.° 1, na cidade de Pelotas. 
Cedido ao Estado, gratuitamente, para que alli estacionasse uma 
£de desta Brigada.
Í£sse quartel vinha sendo, ha muitos annos, occupado pelo 9.° bata- 
Ip de caçadores do Exercito.
Tendo, em princípios do anno. essa unidade seguido para sua 

n na cidade de Caxias, o dr. Augusto Simões 1 .opes, intendente 
Bpelotas. fez entrega do referido quartel ao 1.“ tenente Manoel 
Lies da Costa, commandante do destacamento do 4.° batalhão na- 
ü|a cidade, conforme sua communicação, em officio n.“ 60, de 14 
íínaio. ao commandante do batalhão que, por sua vez, em officio 
j*203. de 19 do mesmo mez, transmittiu-me tal communicação, in- 
Jpndo (|ite o tenente Costa aguardava, ajietias. ordens deste com- 
Ldo para occupar, com o destacamento, o citado quartel.

Em telegramma de 19. tambem de maio. o commandante do 
ligamento de Pelotas, respondendo a um telegramma deste com- 
Lndo, informou que recebera o referido immovel no dia 1 2 .

Em consequencia. em telegramma de 21 do mesmo mez, auto- 
fc-o a mudar o destacamento para o quartel recebido.
1,Respondendo ao officio n.° 203. de 19 de maio, do commandan- 
do 4.° batalhão de infantaria montada, dirigi-lhe, em 26 do mesmo 
t  sol) n.° 1220. o officio do teór seguinte:

“Em resposta ao vosso officio n.° 203. de 19 do cor
rente. declaro-vos que já autorizei o commandante do des
tacamento de Pelotas a fazer a mudança do material desse 
batalhão, que se acha naquella cidade, e do mesmo des
tacamento para o quartel ultimamente entregue pelo inten-

i dente do referido municipio”.

f  22 de maio, recebeu este commando o officio sob n.° 61. de 
P » nu .nu. mez. dirigido |>elo commandante do destacamento de 
Was e do teór seguinte:



“ Communko-vos que me foi entregue, no 
corrente, o quartel (|iie a municipalidade |x 
nida Hento Gonçalves, tielo sr. dr. intendente *** 
n^sLope». ’ Au« ^  S,

Esse predio acha-se em relativo estado d* « I  
ção. possuindo as installações necessarias. “

A installação de luz está um tanto estragadaj 
sando reparos. assim como alguns compartiment j 
assoalho está esburacado i>elos ratos e com 
pregadas. M'

Assim. |K)is. consulto-vos se ]x>sso occupar jj 
ferido quartel. '

No flanco éste. o sr. intendente reservou duas 
|)equenas. do |>avilhão princi)»!. |wra uma installaçi^3' 
radiophonta. ficando taes i**ças inteiramente indennvu-* 
tes. parecendo não prejudicar as commodiclades ,|0

Dando conhecimento do assumpto a essa Secretaria, dirigi ao vosso 
illustre antecessor, sr. dr. Protasio Antonio Alves, em 28 de n)aj 

Ci officio sob n." 1235. do teõr seguinte:

“Communico-vos que. a 12 do corrente, foi entrq»ur 
ao commandante do destacamento desta Mrigada. em PHn- 
tas. peln sr. dr. Augusto Simõc- Lopes, intendente d*- 
<|üelle municipio. o quartel <|ue a municipalidade possue 
na Avenida Bento Gonçalves e destinado ao 4." batalhão <le 
infantaria montada, que tem sua séde na referiria cidade 

Esse predio acha-se regularmente conservado e possur 
as installações necessarias. estando a da luz electrica titn 
tanto estragada, precisando reparos, assim como o assoa
lho de alguns compartimentos que está esburacado pelos 
ratos.

Xo flanco éste do edificio, o sr. intendente reservou 
duas pequenas ]>eças. do pavilhão principal, para uma in
stallação de radio-telephonia. as quaes ficam completamen
te independentes” .

Ainda em 28 <le maio e sob n.° 1237. dirigi ao sr. intendente 
municipal de Pelotas o officio a seguir:

“O commandante do destacamento desta Brigada, 

nessa cidade, communicou-me que, a 12  do corrente, wt 
fizestes entrega do quartel que essa municijKilidade 1*,S!,<* 
á Avenida Bento Gonçalves e destinado ao 4." latalháo 

infantaria montada, ahi sediado.
Agradecendo-vos a cessão desse predio. que 

lhorar consideravelmente a installação da citada
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■ l>eço-vos a fineza de me informardes em que condições 
esse municipio fez a cessão do referido estaMecimento.’

Respondendo a esse officio. o sr. intendente municipal de Pe
rcas dirigiu-me. em 2 de junho, o officio sol) n." 400. <|ue a seguir

tra n s c re v o :

"Tenho presente vosso officio n." 1237, de 28 do mez 
findo, e em referencia a elle cabe-me declarar-vos que 
autorizei a immediata occupação do quartel municipal, da 
Avenida Bento Gonçalves. ]ielo destacamento do 4.° bata
lhão de infantaria montada, por estar este mal alojado.

Para tornar effectiva e officializada a cessão aguar
do a designação de representante autorizado do Governo 
do Estado, afim de com elle acertar as respectivas condi
ções e assignar o competente termo.

Apresento-vos meus testemunhos de alta consideração 
e apreço. Saude e Fraternidade. ■l>leço -vsafe ionfez  

Intendente.”

Em face da parte final do officio acima, dirigi a essa Secreta-
I fja. em 22 de julho, o officio sob n.° 1602, que abaixo transcrevo:

“Conforme vos dei sciencia em officio n.“ 1235. de 
28 de maio ultimo, o intendente municipal de Pelotas fez 
entrega a esta Brigada, em 12 do mesmo mez, do quartel, 
que a municipalidade possue. á Avenida Bentu Gonçalves, 
o qual foi occupado pelo destacamento do 4.“ batalhão de 
infantaria montada, estacionado naquella cidade.

Tendo aquelle intendente, em officio de 2 de julho 
ultimo, communicado a este cominando que. para tornar 
effectiva e officiaJizada a cessão desse proprio. aguarda 
a designação de um representante autorizado do Governo 
do Estado, afim de com elle acertar as respectivas condi
ções e assignarem o competente termo, solicito vossas pro
videncias a respeito”.

Em officio n.” 2869/4. de 30 de julho, essa Secretaria commu- 
! nicou que o Exmo. Sr. Presidente do Estado havia exarado naquelle 
o seguinte despacho: — “Providencie-se. 29/7/27”.

Não tendo sitio, entretanto, designado o representante do Go
verno para o refçrido fim. em officio n." 2092, de 17 de outubro, 
reiterei aquelle pedido, informando que havia necessidade da effe- 

( ctivação do accordo |>ara se poder iniciar os reparos urgentes de que 
! carecia o quartel para a sua conservação.

i Solucionando esse officio. o sr. Secretario do Interior de en
tão autorizou-me a designar um official desta Brigada para o fim 
etu vista.
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De conformidade com essa autorização, designei o tenente 
ronel instructor João de Deus Canabarro Cunha, engenheiro civil' 

para. de parte do Governo do listado, accordar com a niunicipal 
dade de Pelotas a cessão do referido quartel e assignar o competente 
termo que deveria especificar as condições do predio, o seu va|,!  

actua!. liem como dos terrenos que lhe pertencem. incumbindo, tan 
bem. o tenente coronel Canabarro de verificar quaes os reparos 
concertos de que necessitava o mesmo proprio.

Apresentando o citado official áquelle intendente, dirigi-Jhj. e„ 
3 de novembro, o officio sob n.° 2171, do teòr seguinte:

“De conformidade com resolução do Exino. Sr. pre 
sidente do Estado contida no officio junto ]Kir cópia, apre
sento-vos o tenente coronel João de Deus Canabarro 
Cunha que. da parte do Governo, vae accordar conj essa 
municipalidade a cessão do quartel de sua propriedade ao 
Estado, para alojar o 4.° batalhão de infantaria montada 

desta Brigada e assignar o respectivo termo.
S. Ex. deseja que a cessão do quartel e dos tt rrenos 

adjacentes seja incondicional, visto que permanecerá sem
pre ahi um aunidade da Brigada.

Reiterando protestos de elevado apreço e considera

ção. apresento-vos votos de Saude e Fraternidade.”

Communicando a assinatura do referido termo, o sr. intendente 
municipal de Pelotas dirigiu-me. em 9 de novembro, o officio sob 
n.° 721, do teòr seguinte:

“Contestando vosso officio n.° 2171. de 3 do corrente, 
tenho o prazer de informar-vos que o sr. tenente corone: 
joão de Deus Canabarro Cunha, devidamente autorizado, 
assignou, hoje, o termo de cessão que fez esta Intenden- 
cia ao Governo do Estado de um immovel sito á Avenida 
Bento Gonçalves n.° 1. para aquartelamento de uma uni

dade da força publica. Forneci ao mencionado official 
uma copia do termo subscripto. Logo que a cessão for 
referendada pelo Conselho Municipal, enviar-vos-ei unia 
certidão do termo de cessão, bem como planta detalhada 
do terreno e edificações a que o mesmo se refere.

Com este ensejo, apraz-me congratular-me com o 
Governo do Estado pelo acto que vem de ser praticado, 
apresentando-vos os testemunhos de meu maior apreço 
Saude e Fraternidade. 72D2eco nfrmie daosuet inten
dente. ”

O termo assignado e a que se refere o officio acima é o sê
ènime;

“Estado do Rio Grande do Sul. Pelotas. Intendeu*



cia do Municipio. Directoria Geral. Cópia. — Termo de 
cessão de edificio e terreno ao Governo <lo Estado. Aos 
nove dias do mez de novembro de mil novecentos e vinte 
e sete, nesta Directoria, em presença do doutor Augusto 
Simões Lopes, Intendente Municipal, compareceu o tenen
te coronel João de Deus Canabarro Cunha, como repre
sentante autorizado do Governo do Estado, conforme of
ficio numero dois mil cento e setenta e um, do commando 
da Brigada Militar, protocollado na Directoria Geral sob 
numero oitocentos e setenta e quatro, em quatro do cor
rente, e disse que vinha assignar, como ef fectivamente as- 
signa, o presente termo pelo qual, ciadoModouinp  do Con
selho Municipal, são cedidos ao referido Governo do Es
tado, sem a menor indemnização e por tempo indetermi
nado, as edificações e terrenos sitos á Avenida Bento Gon
çalves numero um, para o fim exclusivo de aquartelamento 
de uma unidade da Brigada Militar nesta cidade. Os pro- 
prios municipaes assim cedidos são avaliados em seiscen- 
tos contos de réis (600:0005000), e sob esta base obriga- 
se o Governo do Estado a fazer o seguro dos mesmos, 
contra qualquer risco, bem como obriga-se ]>ela conser
vação dos mesmos. O edificio cedido, dependencias e ter
renos têm as seguintes delimitações: ]>ela Avenida Bento 
Gonçalves 87,85: pela rua Barroso 108,60; jjela General 
Argollo 88,50 e i>ela Santa Cruz 108,35 ou seja uma area 
total de 9.569m 70, como se verifica da planta organiza 
da na segunda Directoria e que faz parte integrante des
te termo. Caso o Governo do Estado retire desta cidade, 
definitivamente, a força da Brigada, voltarão edifícios e 
terrenos mencionados á posse da municipalidade, sem in
demnização, por esta. de qualquer especie. dos melhora
mentos que accaso tenham sido feitos. E por ter ficado 
tudo bem claro e entendido, o tenente coronel João de 
Deus Canabarro Cunha, pelo Governo do Estado, e o In
tendente doutor Augusto Simões Lopes, pelo Governo do 
Municipio. subscrevem este documento, ficando o Gover
no do Estado, desde já, empossado daquelles proprios mu
nicipaes. Eu, Alexandre J. de Mendonça, amanuense, o 
escrevi. E eu, Arthur Hemeister. director, o subscrevo.
(Assignados) Augusto Simões Lopes, Intendente. João 
de Deus Canabarro Cunha”.

Regressando da cidade de Pelotas, o tenente coronel Canabarro 
ntou-me. em 12 de novembro, o relatorio que. a seguir,

screvo:

“Dando cumprimento á vossa ]K>rtaria de 3 do cor
rente mez. em que, de accordo com instrucções do Exmo.



—  74 —

Sr. Presidente do Kstado. designastes-me para, de nJfi 
do Governo, accordar coni a munici]>alidade de F*elotas 
cessão ao Estado do quartel de sua propriedade — * 
alojar o 4° batalhão de infantaria montada desta UriJa^* 
assignar o respectivo termo, que devia especificar as 
diçôes do quartel, o seu actual valor, liem como dos ter 
renos (|ue lhe ]>ertencem; e. ainda, verificar quaes 
rej>aros e concertos de que necessitasse aquelle proprU 
assim como qualquer outra medida que me parecesse ««3 a 
veniente. declaro-vos o seguinte: Em 9 do corrente as- 
signei com o dr. Augusto Simões f̂ ppes, intendente de 
Pelotas, o termo de cessão que aquella municipalidade 
ao Estado, por tenijx» indeterminado, de um quartei pa^ 
ser alojado um batalhão da Brigada Militar. O quartel 
tem sua fachada principal na Avenida Bento (ionçalves 
e as lateraes nas ruas Barroso e Santa Cruz, sendo 
terreno que lhe pertence limitado ao fundo, pela rua Ge
neral Argollo. A area. comprehendida a edificada, é de 
9.569'“-.70. Os prédios e terrenos foram avaliados em 
600:000$000 (seiscentos contos de réis). Parece-me >er 
razoavel a avaliação, visto ter sido de 300:000$000 o seu 
custo primitivo, exeeptuados os pavilhões para alojamento 
de duas companhias, o pavilhão sanitario, um grande gal-. 
pão de madeira para deposito de materiaes e um gal|>ãi> 
taml>em de madeira para baias construido pelo 9.° Fl. C., 
e o accrescimo de outro tanto de terreno, quando o re
ferido próprio foi cedido ao Governo Federal. Ora. o 
valor primitivo, mais as construcções feitas |>elo Govenio 
Federal e que montam a mais de 100:000$000, juntos 
ao valor do terreno (mais de 200:000$000). ultrapas>am 
aquella cifra, sem levar em conta a grande valorização 
da construcção predial ultimamente verificada na cidade 
de FJelotas. São bôas as condições actuaes do quartel, 
necessitando apenas ligeiros reparos, como sejam: rete- 
lhamento de uns 25 a 30 metros quadrados em uni dos 
pavilhões novos, retelhamento do mirante que encima a 
entrada principal, reconstrucção de baias, tudo damniti- 
cado pelo grande temporal que desabou sobre aquella ci
dade em dias do mez de julho p. passado; necessita ainda 
de uma caiação geral interna e de pequenos rejiaros de 
algumas partes do assoalho. Verifiquei que ha falta (te 
espaço no interior do quartel para os exercicios de eau-; 
cação physica e para os de ordem formal, não havendo 
nas proximidades terrenos baldios onde se possam executa 
essas partes da instrucção. Entretanto, bem junte <*> 
quartel, na esquina da Avenida F5ento Gonçalves com̂ a 
rua Barroso, existe uma quadra iuteira de terrenos 
edificados e que, estando cercada, é unicamente occuf*‘|



(la jx>r uni tuniulo. A meu vêr. haveria interesse, jxir 
parte do Estado, eni adquirir taes terrenos, visando re
mediar as lacunas acima apontadas, relativamente ao es
paço necessário á instrucção (la tropa. l>em como o seu 
aproveitamento futuro para outros mistéres que não col- 
lidam com o fim que ora se lhe aponta. São estes, sr. 
coronel, os esclarecimentos que. com prazer, vos sou obri
gado, dando jx>r finda a missão que me confiastes. En
tretanto estarei sempre ás vossas ordens |>ara quaesquer 
outros que desejardes. Saude e Fraternidade. (lal jx  
>xru nitioi..l nrtAim  Tenente coronel.”

De posse do relatorio acima, voltei, novamente, á presença do sr. 
intendente municipal de Pelotas, dirigindo-lhe. em 23 de novembro 
e sob n.u 2265, o officio seguinte:

"Accusando o recebimento de vosso officio sob n." 
721. de e do corrente, scientifico-vos que. nesta data. 
submetti á approvação do Governo do Estado o termo 
lavrado entre essa municipalidade e o tenente coronel João 
de Deus Canabarro Cunha, como representante do Estado, 
para a cessão do edificio e res|>ectivo terreno, destinado 
ao aquartellamento do 4." batalhão de infantaria montada 
desta Brigada.

Em officio. tamliem desta data. solicitei ao sr. Se
cretario do Interior que seja effectuado o seguro contra 
fogo do referido edificio. de accórdo com o citado termo.

Congratulo-me comvosco por essa cessão, que virá 
melhorar o conforto e l>em estar do pessoal daquelle ba
talhão e sirvo-me da opportunidade para apresentar-vos 
o testemunho do meu melhor apreço e ]>er feita conside
ração”.

S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, a cuja consideração suh- 
metti. por intermedio dessa Secretaria, o termo acima referido, ap- 
provou-o. conforme communicação feita em officio sob n.° 3634/4. 
de 6 de dezembro.

Kesando uma das clausulas do termo de cessão que o Governo 
do Estado obrigar-se-ia ao seguro contra fogo dos immoveis ce
didos. solicitei a essa Secretaria, em officio n." vvêvm de 24 de no
vembro, providencias no sentido de ser o mesmo effectuado, na base 
de 300:000$000. excluidos os alicerces e terrenos.

E essa Secretaria, em officio n.° 3642/4. de 7 de dezembro, 
cotnmunicou que o Exmo. Sr. Presidente do Estado resolvera que 
opportunamente seria feito o referido seguro.

Ao regressar a Pelotas, em 16 de dezembro, por ter sido des
ligado do serviço do Governo Federal, o 4.° batalhão de infantaria 
montada aquartelou no edificio em apreço.
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Como verificastes, eni recente visita ao referido batalhão 

seu quartel tem regulares accommodações, embora não muito folgadas

Foi todo pintado internamente e caiado externamente, por cont' 
de suas economias.

Carece de um —76Comv para os trabalhos de instrucção physicaj 
de um alpendre de communicações internas e de outros melhoramen 
tos que, opportunamente, serão estudados.

Necessita de casas para residencia de officiaes e de inferiores 
nas suas proximidades.

Foi, emfini, excellente a cessão desse predio ao Estado, embora 
condicional.

e6vri r6f6 6cov6a—  — Infantaria montada, como é, precisa 
manter á mão a cavalhada que lhe fõr attribuida. Por essa razão 
deve-se cogitar da compra de um campo destinado á mesma.' '

• **

Possue, ainda, a Brigada um pequeno predio em São Luiz de 
Missões, onde estacionava o destacamento que alli esteve ha annos. 
Tambem o occupou o contingente auxiliar organizado naquella cidade 
por occasião dos últimos movimentos revolucionários.

Ora está a cargo da Intendencia Municipal que delle se utiliza 
para quartel da policia local, conservando-o.

* *
*

Fechando o capitulo referente a quartéis, estabelecimentos e ser
viços correlatos, apraz-me informar-vos que todos os corpos e servi
ços, apesar das deficiencias e necessidades apontadas, estão alojados 
em quartéis e prédios de propriedade do Estado.

Conseguintemente, o que é confortante affirmar, nada des
pende o Thesouro publico com alugueis de prédios para alojamento 
da Brigada Militar.

Por ultimo, é-me grato declarar que os commandantes de uni
dades e chefes de serviços muito se esforçaram por conservar em 
rigoroso estado de asseio os quartéis e alojamentos, desdobrando-se 
em proveitosas iniciativas que não só produzem esse magnifico re
sultado, como concorrem para implantar 001 espirito do pessoal a van
tagem decorrente da observancia dos preceitos de hygiene.

HABITAÇAO INDIVIDUAL DO OFFICIAL E DA PRAÇA

A habitação individual do official e da praça, encarada, geral
mente, pelo prisma da vida privada de cada um, não tem merecida 
o devido exame.

A natureza do assumpto encarrega-se de não chamar attençao



para elle. attribuindo-se á iniciativa particular a solução do complexo 
problema que envolve.

E por essa razão, certamente, ao cogitar-se da construcção de 
quartéis, não se pensa na habitação individual do official e da praça 
que. por ser casada ou i>or ter encargo de familia. é obrigada a re- 
tjdir fóra da caserna commum.

A' primeira vista, parece realmente que. fornecida a caserna 
militar á tropa, o delicado problema da habitação, sempre de palpi
tante actualidade e cada vez de mais difficil solução, mesmo entre 
as classes abastadas, está sufficientemente resolvido.

Entretanto, um ligciru estudo sobre o caso convence desde logo 
que a realidade é muito outra.

De facto assim o é-, ]>or isso que, não sendo prohibido o casa
mento de sen pessoal, é racional que se acceitem todos os homens de 
bôa conducta e sadios que procurem as fileiras da força, sem in
dagar se é casado ou solteiro.

Além disso, o ])essoal solteiro, prolongado o tem|x> de serviço 
pelo engajamento, grande factor da efficiencia da força armada, seja 
ella qual fôr, contrahe matrimonio no decurso da demorada perma- 
nencia em suas fileiras.

Dahi o crescente numero dos que residem fóra da caserna, não 
raramente delia inconvenientemente distanciados.

Só por si. esse facto bastaria para preoccupar a attenção do com- 
niando. E’, effectivãmente, de indiscutível conveniencia conservar 
a tropa á mão. o mais congregadamente possivel. em torno do quartel.

Mantenedora tia ordem que é, precisa e deve estar prompta para, 
no desempenho de sua nobre missão, agir de momento, quer de dia 
e quer á noute. facilidade que o regime actual de habitação não pro
porciona .

A saude do pessoal que lhe assegura o vigor phvsico exige um 
niaior conforto que este, com os escassos recursos postos á sua 
disposição e sujeito a despesas a elles desproporcionadas, não con
segue.

Encontra-se, portanto, como regra geral, na premente contin
gência de alojar-se com a familia em casebres, onde os mais rudi
mentares preceitos de hygiene são desconhecidos, e por isso mesmo 
não raras vezes geradores de graves e contagiosas enfermidades.

E é de notar que não constitue excepção o se agglomerar mais 
de uma familia em taes habitações, a isso compellidas ]>ela necessi
dade de alliviar despesas.

Aggrava ainda mais uma tão contristadora situação o facto de 
grande parte dessas paupérrimas habitações estarem localizadas dis
tantes do quartel, obrigando os homens que as occupam a exhaus- 
tivas e longas caminhadas a pé, apesar da fadiga do trabalho diarío.

Tambem o official lueta com sérias difficuldades na obtenção 
de casa para residencia. compativel com sua posição e recursos.

Mas, não é sómente pelo lado da exigencia do serviço militar e



da saude do pessoal. (|iie se deve apreciar o importante prohlemajH 
habitação individual do soldado.

E’ mistér ter em vista a sua representação social que, gradual- ̂  
normalmente, sói >c de importancia com os accessos que vae tendo V- 
impossibilidade de alojar-se em predio condizente com a funcção da  
exerce, em parte ]>ela exiguidade de recursos e em parte pelo —rt|- iS l 
dinario valor, senão exorbitancia. dos alugueis, é impettido a 131 
jeitar-se á situação de j>ennaiTente vexame e de depressão morai

A inexistência de um melhor bem estar concorre, finalineiit 
para abater o moral e o physico dt) pessoal. reduzindo-lhe as ene*̂  
gias e a capacidade de trabalho.

Concorre, quiçá, para elevar o numero de jovens que. iugreg 
sando nas fileiras da força em pleno vigor physico, comprovado 
viamente em inspecção de saude. tomam ao lar com a saude abalada 
durante o cumprimento do dever militar. jxira exhalar o ultimo alen 
to de vida junto aos seus. de]x>is de haver prestado com dignifioaute 
espirito de sacrificio, valiosos serviços.

Do mesmo modo deve concorrer para o accrescimo da lista dos 
mortos nos hospitaes. em consequencia dc graves enfermidades, em 
sua maioria apanhadas nos casebres em que residem.

Tendo vos exposto tudo isto. autorizastes-rae a organizar um 
plano geral de construcções de casas para residencia de officiaes e 
de praças casadas ou com encargos de familia.

Dentro eni breve. suue o apresentar-vos-ei esse trabalho, aconi|« 
nhado do projecto e orçamento.

DISCIPLINA

Com justa ufania registro, nesta pagina, que nenhum tacto ou 
occorrencia se verificou que. mesmo de leve. pudesse empanar a tra
dicional e severa disciplina da tropa estadual.

Força educada sob inspirações de civismo, lealdade e (Kitríotisino. 
jamais se afastou da trilha dignificante do cumprimento do dever.

Ahi está reflectido. eni todos os seus jjositivos resultados, o 
trabalho tenaz e perseverante da instrucção militar, civica e morai 
da caserna.

Acabamos de atravessar o longo |>eri<xlo de 4 annos de 1 netas, 
com phases graves e difficeis. em que sacrificios de toda especie lhe 
foram exigidos.

E a tudo correspondeu sem a menor vacillação, antes impavida 
e cohesa em face dos acontecimentos.

Nada houve que abalasse a sua disciplina, revelada em tão alto 
grau quanto a sua efficiencia e bravura.

Se assim agiu nãa esqueceu. taml»em. os princípios de humani
dade nos momentos da deflagração de odios e paixões, nos canqpos 
«la lucta.

Dahi o alto conceito em que é tida no Estado e fóra delle, ate 
mesmo por ardorosos adversarios que empunharam armas nesses mo
vimentos revolucionários.
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1X STR UCX.AU MILITAR

Ainda neste antio relatorial, em que varias unidades continua- 
á disposição do Governo Federal para serviços de guarnição e 

Pjgjj|;iiK'ia de fronteiras e outras estiveram sobrecarregadas pelos ser- 
•ç,,-. de guarnição commum e missões diversas, não foi possivel uma 

regular e intensa dos trabalhos de instucção militar, na qual 
Eppiisa. coino já frisei, a efficiencia, cohesão e disciplina da tropa.

Força de effectivo pequeno com é a nossa, com encargos que 
[tída vcz nia's se ampliam, j>e!as naturaes exigencias da expansão so- 
flgl e econômica do Estado, não ]xxle, sem sacrificio do descanso ra- 
iVygvfi que devem ter os homens, executar um programma completo de 
|llSirucção, como seria de desejar.

Com effeito, os destacamentos em vários pontos do Estado, as 
Lptiiuias diligencias em serviço de justiça e da jx>licia judiciaria, os 
L̂ rviços de guarnição externa e interna e os de outras especies nos 
^prteis e estabelecimentos, absorvem grande numero de homens, 
tgravam lo a situação, muitas vezes, os claros da fileira, os doentes 

hospitalizados e os presos sentenciados e sujeitos a processo militar.
Por taes circumstancias, os soldados, especialmente, andam com 

jolga de meio dia a|>erus, quando a normal e regulamentar devia ser 
je 48 horas, não só para descanço do exhaustivo serviço de vigilan- 
fia diurna e nocturna, ora nas guardas a quartéis e estalielecimentos 
públicos, ora 001 policiamento, que é feito em alguns pontos, inclu
sive em arrabaldes desta capital, como tambem para que pudesse o 
{tomem praticar a instrucção.

Não obstante os entraves apontados, tem se procurado não des- 
curar de todo de tão importante e capital assumpto.

Em abril, recommendei que a instrucção das unidades fosse, em 
íCada jornada, dividida em duas partes principaes — a primeira. |>ela 
:.nhã. comprehendendo uma sessão de instrucção physica e de um 

aercicio principal (instrucção de tiro. de maneahilidade. de combate e 
txercicios complementares) ; a segunda, á tarde. reservada ao ensino 
tjas |>artes — geral, tactica e technica — e da parte moral "destinada a 
■devar as almas e a retemperar os caracteres”, tudo com observancia 
|<fcs methodos de instrucção contidos nos differentes regulamentos 

cucos adoptados 00a força. 
1X E000 fins desse mesmo mez. passou a instrucção a ser norteada, 
“to quando permittiam os serviços. |x*lo Regulamento de Instru

ção dos Quadros e da Tropa, mandado observar ]>elo Governo, em 
'reto n." 3824.

Em novembro e dezembro, mandei, na conformidade desse re
quento. que as unidades executassem exercidos de conqxtnhia 
esquadrão.
E, finalmente, em 31 de dezmbro. determinei o encerramento dos 

ialhos de instrucção, que não puderam ser intensificados ]>elos 
ivns expostos, ao mesmo tempo que dispensei os exames do se- 
o periodo )>or não ser possivel realizal-os em face da dispersão
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da tropa, marcando, na fórma regulamentar, o dia 1 .• de março 
reinicio dos trabalhos do anno vigente. !‘ira

Nacjuelle anno de instrucção, estabeleci a seguinte do lS ^ fl 
munições para exercidos dc tiro: revolver. 50 cartuchos. por offj-j^* 
fuzil, 150 cartuchos, por homem.

Para tal fim determinei a utilização da linha de tiro, nesta 

pitai, ás segundas e quintas-feiras pelo 3." batalhão e Escolta p** 
sidencial: ás terças e sextas-feiras pelo Grui>o de Metralhadoras^ 
ás quartas-feiras e sabbados pelos Serviços Auxiliares e ('urso ’<d 
Preparação Militar.

As unidades estacionadas no interior do Estado effectua*J|Í 
alguns exercicios de tiro: o 0.° regimento de cavallaria, na Unha*! 
Tiro de Guerra n.° 36, em Santa Maria; o 2° regimento da — „„ 
arma, na sua linha própria, em Livramento; e os batalhões 1.» e 4 . 
em linhas improvisadas em São Borja e Uruguayana, onde se acha’ 

vam na cobertura de fronteira.
Para instrucção dos recrutas, nesta capital e nos corpos —ta 

cionados no interior, mandei adoptar. em maio, de accordo com 1 
parecer do chefe da Missão Instructora, as seguintes directivas or
ganizadas pelo major instructor Leopoldo Bittencourt, que fiscaliza 

e orienta a instrucção no Deposito de Recrutas:

“a) — A instrucção dos recrutas da Brigada Militar 
se desenvolverá em tres mezes completos, a contar do pri
meiro dia util do mez seguinte áquelle em que se deu a 
incorporação e cada turma de recrutas tomará o nome do 
mez em que iniciar sua instrucção. Assim a turma dc 
—80da tr 1927 será constituida com os alistados do mez de 
maio do mesmo anno.

Os recrutas que estiverem aguardando o inicio da in
strucção de sua turma receberão instrucção physica dada 
de conformidade com suas fichas em horas que não pre
judiquem a instrucção regular das turmas constituida;, 
auxiliarão os serviços normaes do Deposito e. estando de 
folga, assistirão- a instrucção da turma mais atrasada, es
pecialmente a geral, a elementar de tiro e a eqüestre.

b) — Os programmas semanaes organizados e ap
provados para uma turma de recrutas serão applicados 
a todas as turmas do mesmo anno. Esses programmas se
rão organizados pelo director do Deposito de Recrutas e 
entregues ao fiscal da instrucção desse Deposito no ulti
mo dia util da semana anterior áqueün a que se referir; 
sua applicação será feita integralmente ou com as modi
ficações e observações feitas pelo fiscal. Os programmas 

semanaes terão duas partes: a primeira, nas suas linaM 
geraes, commum á infantaria e á cavallaria: a segU»W 
destinada exclusivamente á cavallaria.

Só no fim da quarta semana de instrucção será de-



finitivamente confirmada a designação dos homens que 
devem servir na cavallaria.

Os programas semanaes serão organizados dentro das 
prescripções traçadas por estas directivas, tendo em vista 
realizar os objectivos fixados para os fins das quarta, 
oitava e décima terceira semanas de instrucção.

c) — De accôrdo com o R. I. Q. T. da Brigada 
Militar, a instrucção eqüestre (n.° 5 da cavallaria) e a 
instrucção de tiro (n.° 4 da infantaria) devem começar no 
primeiro dia de trabalho de cada turma, com a instrucção 
physica, a instrucção do soldado sem arma, a instrucção 
sobre o armamento adoptado e a instrucção geral.

No fim da fintvn amencn  de instrucção os recrutas 
devem mostrar desembaraço nas marchas gymnasticas, 
correcção de attitudes em fórma. conhecimento de todos 
os movimentos a j)é. individuaes e em ordem unida, co
nhecimento completo do fuzil e perfunctorio do F. M., 
conhecimento das principaes partes da instrucção techni- 
ca do atirador, conhecimento de todas as regras de servi
ços internos que pódem ser confiados a soldados, saber 
conduzir-se 11a rua e logares públicos, conhecer os princi
paes preceitos disciplinares, conhecer a organização da 
Brigada Militar do Estado e saber quaes são as princi
paes autoridades da Brigada, do Estado e do Paiz.

Os que estiverem indicados para a cavallaria devem 
ainda, na instrucção eqüestre, conhecer as partes princi
paes do trabalho preparatorio (todas, menos trabalho com 
impulsão, ao galope e trote elevado), conhecer as princi
paes partes do cavallo e o arreiamento adoptado na Bri
gada, saber pegar o cavallo e ensilhar correctamente; 
quanto a armamento, conhecer, em vez do fuzil, a espada, 
o mosquetão, a lança e ter as primeiras noções sobre uti
lização dessas armas.

d) — No fim da orvndn amencn de instrucção os re
crutas devem conhecer e executar, com desembaraço, to
dos os pequenos jogos collectivos; fazer marchas até 12 
kilometros, chegando em estado de . continuar qualquer 
instrucção; conhecer a esgrima de baioneta preparatória; 
conhecer liem o F. M., a ferramenta de sapa e o equipa
mento de campanha; conhecer perfeitamente a escola do 
soldado com arma. trabalhar no grupo em ordem unida e 
mostrar-se apto para o desempenho de qualquer cargo 
nesse grupo (fuzileiro, servente ou volteador) ; ter com
pletado a instrucção technica do atirador e ter iniciado 
com successo o tiro real a distancias reduzidas; conhecer 
bem as regras do serviço externo (para soldado) ; saber 
a ligação existente entre a Brigada Militar e o Exercito 
e conhecer detalhadamente a organização da arma a que
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pertence; ter idéa sobre praça, bandeira nacional 
nino; ter noções sobre as principaes virtudes miljt- '' 
distinguindo-as atravéz de exemplos historícos. 
se destinarem á cavallaria devem ainda, na parte - *Ue 
tre, conhecer —82p  e trabalho preparatorio e as parte.- 
cipaes dos trabalhos com freio e bridão (todas. n ien^^l 
guras de picadeiro, trabalho em distancias fixas,
ças de bipede e trabalho em grandes linhas __ R
C.); devem tambem ter completado os conhecimentos J  
bre manejo e utilização das armas, saber as princi ' 
formações e movimentos do pelotão montado em ord^ 
unida, e conhecer liem os principaes cuidados em rei-, - 
ao cavallo.

e) — No fim da —882p2e r8t882te semana de inst^â! 
cção os recrutas devem ser mobilizaveis e. por isso, esta 
rem em condições de: fazer marchas com equipanient 
regulamentar até 24 kilometros: salxr combater no crunel 
desempenhando qualquer cargo, usando o fuzil ou o P ' 
M. com perícia, tirando partido do terreno e sabendo ada-< 
ptal-o aos abrigos regulares com uso da ferramenta de sa
pa; saber distinguir praticamente as differentes phases do 
combate: conhecer as regras observáveis nas diversas cir- 
cumstancias da vida de campanha: ter completado a in
strucção individual do atirador até noções sobre tiro indi
vidual 001 combate: conhecer sunimarianiente as fun- 
cções confiadas a especialistas em sua arma; ter noções 
sobre todos os pontos de instrucção geral Cabíveis 00a edu
cação do soldado e conhecer summariamente a organiza
ção policial e judiciaria do Estado.

Os recrutas destinados á cavallaria deverão conhecer; 
ainda, quanto á instrucção eqüestre, a pratica completa dos 
trabalhos com bridão e freio, o manejo e utilização das 
armas a cavallo e a instrucção completa do grupo em or
dem unida, bem como sua conducta dentro do peiolão no 
combate.”

Os recrutas, não sujeitos a serviços, como os soldados promptos, 
puderam receber instrucção intensiva.

DEPOSITO DE RECRUTAS

Neste estabelecimento, situado 00a Chacara das Bananeiras. saO' 
recolhidos todos os voluntários que se alistam para servir na guarni

ção da capital.
Todos os alistados são incorporados ás escolas e ahi arniad(|S, 

c instruídos como volteadores. Recebem a instrucção individual^H 
homem armado de fuzil, a instrucção dos movimentos da ordem un^ll 
e os primeiros elementos da instrucção de tiro.
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—8 tiro a distancia reduzida começa immediatamente jxira os 
Miegam trazendo noções sufficientes e. o mais cedo possivel. para 
Ltros.

fío fim do primeiro mez, é feita, segundo as aptidões, a sele- 
dos metralhadores, serventes e volteadores. Os metralhadores 

treinados nas diversas funeções de serventes dos fuzis-metralha- 

IS*
Além disso, todos são iniciados no emprego dos diversos meios 

acção do grupo de combate.
| \ escola do soldado e o adestramento do grupo para o combate. 
Ebéguetn. cabendo a todos, por meio de rotação, os diversos cargos. 
[ Xo decurso do segundo mez de instrucção. attribue-se a cada re- 
=3 um papel no grujx) e confia-se-lhe o armamento de combate, 
partir desse momento, cada qual é treinado no papel proprio: a 

icção de combate do grupo isolado finda nestas condições. Exe- 
n-se os primeiros exercicios de combate do jielotão constituído 
dois griqxjs e depois por quatro, afim de mostrar a applicação 

combate do grupo no quadro do pelotão.
Findo o terceiro mez. os recrutas devem ser mobilizaveis. 
Distribuídos aos corpos começam a recel>er a instrucção de pra- 

5 promptas. continuando sua preparação militar numa continua pro-

i 3tiro ad stnc  — A nossa linha de tiro, pela sua magnifica si- 
'ão, encravada eni terrenos da Chacara das Bananeiras, com um 
Wlas natural constituído pelos morros que lhe ficam aos fun- 
dentro daquelle proprio. e ainda ]>elo seu apparelhamento offe- 
as melhores condições technicas e de segurança exigiveis.
O euoza e liem assim o material abi existente estão em bôas 
" õcs de conservação, 

f Ém face das exigencias do novo Regulamento de Tiro das Ar- 
í  Portáteis do Exercito, adoptado na força, necessaria se tornou 
fonstrucção de dois novos abrigos para a realização dos tiros de 
ipanu-nto a 30 metros, segundo preceitúa o mesmo regulamento.
' Estragada a primitiva installação de telephones para communi- 

s com os abrigos ou postos de tiro. foram utilizadas, para tal 
campainhas electricas.

^$ein cedo. porém, se verificou que não davam resultado, pois 
>re se conservavam interrompidas, além do que o seu emprego 
festricto, limitando-se a ]>oucos signaes convencionaes que nem 
pre eram bem comprebendidos.

O movimento de recrutas neste periodo foi o seguinte:

sentaram a instrucção . . .
ssaram a prompto .............
«idos jxir diversos motivos 
jn recebendo instrucção . . .

392
290
51
51



Taes inconvenientes não só prejudicavam o serviço como r 
•eni perigo os marcadores. ' l,idi;nn

A vista do exposto, providenciei 11a construcção de urntfB 
rêde telephonica. serviço que foi execiltado. em outubro, pela p 1 
panhia Telephonica Rio Grandense. ' ' 1

Dez apparelhos ligam o Taesi aos respectivos abrigos
Ainda neste anno. pelos motivos já expostos, não poudJ^I 

tensiva a instrucção de tiro das unidades.
Foram consumidos nos exercícios realizados 38.993 

Mauser, dos quaes 7.143 |>elos recrutas e 1.436 ]>or aluirmos 
de Preparação Militar.

Em exercícios de tiro de revolver foram gastos 5.978 c a i^ ^ l
Antes de executarem o tiro real, os recrutas praticam, 

gasto de munição, a instrucção de tin. im cui;cn!io>o apparelho 
ricano denominado "Suh-target" <|ue. além dos resultados ecoiv» 
cos, offerece grandes vantagens ao ensino.

Observa-se que os homens que fazem aprendizagem nesse >1 
relho executam, «lejxiis, com mais segurança e precisão o tiro resd*

O Tnecci auxiliar, construído em madeira, ha algun> annos na* 
proximidades do outro, está completamente estragado pela acção do 
tempo, ameaçando ruir.

Será demolido mesmo porque não é mais necessário.

ocveitcãó p  Conforme mencionei antes, não é mais utilizável 
o picadeiro existente na Chacara das Bananeiras pelos estragos que j 

apresenta.
A instrucção de equitação está sendo praticada no picadeiro ao 

ar livre da Escolta Presidencial.

rjveaudnjT — A sua plantação, na Chacara das Bananeiras, foi

de mais de 60.000 pés.
No anno relatorial anterior, como declarei, foram convertidos 

em lenha 5.000 j>és, approximadamente.
Neste anno foram derribados 779 pés, que produziram 465 ta

lhas de lenha e 65 achas.
Esse combustível vem sendo consumido nas unidades, com bõa 

economia para a Caixa da Brigada.

* *♦ ,‘^^P

Em rejwirações e concertos no quartel do Deposito e na I.inha 

de Tiro, conservação do material e installação de telephorces no Tmçi• 
desjicnderam-se :l(y>$l(>0 ]>ela Caixa da Brigada e 3:449$7SQ^M 
Estado, no total, pois. de 9:615$950.

*  *  ■JÊHÊÊt* ■ ,;?J

Estes estalielecimentos —- I.inlia de 1 iro. Deposito
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— continuam sob a direcção do capitão Timotheo Maciel 
que se tem havido, nessa funcção, com muita intelligen-

___ — e dedicação.
K  Na qualidade de auxiliares, servem ali o 1." tenente Ramiro 
Hgéllos Feio e o 85c tenente Theodolino Rodrigues da Silva, offi- 
[*re, dedicados, assiduos e leaes no cumprimento de seus deveres.

INSTRUCTORES

I 'Com a mesma dedicação, lealdade e coinpetencia já reveladas, 
Bjtiiiuam  servindo junto á força, na qualidade de instructores, os 
fetres officiaes do Exercito Nacional, major Etnilio Lucio Este- 

capitão João de Deus Canabarro Cunha, cotnmissionados no 
Erfo fie tenente coronel; capitães Paulo Luiz Fernandes Bidan, Leo- 
Cj,) de Barros Bittencourt e Adalberto Pompilio da Rocha Mo- 

estes dois últimos commissionados no posto de major.
■ Conforme communicou essa Secretaria, em officio n.° 1.889, 
K26 de março, foi, pelo Sr. Ministro de Estado dos Negocios da 
K r̂ra. posto .i disposição do Governo do Estado, afim de prestar 
Lfviços nesta Brigada, na qualidade de instructor. o 1." tenente do 
tjeaito, Alcindo Nunes Pereira.
| Este official apresentou-se e assumiu suas funcções em 28 de 

referido.
■ Por officio n.° 2.041. de 8 de abril, essa Secretaria communicou 
St, a contar de 26 de março, foi commissionado no ]x>sto de capitão

Brigada o 1.° tenente instructor Alcindo Nunes Pereira. 
IrQuer na parte relativa á instrucção militar da tropa e dos qua
is, quer no que diz respeito á instrucção intellectual. relevantes 
—iços têm prestado esses dignos officiaes. cooperando para o apre- 
Lvel gráu de instrucção e de disciplina que a força apresenta.

Não só nesse terreno tem se feito sentir sua cooperação, pois. no 
po da lucta, nas revoluções dos últimos annos, os tenentes coro- 

% Esteves e Canabarro, commandando tropas desta Brigada, den- 
o e fóra do Estado, prestaram inestimável concurso á restauração 
ordem e reaffirmaram a sua brilhante capacidade militar, a par 
distincta bravura e elevado espirito de sacrificio.
• Com o mesmo destaque, tambem se houve, nesta emergencia. o 
to e mallogrado instructor tenente coronel Arthur Octaviano Tra- 
:sos Alves que, á frente de um destacamento de tropas desta Bri- 
o n encontrou a morte no interior do Estado de Pernambuco, vi- 
^ado por mal endemico. circumstancia que relembro como honie- 

n á sua memória para nós tão saudosa.
Formados em engenharia civil, os tenentes coronéis Esteves e 
fcarro e o major Adalberto, espontaneamente têm prestado ain- 
a força seus serviços, nessa especialidade, elaliorando plantas e 
jectos para construcção de quartéis e prédios destinados á corpo-
6, medindo suas invernadas, terrenos, etc.
R  missão instructora continua sob a chefia criteriosa e compe- 
| do tenente coronel Emilio Lucio Esteves.

|picadeiro 

L  Santos.
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O Curso de Preparaçã<> .Militar, creado eni i * V (je . 
de frequencia limitada a officiaes e inferiores, teve, infci;-,~ J^$l 
>eu funccionamento interrompido em 1(>23. em consequenc^ d ^ ^ ^ l  
ção que, nessa época, explodiu. ,!‘

Dahi por deante não foi possivel reahril-o. em face dos movi 
nientos revolucionários qtie. periodicamente, surgiam, neste e I I  N 

outros Estados, obrigando a força a uma mobilização constante m 
continuas operações fie guerra.

Nos poucos annos em que poude fiuiccionar. o Curso de Premi- 
ração Militar. correspondendo plenamente á espectativa do seu 
doso creador, o mallogrado coronel Affonso Emilio Massot. pro. 
dtiziu excellentes resultados. preparando convenientemente varias turAD 
mas fie sargentos para o bom desempenho da funcção de official

Como fonte fie recrutamento de officiaes, desempenha o Curso 
um papel preponderante no seio da corporação.

Sem um quadro instruído e capaz, que saiba agir conscientemen
te. não é possivel imprimir-se efficiencia á tropa, porque esta é o rê  
ílexo daquelle.

Além da honestidade profissional que só póde ser revelada i>or 
aquelles que têm noção exacta do seu papel, dos seus deveres, das 
suas attribuições. especialmente na nossa dupla missão — ]>oliciaI t 

militar —. temos a grande responsabilidade que advem do facto de ser 
a Brigada uma força auxiliar tio Exercito de 1.” linha.

Por tudo isso, é necessário cada vez mais elevar e a]>erfeiçoar os 
conhecimentos intellectuaes e militares dos officiaes, especialmente, 
para que a força possa cumprir, sempre com toda efficiencia. seus de- 
veres para com o Estado, na sua funcção normal, e para com a Pa- 
tria. como elemento da defesa nacional.

Assim, aproveitando a calma registada no anno de 1926, resolvi, 
emquanto não fosse possivel reabrir o Curso para um regular funcio
namento, fazer funccionar uma escola para officiaes e inferiores da 
guarnição da capital.

Essa escola, que principiou a funccionar em 22 de julho daquelle 
anno. fechou em novembro, ainda de 1926, por força do movimento] 
revolucionário irrompido nesse mez.

Extincto esse movimento, nos primeiros mezes do anno que f,ra 
relato — 1(,27 — e deante dos symptomas de normalidade que, M®** 
mente, se confirmaram,, cogitei fia reabertura do Curso de

Incumbi, antes, o tenente coronel instructor Emilio l.ticioJw
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^  de proceder a uma revisão do seu programma de estudos e do seu 
■gulamento para ampliação e inclusão de disposições necessarias.

Feito isto. submetti o projecto á consideração do Governo do 
fctado que o approvou ])or decreto n." 3.824. de 13 de áhril.

Consequentemente, a 18 de mesmo mez. e com presença dos senho- 
rf:i cotninandantes de unidades, chefes de serviços e repartições e off i
nalidade da guarnição da capital, foram reabertas as aulas do 1." ]>e- 
B^do do Curso com uma matricula de 42 alumnos. sendo 9 segundos 
Lentes comniissionados e 33 sargentos, previamente approvados em 
fvame de admissão e dentro do numero de matricula» fixadas.

P Foram julgados inhabilitados, no exame de admissão, 17 can
didatos.

— De accórdo com o regulamento, assumiu a direcção do Curso o 
teiiente coronel Esteves, chefe da Missão Instructera. ficando as aulas 
í«ol> a regencia dos seguintes professores:

[' Portuguez. Coronel Leonardo Ril>eiro da Silva.
Francez. Dr. Léon Rack.

[ Geogra])hia, Ca])itâo Alcindo Xunes Pereira.
Historia Universal e do Brasil, Dr. Manoel Lobato.

[ Arithmetica e Álgebra. Tenente-coronel João de Deus Canabarro 
Cunha.
r Geometria. Major Jayme da Costa Pereira.
 ̂ Desses, o coronel Leonardo e o major Jayme são professores do 

Collegio Militar desta capital; o dr. Léon Back lecciona em vários es
tabelecimentos de ensino; o dr. Manoel Lobato é auditor desta Briga- 

k ; e o  tenente coronel Canabarro e Capitão Alcindo são instruetores 
da força.

I  O Curso, regido por esses illustres professores, que dedicaram á 
parte que lhes estava affecta o maior carinho, teve trabalho normal e 
intensivo durante o anno, com real aproveitamento dos alumnos que 
puderam acompanhar os estudos até o fim do ]>eriodo lectivo.

Feitos os exames de todas as disciplinas, inclusive da instrucção 
■ratica (comprehendendo instrucção physica. esgrima, manejo d'ar- 
nws. voltas a pé firme e em marcha, marchas e equitação), que os 
alumnos executaram durante o anno, duas vezes ]>or semana, foram 
as aulas encerradas no dia 29 de dezembro, tam1>em com a presença 
de-te commando, dos commandantes de unidades, chefes de serviços e 
repartições, officialidade e professores.
r Dos 42 alumnos. que foi a matricula inicial, 7, no decorrer do 

anno. foram desligados por motivo de doença, etc.
[ O resultado dos exames dos 35 restantes é o constante do quadro 

a seguir:
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Adalmo Petry ............ .... ........... 7,25 9 8,1 5,57 7.7 8,2 g o
Dormelindo de Oliveira 5 5,7 8.3 5.62 4,9

** 5.9
Walfrido Pereira Gomes _____ ' 5.5 6,8 7,8 4.92 5,1 5,6 tj j
Alfredo Barreto Alves ... .....] 5,5 4,7 7,8 3,52 4.25 44 5.2
Aristides C. Faicetta — 8.5 — — 5,3 5-7 4.S
Ploriano Peixoto Sobral ____ — 7.3 - — 4,8 7,3 6,7
Ary Ferreira ............. . 6.6 5 5.75 5,5 5.9 3-

Francisco Ewerton Pessôa____ S ,7 9,2 9 7.76 9.1 8.6 6.6

Antonio Ferreira da Costa ___ 6,7 I 7.1 8.8 5.37 7 ‘ .1 S.S
Oswaldino Bicca 8,1 7.3 7,7 5.27 7.1 6,6 5,S

Nicomedes de Freitas Beccon 7.3 6 S 6.25 5.75 4.7 a

Oscar Avila da Cunha 4.R 5.5 7,7 i: 1! •t 4.4
Elehú Mario Gomes da Silva 7.9 7.7 8.8 6.5 8.2 7,5 5,5

Alvarino de Souza Muniz .... 6.9 8,6 6.4 3.31 6.6 7.2 5

Roberto Ferreira da Cunha 5.2 5.7 7.3 3.56 4.6 4.6 6

Carlos Lewis Ferraz ..... ....... 7.9 8 6.1 5.62 7.1 6.9 6,7

Didymo Peixoto W ellausen... .. 6.3 7.9 7 5.55 5.4 6.7 6,6

8,1 9,7 6.8 7/4 8 7.4

Waldemar Alves de Miranda 8.7 9.4 7,8 7.91 9.1 7.9 6.5

Alcides Pereira -........... ........... 9.4 9.4 8.3 7.22 9.5 8,8 6.7

Abílio da Silva Moraes 4.6 4,2 7.4 3.36 4.75 6 | 5.5

Rudah Ramos ..................... 8.2 9.5 7.9 6.04 7.5 S 3 7

Edison Ketzer .......................... 7.9 8.2 — 5,9 5.2 j 5.S

Alcides Ju lio  da Costa 5,8 8 3.6 R R 3.9 R

Ivo Martins ..... _........ .... .......... 5.6 S .2 6.6 3.25 5.8 6.1 3.6

Alziro Duarte de Quadros___ 4,8 4.5 5.6 5.25 5,2 4.8 G

João de Deus Ferreira ...... ........ 5.7 6 6.3 4.82 i 4.2 5.3

Oswaldo de Castro Ferraz 4.4 4 4,8 R R 4,8 3

Alcides Hyppoiito Machado 7.5 8.6 8.7 5,38 6.8 5.9 6.3

Oscar Alves Pereira Sobrinho 3.6 6,4 4.2 R R S  j 4.9

Walter Peracchi Barcellos .... 8.6 9 9.7 7,72 8.7 7.6 7.2

Alcino Sylvio Linhares ....... .. 7,5 6.6 8,2 4.4 6.1 5.6 5.3

Eudoro Lucas de Oliveira _ .. 8.6 8.8 8.6 7.8 5 6,5 | 6.1

Homero Pereira da Rosa ..... 4,4 6.4 5.8 R R R | 4.3

Severiano Ricardo da Silva 3,9 5.2 6.9 _ R R | —
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Delle verifica-se a reprovação, em duas e mais disciplinas, dos 
Juninos 1.° sargento Oscar A vila da Cunha, 2.°* sargentos Severiano 
picardo da Silva, Oswaldo de Castro Ferraz, Oscar Alves Pereira So
brinho. Alcides Julio da Costa e 3.° sargento Homero Pereira da Rosa, 
0s quaes, em face do dis]x>sto no regulamento do Curso, foram desli
gados e só poderão eífectuar nova matricula decorridos 2 annos.
—8 Conclue-se, jxjís, que foram approvados nas disciplinas que con

stituem o 1.° periodo 29 alumnos, dos quaes sete 2.“’ tenentes commis- 
sionados e 22 sargentos.

Após o periodo de férias regulamentares reencetar-se-ão os tra
balhos do Curso, no anno que corre.
f Funccionarão, ahi, simultaneamente, os periodos 1.° e 2.°, aquelle 

com novas matrículas e este com os alumnos approvados nos últimos 
banie'.

♦• *

S No orçamento vigente, houve por bem o Governo ampliar para 
4íi:OOOSO(X) a verba destinada ao Curso de Prepararão Militar, que 
antes era de 15 :000$000.
í- Aquella verba está assim distribuída : 15 :000$000, para honorários 

Ueprofessores; 15:000$000 |»ra material; e 10:000$000. para diarias 
—89 alumnos.

L De accôrdo com o estalielecido. as diarias. do valor da etapa 
(3$000 l. só devem ser abonadas aos alumnos casados das guarnições 

interior do Estado que não se installem com suas familias nesta 
pitai, obrigados, assim, a duplas despesas.
t  Todos. ])orém. dado o longo prazo de permanencia aqui, têm 
aido suas familias. razão por que essa verba não tem sido nem 

tocada.

Com o desdobramento do Curso, que passará a funccionar com 
doi> períodos, a verba destinada a honorários de professores, segundo 
calculo feito, será insufficiente dado o maior numero delles.
9D Entretanto, resta a certeza de que ficará intacta, como esclareci, a 
■sanada a diarias.

♦* *

| Tem sido motivo de esj)ecial satisfação para este commando, para 
cor|xiração em geral e, mormente, para os professores e alumnos do 
tirso, as vossas desvanecedoras manifestações de ai>oio a essa util 
nobre instituição da força, á qual promettestes o amparo e carinho 

bsso e do Governo, quando, recentemente, concedestes a honra de 
Bssa presença, em solemnidade effectuada nas suas aulas.

As vossas gratas palavras servirão de continuo estimulo á admi- 
stração da força, aos professores e alumnos do Curso, todos empe- 

jdos no afan de elevar cada vez mais o nivel moral e intellectual da 
ração.

*• •



Consoante dis]X)sições do Regulamento Geral desta Brigada Co 
poderão ser graduados 001 poste» de aspirante a official, os 
que concluirem o Curso de Preparação Militar.

O numero de aspirantes, pela fixação da força, é limitado a 10 
Conquanto constem da organização resjwctiva, os orçamentos C o  

últimos annos não consignaram verba para os aspirantes a of fjçjjj?. 
visto que não existia nenhum e nem tampouco havia probabilidade d» 
promoções a esse posto porque estava sus]>enso o funccionamento d» 
Curso de Preparação Militar, que constitue a hase essencial para 
]>romoções.

Entretanto, funccionando regularmente, como vem, o Curso fowj 
necerá a primeira turma de alumnos diplomados em meados do atu^ 
de 1929, de modo que se torna necessária a previsão da verba respe < 
ctiva. no proximo orçamento.

Considerando, porém, que o numero de aspirantes, limitado a tQj 
é muito restricto, ]>eço venia para alvitrar-vos sua elevação ]iara '0 
como medida razoavel e justa de incitamento, de estimulo e. sobretudo' 
como premio aos esforços, sacrifícios e dedicação daquelles que chega

rem ao termo final, além do que lucrará, tambem, o serviço jjeral da' 

tropa, com maior numero de elementos para o desempenho das íun- 
cções de subalternos, pois as unidades luetam sempre com a falta des
tes elementos, em face das variadas funeções que lhes conqietem _
serviços de guarnição, diligencias, destacamentos e desempenho de com- 
missões policiaes judiciarias, para as quaes nmitos são designados.

E mais ainda: devendo reservar-se um certo numero de matrícu
las 001 Curso para subalternos effectivos, sua falta, nas unidades, ]>ode- 
rá ser contrabalançada pelos aspirantes, ampliado o numero destes, de 
accórdo com o alvitre que submetto ao vosso elevado juizo.

*• +

As escolas regimentaes. que têm contribuído poderosamente para 
a extineção do analphabetismo entre os homens da tropa, não funccio- 
naram com a regularidade que seria de desejar, dados os serviços es
peciaes affectos á força, em consequencia das perturbações da ordem.

Sempre, porém, que as circumstancias o permittiram foram incre
mentados os seus trabalhos.

INSTRUCÇÃO DE EQUITAÇÃO

CAVALLEIROS PROMPTOS

A instrucção de equitação, pela falta de picadeiros, como já accen- 
tuei, vem sendo dada, tanto quanto possivel, ao ar livre, em locaes im
provisados.

Ministrada pelo m e thodo  adop tado  no F.xeroito. essa in-truççaa. 
de accórdo com o “Regulamento para o serviço interno do picadeiro , 
em vigór na força, deve abranger tres periodos. aos quaes correspoo-
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ciem trcs classes de cavalleiros a sal>er: 2." —91cci — instrucção pre]»- 
ratoria; 1.* —e1cci — cavalleiro prompto; —91cci icmi—e19 — cavalleiro 
nionitor, comprehendendo o conhecimento dos processos de domar.

Na ini]H)ssil)ilidade de incrementar-se a instrucção ]>elo motivo 
exjxjsto e por outros que decorrem dos serviços a cargo da força, ella 
tem se limitado, em geral, á parte preparatória.

A Escolta Presidencial. porém, não obstante os serviços ]>erma- 
ijentes que lhe absorvem regular numero de homens, conseguiu leval-a 
adeante, preparando uma turma de 16 praças para o accesso á 1.* 
classe — cavalleiros promptos —.

Essa turma, na conformidade do disposto no respectivo regula
mento, foi approvada em exame jxir que passou, no dia 20 de dezem
bro, com a presença dos commandantes de unidades e instructores.

Do resultado do exame, foi lavrada a seguinte acta:

“Acta de exame de candidatos a cavalleiros promptos:
Aos vinte dias do mez de dezembro do anno de mil 

novecentos e vinte e sete, a commissão composta dos senho
res commandantes de unidades, instructores abaixo assigna- 
dos, capitão Timotheo Maciel do,s Santos e primeiro tenente 
Venancio Baptista. nomeada )>elo senhor coronel comman
dante geral da Brigada, em seu boletim numero duzentos e 
sessenta e nove, de dezenove do corrente, para examinar a 
turma de candidatos a cavalleiros promptos, de accôrdo com 
a relação apresentada pelo senhor commandante da Escol
ta Presidencial, reuniu-se a dita commissão, ás oito horas 
do dia acima referido no quartel da mefema Escolta, dando 
inicio aos trabalhos, de accôrdo com o seguinte programma 
apresentado pelo instructor:

PRIMEIRA PARTE

tr1s19la di vriea i di sredoa>  — Montar a cavallo e 

ajjear. Marchar á mão direita (esquerda). Voltar á di
reita e á esquerda. Marchar em circulo. Cortar o pica
deiro. Mudar de mão. Linha quebrada. Volta. Meia volta. 
Meia volta invertida. Flexionamento em marcha. Tróte ele
vado. Mudar de bi|>ede diagonal no tróte elevado. Galopar 
á direita (esquerda). Passar de galope á direita (esquer
da) i>ara o galope á esquerda (direita).

:a92iea 1 m— ver.i> — Montar e apear )xir salto. Mon
tar com o balanço da i>erna direita (esquerda). Montar 
de lado por salto. Transpor o cavallo. Montar com uma 
só mão. Montar frente a retaguarda. Tesouras. Montar 
pela garupa.
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c a l  . ti l  l  j t l iee t j.  pltel  piai aj l ja
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70 para fuzil ou mosquetão, seriam escolhidos, entre os restantes, pela 
ordem de classificação, os concorrentes ao concurso.

Estabeleci, finalmente, que entre os classificados em 1.° logar, 
nas provas 2.* 4.*. 6.*, 8.* e 10.* do concurso, haveria, a 14 de outubro, 
nesta capital, a disputa do ‘'Cani]>eonato da Brigada”, dentro de cada 
tinia das classes de concorrentes (officiaes, sargentos, cabos e sol
dados).

As provas e prêmios estai>elecidos foram os seguintes:

—939 7 07p0a3r7f

uzi7liz3

1.* prova.
Para officiaes — alvo de cinco zonas a 30 metros, i>osição em pé, 6 

cartuchos (a duas mãos).

Prêmios — 1.° logar .......... .......... . 100$000
2." logar ......................  5OS000

2.* prova.
Para officiaes — alvo de cinco zonas e 30 metros, posição em pé, 6 car

tuchos, tiro continuo duração 10 segundos.

Prêmios — 1.® logar ____j............  150$000
2.° logar ____________  75SOOO

oamsl 7a q7reaztã7

3.* prova.
Para officiaes — alvo de doze zonas a 200 metros, posição deitado, 

arma livre, 2 carregadores, tempo sem limite.

Prêmios — 1.° logar..... .... .... ....... 100$000
2.° logar ..........  50$000

4.* prova.
Para officiaes — alvo de doze zonas, a 300 metros, posição deitado, 

arma livre, 2 carregadores.

[ , Prêmios — 1.® logar .......... .......—  150$000
2.” logar ............... ....... 7S|000

5.* prova.
Para sargentos — alvo de doze zonas, a 200 metros, posição deitado, 

arma apoiada, 2 carregadores. (A  esta prova não j>oderão con
correr atiradores de 1.* classe e de classe especial).



m
m2."par o “Ce natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Bigiii

”C: natd2CCCCCCCRRRRRRRR vl

C  2a dC
md2d rd2t ar o dn a  a  a dr  d ii " 2ar  prp a p d a 

d2"d d apd d  ” d22 td a2 rC

m2."par o “C  natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC “ii iii
”Ce natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC li iii

C  2a dC
md2d d ar o dn a  a  a dr  d ”ii " 2ar  arp a p d a  d2"d“ 

np 2  ” d22 td a2 rC

m2."par o “Ce natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC iii
”C: natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC vi iii

BC  2a dC
md2d d ar o dn a  a  a dr  d ”ii " 2ar  arp a p d a  d2"d 

d apd d  ” d22 td a2 rC

m2."par o “Ce natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC i iii
2." natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC li iii

Ce 2a dC
md2d ran d ar o dn a  a  a dr  d “li " 2ar  arp a p d a  

d2"d d apd dC ” d22 td a2 rC

m2."par o “C: natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC vi iii
”Ce natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC iBiii

“iC  2a dC
md2d ran d ar o dn a  a  a dr  d ”ii " 2ar  arp a p d a  

d2"d d apd d  ” d22 td a2 rC

m2."par o “C natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC i iii
”C  natd2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC li iii C

2 a a p ar d d d a a22   p2ar  rdpa   r 2 a 
d ar d r d 2p" p2d 2a d  ar 2 r n d ar r  2 tpr 2d2 aC C

md2d r " d  r 2  2 p d d 2a d nar d p2d a2 r  a p
2 " t dn d   a arC

para o “Campeonato da Brigada” :

Revolver

“  2a dC
md2d a p pd r o dn a a" rpnn p d d dC d i " 2arC 1  p a n



pé. 6 cartuchos, tiro continuo, duração 10 segundos. Para cada 
bala na silhueta contar-se-ão dois jxmtos e zero ]>ara os demais

I  • empates.
preniios —  1.° logar — Titulo de campeão e 150S000.

pé.6c aé ratué.hoa

2.* prova.
para officiaes —  alvo de doze zonas, a 300 motros. posição deitado, 

arma livre. 2 carregadores, 
prêmios —  1.® logar —  Titulo de Cam ião  e 100$000.

3.* prova.
para sargentos —  alvo de doze zonas, a 300 metros, posição deitado, 

arma livre. 2 carregadores.
Ipremios —  1.® logar —  Titulo de campeão e 100$000.

4.* prova.
[ Para cabos — alvo de doze zonas, a 200 metros, posição deitado, arma 
■f livre. 2 carregadores.

f Prêmios — 1.® logar — Titulo de camjieão e 80$000.

5.‘ prova.
Para soldados — alvo de doze zonas, a 150 metros, jiosição deitado, 

arma livre, 2 carregadores.
Prêmios — 1.” logar —  Titulo de campeão e 80S000.

Feita a selecção dos atiradores, nas provas eliminatórias, reali- 
larain-se as provas do concurso propriamente dito e do “Campeonato 
da Brigada", nas quaes tomaram parte officiaes e praças da guarnição 
desta capital e do 1.® regimento de cavallaria.

Por motivos especiaes, decorrentes da situação em que se acha
vam, no interior do Estado, não concorreram a esse certamen o pessoal 
do s,i  regimento de cavallaria e dos batalhões de infantaria 1.", 2.“ e 4.°.

• O resultado final foi o seguinte:

na .ad.éçta :

ãçé1a 0. rehçgcPg0açgtb

1.* 1çalg,  — Major Alzimiro Francisco Wellausen. Revolver 
(2.' pontos). — 1.° logar. — Premio 100S000.

(3.* 1çalg,  —  -jj6.6get,

1.” tenente Saturnino Cavalheiro Ramos. Mosquetão (82 pon- 
. tos). —  1.” logar. —  Premio 100$000.

B  2.® tenente Lothar de Souza Kroeff. (78 pontos). 2.® logar. — 
premio 50$000.



5." 5."—sa —  rs.gent"oa

Bad sargento Benedieto Corrêa da Paixão. (105 pontos) « H  
logar. — Prêmio 80S000.

2.® sargento Fortunato Gonçalves Bragatto. (88 pontos) • 
logar. — Preniio 45$000.

6.“ 5."iCa — rs.gent"oa

2." sargento Benedieto Corrêa da Paixão (85 pontos) 1 - irL_1£ l 
Premio 100$000. ' ir

3." sargento Primo Benevenuto Rossi (75 pontos). Bê loear 
Premio 50$000.

7.* 5."—sa —  Psx"oa

Jacintho Gabriel Chaves (91 pontos). —  1.° logar. — Premio 
60$000.

Euclvdes Cirne Collares (89 pontos). —  Bê logar. — Premio 
40S000.

8.“ 5."—sa —  Psx"oa

Marcolino Nunes (97 pontos). —  1.® logar. —  Premio 90$0Ó0 
Euclvdes Cirne Collares (84 pontos). — 2.® logar. — Premio 

50J000.

9* 5."—sa — r"ã(s("oa

Antonio Euclydes de Alencastro (101 pontos). —  1.® logar. — 

Premio 40$000.
Matheus Leite (99 pontos). —  2.® logar. —  Premio 305000.

10* 5."—sa —  r"ã(s("oa

Manoel Cypriano Fideles (90 pontos). —  1.® logar. — Premio 

70S000.
Ravmundo da Costa Vargas (85 pontos). —  2.® logar. — Premio 

50S000.

1o0"ãts p.eoi(en0isã:

3.* 5."—sa — )««i0iseoa

Major Aristides Krauzer do Canto. — Mosquetão. (94 pontos).

1.® logar. — Premio 100$000.
1.® tenente Venancio Baptista. (80 jxmtos). —  2." logar. — P**! 

mio 50$000.



;» ;»—1.* —  s.»arge—nt

; 1.* sargento Antonio Rodrigues da Cunha (88 pontos). —  1.° 
jogar. — Premio 80$000.

J 2." sargento José Pedro de Souza (75 jwntos). — 2." logar. — 
premio 45$000.

' » ;»—1.* —  o.A—n*

Dvonisio Pinto (94 pontos). —  1.° logar. — Premio fiOfOOO.

ç* ;»—1.* — s—iR.R—n*

( Apparicio Antunes (89 pontos). — 1.° logar. —  Premio 40$000. 
[ Cassemiro Fagundes (85 pontos). —  2." logar»—  Premio 30$000.

K srgd—n uCh(i(.»rn:

1* ;»—1.* — 8pp()(.)n*

Capitão Timotheo Maciel dos Santos (25 pontos). — Revolver. 
1 logar. — Premio 100$000.
°j  tenente Eduardo Navarro (18 ]>ontos). —  °P logar. — Pre- 

m0 50S000.

3* ;»—1.* — 8pp()(.rn*

I  2." tenente Theodolino Rodrigues da Silva (91 pontos). — Fuzil 
ou Mosquetão. — 1.° logar. — Premio 100$000. 
t Capitão Timotheo Maciel dos Santos (84 jxmtos). —  2.° logar. — 

"remio 50$000.

I* ;»—1.* —  8pp()(.rn*

°*j tenente Aureliano Siqueira Gomes (85 pontos). —  1.° logar. 
Premio 150$000.
2.° tenente Eduardo Navarro (71 pontos). — 2.° logar. — Pre- 

'*i 75$000.

V ;»—1.* — s.»arge—n*

$ °*j  sargento Pedro José Rodrigues (93 |>011 tos). —  1.° logar. — 
jemio 80$000.

* ;»—1.* —  s.»arge—n*

2." sargento Pedro José Rodrigues (79 pontos). — 1.° logar. — 
iio 10G$000.



— 98 —

9.* —98.*I —  r8en*n8oI

Ireno dos Santos Barbosa (97 pontos). —  1.” logar __
40$000.

10.* —98dsI —  r8en*n8oI

Ireno dos Santos Barboza (82 pontos). — 1.® logar __ i>„
70$000. ' ' ren,'°

Renencio Rodrigues (80 i*>ntos). — 2." logar. — Premio 50—98 .

3.” S*a*etB8 nb (7p*7a*9(* )

3.* —98.*I —  1pp(b(*”oI
•»

1.” tenente Justino Marques de Oliveira (85 pontos).__Fuzil
1." logar. — Premio 100$000.

Capitão Marcellino Rodrigues da Silva (77 pontos). — ]D
— Premio 50$000.

4." —98.*I —  1pp(b(*”oI

1." tenente Justino Marques de Oliveira (71 pontos). — 1." i0„ar
— Premio 150$000.

5." —98.*I — r*9l”7a8oI

3.° sargento Horacio Gonçalves de Oliveira (89 i>ontos). _ 1.»
logar. — Premio 80$000.

2.® sargento Lahvr Fernandes Marques (81 pontos). — 2." logar.
— Premio 45$000.

6.* —98.*I — r*9l”7a8oI

3.® sargento Horacio Gonçalves de Oliveira (81 pontos). — 1* 
logar. — Premio ÍOOSOOO.

7.* —98sI —  g*S8oI

Octacilio Lerina Lojies (87 pontos). — 1.® logar. — Premio
«)$<xx).

I.audelino José de Oliveira (82 |x>ntos). — 2." logar. — Premio 
40»X)0.

8." —98.*I — g*S8oI

Eduardo Trindade (83 pontos). — 1." logar. —  Premio 
Athos Falcão da Frota (76 ]>ontos). — _I4 logar. — A f !  

50$000.
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pelisberto Aquino (104 jwntos). —  1." logar. — Premio 40f000. 
Helmiro Cahreira (98 )>ontos). —  2.” logar. —  Premio 30S000.

I0« —9peli — spbrlrpti

Mario Borges da Costa ( 100 pontos). —  1." logar. —  Premio

00.
João Siqueira Passos (92 pontos). —  oiA logar. —  Premio 50$000. 

L quln—(p1l0p rl 49jwlrl

)(epbe(9

l> —9peli —  Cam))eão.

M ajor do Grupo de Metralhadoras, Alzimiro Francisco Wellau-
— 24 pontos. — Premio 150$000.

."gjb

I* —9peli — Campeão.

2." tenente dos Serviços Auxiliares, Aureliano Siqueira Gomes. —• 
lentos. — Premio 100$000.

* —9peli — Cam]>eão.

oiA sargento dos Serviços Auxiliares, Pedro José Rodrigues. — 
pontos. —  Premio 100$000.

• —9peli —  Campeão.

Cabo do 1.° regimento de cavallaria, Ary Tarragò. — 90 pontos, 
emio 80$000.

a—9peli — Camjjeão.

Soldado dos Serviços Auxiliares, Ireno dos Santos Barboza. — 
pontos. — Premio S0$000.

Proclamados os resultados, realizou-se, no dia 15 de outubro, em 
moração á data. a entrega solemne dos prêmios conquistados, 
festa militar que teve logar na Chacara das Bananeiras, com 
:nça do Exmo. Sr. General Gil Antonio Dias de Almeida, com

ente da 3.* Região Militar, acompanhado de seu estado maior, 
srs. dr. Alceu Barbedo. secretario da Presidência do Fstado, re-

f. —  spbrlrpti



presentaiido S. Ex.. o Sr. Presidente; deputado federa],

Antonio Flores da Cunha; coronel Mario Tourinho, director d,3 ^',s® 
nai de Guerra; major Coelho Netto. chefe da C ommissão da r*** 
Geral do Brasil; coronel Francisco Flores da Cunha, intenden 113 
nicipal de Livramento; Othelo Rosa e dr. João Carlos Macharí ^  
presentando "A  Federação” ; officiaes do Exercito; renres p re* 
dos Tiros de Guerra ns. 4 e 318; commandantes de unidadesrik^B 
de serviços e repartições e officialidade da força.

A seguir, e |>or convite deste commando, foram os p rg ^ H
tregues iielas altas autoridades, officiaes e ]>essôas gradas ores*™»

i r----  ----- a .  ___________________________ a.___c  t> " ^ptes.

Onerai 
crni-

Houve trocas de saudações, tendo, por fim, S. Ex., o Sr C
Gil, depois de referir-se ao papel das forças armadas e á confrat 
_____ -  _ ________*_______________ i  _ _i _ « . __ ^
zação que ali se verificava, erguido brindes de honra aos Exmos 

Presidente da Republica e do Estado.
** *

As despesas com os prêmios estal>elecidos ]>ara os venoêdgg« 
desse importante certamen. correram por conta da Caixa da Brigada.

CONCURSO REG IONAL DE T IRO  “20 DE SETEM BRO”

Como nos annos anteriores, a Inspectoria dos Tiros de Guerra d
3." Região Militar promoveu este concurso que é disputado jxir ele
mentos da guarnição federal do Estado e dos Tiros de Guerra.

Esta Brigada vem se associando a esse tradicional e imjxirtante 
certamen. para o qual tem sido gentilmente convidada.

Dada a situação dos últimos annos. não lhe tem sido possivel 
concorrer ás provas mais importantes, como fazia anteriormente.

No concurso realizado em outubro, a Brigada concorreu apenas 
á seguintes provas:

resntai dnoaSai.

1.“ Parte: Condições: Alvo 12 Z. C. —  Distancia: 200 metros, com
2 carregadores, sem tempo limitado. — Posição: presnpta 

arma livre.
2.” Parte: Alvo silhueta homem de joelhos. —  Distancia: 200

metros, com 2 carregadores. —  Tempo: 30 segundos. — 
Posição: a escolha do atirador.

Foram nella inscriptos 4 atiradores das unidades da capital. 
Conquistou o Exp logar da prova mencionada, com 95 pontos, o

2.° sargento do Grupo de Metralhadoras, Pedro José Rodrigues, <|«e 

recebeu, como premio. uma medalha de prata.

O ultimo Concurso Regional de Tiro “20 de setembro", foi, por 
pedido do sr. Inspector dos Tiros de Guerra e concessão do Governo,
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•tado, realizado na Linha de Tiro desta Brigada, na Chacara 
Bananeiras.

■ proposito. o capitão Tancredo Gomes Ribeiro. Insjiector dos 
de Guerra, enviou-me o seguinte officio:

“ Inspectoria dos Tiros de Guerra da 3 “ Região Mi
litar. —  N." 1.178. — Objecto: Agradecendo utn obséquio.
—  Porto Alegre, 24 de outubro de 1927. — Ao Sr. Co
ronel Claudino Nunes Pereira. DD. Commandante Geral 
da Brigada Militar, o Inspector Regional dos Tiros de 
Guerra. —  Sr. Commandante. —  Tenho a honra de agra
decer-vos a gentileza que tivestes cedendo-me a linha de 
tiro dessa corporação para o concurso regional de tiro.

Este agradecimento é extensivo ao sr. capitão Timo
theo, director da linha e ao pessoal sob sua direcção, pela 
solicitude demonstrada, facilitando-me tudo ao seu alcance 
para o lx>m exito do referido concurso.

Não será demais adiantar-vos que a cordialidade rei
nante. entre o pessoal do Exercito, Brigada Militar, Tiros 
de Guerra e Escolas de Instrucção Militar, durante a rea
lização do concurso, muito contribuiu para o estreitamento 
dos laços de camaradagem que devem existir entre corpo
rações que se destinam ao mesmo fim patriotico. Saude 
e Fraternidade. —10•tado ,orae lizaiton  Capitão In
spector”.

CONCURSO H IPP ICO

Em homenagem ao Exmo. Sr. Dr. Borges de Medeiros, então 
"residente do Estado, aos seus Secretários de Estado e ao Exmo. 
t. General Gil Antonio Dias de Almeida, commandante da 3." Re- 
po Militar, foi realizado, no dia 19 de novembro, por iniciativa 
b commandante da Escolta Presidencial, que approvei. um concurso 
■pico. no qual tomaram parte officiaes e praças daquella e de ou- 

unidades.
Regularam o concurso as instrucçòes e programma seguinte:
1.° — O  uniforme dos concorrentes será o marcado para o dia.
2." —  O arreamento será o do typo inglez para os officiaes e 

do novo modelo (sem equipamento) para as praças.
3.° — A entrada e saida dos concorrentes na pista será mon- 
e segundo a ordem de inseripção no programma.

4* — Todo concorrente deverá saudar o jury antes de iniciar 
turso pronunciando em voz alta o seu nome e do cavallo.
5.° — Os dois concorrentes inimediatos devem achar-se prom- 
a dar entrada na pista.
6." —  A velocidade será contada do momento em que o con-



corrente passar pelo j>osto inicial até o instante eni j
passar pelo posto de chegada. ' ;

cor — E’ considerado desclassificado todo o concorrentflB 
var mais de dois minutos para iniciar o percurso. " <

8." — C) concorrente que em obstáculos comijostos de I 
mais barreiras, deixar de saltar uma dellas é obrigado a reo*3' <>U 
a transposição de todo o obstáculo.

9." — O começo do percurso será annunciado ]>elo som (|e J  
trombeta: Uma nota significa entrada na pista e inicio do ne Untl 
duas notas, desclassificação e immediata saida da pista.

10.° —  Em uma mesma prova um cavallo não ]x)derá se 
tado duas vezes.

11." —  Cada cavalleiro só |x>derá tomar parte num ravaii
•j “'«uio. em

cada prova.
entpaslj >ai éadpai

Em igualdade de condições, a velocidade classifica, resolvendo c 
jury como melhor entender, caso persista o empate.
Derrubar o obstáculo com os membros anteriores ............
Derrubar o obstáculo com os membros posteriores .........
Atravessar o obstáculo sem saltar ou derrubal-o com o peito 
Em um mesmo obstáculo: refugar ou desviar: 1.” vez ..

2.* vez ..
3.” vez ..

Quéda do cavalleiro em consequencia da quéda do cavallo___
Quéda do cavalleiro (salvo caso justificado de accidentes 

nos arreios) ..........................................................

Perda de estribos ..................................................................
Segurar no cepilho. patilha ou na crina do cavallo .........
Erro de pista .........................................................................

hgil.'a;—li

Após a realização de cada prova, os juizes de obstáculos en
tregarão os boletins das faltas commettidas em seus obstáculos ao di 
rector da pista, que os entregará áo secretario do jury.

I PARTE

Apresentação e desfile a galo|>e dos concorrentes.

II PARTE

1." E.n’fp
*

Dr. Pestana. —  Para soldados. —  Percurso 400 metros.

2 faltas

1 falta
3 faltas

2 faltas
4 faltas 

desclas 
si ficado.
3 faltas

desclas

sificado 
1 falta

1 falta
2 faltas
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—103Sebdm0

Sebe de 1 m .; Rolo de 0,80: Muro de 0,90; Cancella de 0,80; 
yara simples de 0,80; Dupla de 0,60 X  1 m. X  0,80; Triplice de 

040 X  0,70 X  1 m X  1 m. 
j Prêmios: 1.° logar, 20$000 —  2." logar. 10$000.

N"
do Nomes dos concorrentes

braça 1 .

Nomes dos 

cavallos 

• • I*

Pellagem

9

1»
IX
12
13

Soldado Olegario R ibeiro........ Fakir Vermelho

Soldado João B. de F re ita s .... Garanhão Zaino

Soldado Alvaro C. Nunes . . . . Garoto Doradilho

Soldado Francisco dos Santos Cabano Zaino

Honorato Alves .......................... Maquiné Doradilho

1 Anelio Pires ................................ Alegre Colorado

1 Edmundo Menezes .................... Mimoso Zaino

Decio Viegas Ribeiro ................ Sapo Zaino

Venancio Martins ...................... Surubi Vermelho

I Florentino Moraes Laguna . . . . Morpheu Doradilho

j João Pacheco do Prado ............ Tigre Zaino

José Nunes C oe lho ...................... Soberbo Doradilho

i Victorino Madeira ...................... Ferro Velho Preto
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2.® —1042

Dr. Marinho Chaves. —  Para cabos. — Percurso 400 m i l

.®DrMain0D

W  de 1 10- Rolo de 0.90: Muro de lm .:  Cancella de 0.90;
i  í  m.; Dupla *  0.70 X  ..10 I Trip.»' *  

0  50 X  0.80 x  1.1°  x  1 .2 0 . "3

Prêmios: 1.» logar. 30$000 -2.» logar, 20*000. *  1 *

do

braçal

Nomes dos concorrentes Nomes dos 

cavallos
Pellagem

i Cabo Dyonisio Pinto . . . .  h o o o oMeu cavallo Verm. Malacara
2 Cabo Soliz A. Marques ............ Parafuso 1 )oiadilho

3 Cabo João O. Falcão da F ro ta .. Pagãò Vermelho

4 Cabo Manoel Velasco.................. Pica-pau Picaço

5 Cabo Antonio Antunes .............. Rocambole Zaino

6 Cabo Sergio Alves Pacheco . . . . Monarcha Malacara
7 Cabo Engenio F. da S i lv a ........ Maçarico Doridilho

8 Cabo Avelino Leite .................... Troya 1’angaré

t> Carbo Berrnardino Monteiro Mnrslha 7,alno---

10 Cabo Ernesto Rodrigues .......... Boneco Tostado



— 105 —

S.'1 —105S

pr. Protasio Alves. —  Para inferiores. —  Percurso 450 metros.

.'prPota0p

Sel>e de 1,10; Rolo de 0,90; Muro de 1 m; Cancella de 1 m .; 
«ipla de 0,60 X  1.10 X  1"‘ ; Cerca de varas de lm; Grade de 1.10; 

Triplice de 0,50 X  0,80 X  1.^0 X  1.40.
Prêmios: (Sargentos) 1.” logar. 40$000. —  siA logar, 25SOOO.

do

braCJ‘1

Nomes dos concorrentes Nomes dos 

cavallos

Pellagem

i Sargento Antonio R. da Cunha. Corisco Zaino

2 Sargento Eurico Arigony ........ Muleque Preto

3 Sarg. Claudino Borges Netto Btguá Bragado

4 Sargento Waldemar Soares . . . . Tani beiro Zaino

■ 5 Sargento Antenor Paz Lem os.. Carovy Zaino



4.* 4.*Ge

General Gil de Almeida 
Para soldados, cabos e sargentos. —  Pequeno [>ercurso

nralidAm*a

Rolo de 0.80; Sebe de 0.90; Dupla de 0.40 X  0,90 X  0,80; 
ser disputada por 3 equipes em saltos originaes.

(Soldados, cabos e sargentos, formando tres equipes). 
Prêmios: 1." logar, 45SOOO —  2.“ logar. 30$000.

N." :

do j Nomes dos coneorrentes 

braçal

Nomes dos 

cavallos
1'ellagem

( 1 Sargento Antonio R. da Cunha

1  ̂2 Sargento Waldemar Soares . . . Troya Zaino negro

^3 Sarg. Claudino Borges Netto Muleque Zaino

f 4 Cabo Soliz Antunes Marques .. Ravengar Zaino

2-̂ 5 1 Cabo Antonio Antunes .............. Jagunço Zaino

( 6 Cabo Manoel Velasco ................

[” 7 Soldado Olegario Ribeiro ........

3-j 8 Soldado Decio Viegas R ibeiro.. Sapo Zaino

[9 j Soldado Venancio Martins . . . . SuruBi Vermelho

nraP.Geso*, Sendo cada equipe formada de 3 cavalleiros, to
cará a cada cavalleiro. 15$000. para a equipe que conquistar o 1* 
logar e 10S000 para a equipe classificada em 2.° logar.
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5.n —1075

Coronel Claudino. —  Para officiaes. —  Percurso 450 metros.

.nCorela0C

Sebe de 1.20: Rolo de In t.; Muro de 1.10; Cancella de 1,10; 
Dupla de 0.80 X  1.10 X  1"’ ; Cerca dt- varas de 1.10; Grade de 1,20; 
Triplice de 0 /0  X  l ,n X  1.20 Xl.40.

Preniios: (Officiaes) 1.® logar (um objecto a escolher)
2." logar (uni objecto a escolher)

N."

do

braçal

Nomes dos concorrentes Nomes dos 

cavallos

Pellagem

■----

1

—  —  1 1 ' ‘ ----

Tenente Olivio de C. Marques. Moreno Preto

2 Tenente Octaviano P. Coelho .. Jagunço Zaino

3 Tenente Gontran de M. Ramos. ltatâo Sebruno

4 Tenente Gentil M. de Godoy .. Serrano Verm. Malacara

õ Tenente Alfredo Barreto Alves Ravengar Zaino

6 Tenente Aureliano S. Gomes... Negro Preto
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6.“ —1086

Dr. liorges de Medeiros 
Para officiaes —  Percurso 400 metros

.“Drliog0D

Sebe de 1.40; Grade de 1.20; Muro de 1,30: Oxer (vara de

0,90 e sel>e de 1 m. X  6m .); Cancella de 1.20; Dupla de 0.80

X  1.20 X  1“’ ; Tríplice de 0.60 X  1"'. 1.20 X  1.50; Quádrupla de
0,50 X  0.80 X  1.10 X  1.30 X  -2ms.

Prêmios: (Officiaes) 1.° logar, (um objecto a escolher)
2.” logar. (um objecto a escolher)

N.“

do

braçal

Nomes dos concorrentes Nomes dos 

cavallos
Pellagem

1 Capitão Timotheo M. dos Santos Tambeiro Tordllho

2 Tenente Venaneio Baptista. . . . índio Preto

3 Tenente Floriano P. Sobral . . Ruano Kuauo

4 Tenente Olivio de C. Marques Moreno Preto

5 Tenente Octaviano P. Coelho.. Jagunço Zaino

6 Tenente Aureliano S. Gomes... Negro Preto

7 Tenente Gontran de M. Ramos. Ratão Sebruno

8 Tenente Gentil M. de Godoy .. Serrano Verm. Malacara

9 Tenente Alfredo Barreto Alves Ravengar Zaino
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Como disse, no dia 19 de novembro, na pista do Campo da Re- 
dempção, fronteira ao Collegio Militar, teve plena execução o con
curso.

As provas foram iniciadas ás 8.30 horas, com a presença dos 
srs. dr. Alceu Barbedo. representando o Exmo. Sr. Presidente do 
listado: Exmo. Sr. General Gil Antonio Dias de Almeida, comman
dante da 3.“ Região Militar: dr. Protasio Antonio Alves. Vice-presi
dente do Estado e Secretario dos Negocios do Interior e Exterior; 
drs. Antonio Marinho Loureiro Chaves e Augusto Pestana, respecti
vamente. Secretários de Estado dos Negocios da Fazenda e Obras 
Publicas; debitados estaduaes Aurélio de Lima Pv e Joaquim Osorio, 
cm commissão, pela Assembléa dos Representantes: deste commando; 
de autoridades civis: officiaes do Exercito; exmas. famílias; com
mandantes de unidades, chefes de serviços e repartições e officiali
dade da força.

Foi o seguinte o resultado:

1.“ —109C

Dedicada ao dr. Augusto Pestana —  Para soldados.

Vencedores ■

1." logar —  soldado Florentino Moraes Laguna, mon
tando o cavallo “ Morpheu". Tempo 50.segundos. 
Premio 30$000.

2.° logar —  soldado Olegario Ribeiro, montando o
cavallo “ Fakir” . Tempo 55 segundos. Premio 
20$000.

3.° logar —  soldados Alvaro C. Nunes, montando o ca
vallo “Garoto” . Tempo 57 segundos. Premio 
10$000.
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Dedicada ao dr. Marinho Chaves —  Para cabos

f 1.” logar —  cabo Sergio Alves Pacheco, montando o 
cavallo “ Monarcha”. Premio 40$000.

Vencedores 2.° logar — cabo Manoel Velasco. montando o ca
vallo “ Pica-pau” . Premio 30$000.

3.° logar —  cabo Soliz Antunes Marques, montando o 
cavallo “ Parafuso” . Premio 20S000.
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3.° —103.

Dedicada ao dr. Protasio Alves —  Para inferiores

Vencedores

f 1." logar —  sargento Eurico Arigony, montando o ca
vallo “ Moleque” . Tempo 55 segundos Premi 
50|000.

2.® logar —  sargento Claudino Borges Netto, montan

do o cavallo “ Biguá” . Tempo 61 segundos. p re. 
mio 35$000.

3." logar —  sargento Waldemar Soares, montando o 
cavallo “ Tambeiro” . Tempo 65 segundos. Prê
mio 20$000.

4.“ —1°D.

Dedicada ao General Gil de Almeida —  Para soldados, calios e 
sargentos, para ser disputada jxir tres equipes em saltos originaes,

1.® logar —  equii>e composta dos cabos Soliz Antunes 
Marques, Antonio Antunes e Manoel Velasco. 
Premio 60S000.

edi logar —  equipe composta dos soldados Olegario 
Vencedores Ribeiro, Decio Viegas Ribeiro e Venancio Martins.

Premio 45$000.
5." logar —  equipe composta dos sargentos Antonio 

R. da Cunha, Waldemar Soares e Claudino Borges 
Netto. Premio 30$000.

5." —103.

Dedicada ao Coronel Claudino Nunes Pereira — Para officiaes 
estreantes .

1." logar —  tenente Octaviano Paixão Coelho, mon
tando o cavallo “Jagunço”. Premio —  um estojo 
de viagem.

Vencedores 2.® logar —  tenente Olivio de Carvalho Marques, mon
tando o cavallo “ Moreno”. Premio — uma carteira 

com fecho de ouro.
3.® logar —  tenente Gontran de Mello Ramos, mon

tando a egua "Troya”. Premio —  uma valise.



6.® 6.®De

Dedicada ao dr. Borges de Medeiros —  Para officiaes

1." logar —  capitão Timotheo Maciel dos Santos, mon
tando o cavallo “Ravengar”. Premio — um relo- 
gio-pulseira “Omega” de prata.

2.® logar —  tenente Venancio Baptista, montando o 
Vencedores cavallo “ índio”. Premio —  uma cigarreira de

prata
3.® logar —  tenente Octaviano Paixão Coelho, mon

tando o cavallo “Jagunço". Premio —  um relo- 
gio artistico.

O Sr. General Commandante da 3." Região Militar offereceu 
aos vencedores, em primeiro logar, da prova dedicada a S. Ex. um 
ttlogio-pulseira.
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Correram por conta da Caixa da Brigada as despesas com os 
vários prêmios instituídos aos vencedores.

RESERVISTAS

Oriundos da força effectiva, existem relacionados nesta Briga
da, de conformidade com o convênio firmado, em 24 de maio de 
1917, entre a União e o Estado, para o fim de considerar-se a Brigada 
Militar como força auxiliar do Exercito (le 1* linha, 1.229 reservistas 
de 1." categoria.

Na fórma desse convênio, só ficam considerados reservistas os 
homens excluídos por conclusão de tempo.

Como mencionei em relatorio anterior, o Sr. Ministro da Guerra, 
por Aviso n.° 18, de 30 de junho de 1926, ao Sr. Commandante da
3." Região Militar, estabeleceu que todos os homens em serviço nas 
forças auxiliares desta Brigada ficariam considerados reservistas de
2.'" categoria, da 1." ou 2." linha, de accórdo com suas respectivas 
edades, desde que tivessem completado a instrucção de sua arma.

Em consequencia. nomeei, autorizado pelo Sr. General Comman
dante da Região, varias commissões de officiaes desta Brigada que 

aniinaram o ])essoal das unidades auxiliares, antes de sua dissolução.
Resultou desses exames, a approvação de 1.517 homens que estão 

vidamente relacionados como reservistas.
As cadernetas destes, tal como se procede com as dos reservistas
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<la força effectiva. são passadas por esta Brigada e rubricadas r J9  
Sr. General Commandante da Região. r'

GRADUAÇÕES DE OFFIC IAES

Era praxe, anteriormente, nesta Brigada, conferir-se gradua ão 
no posto immediato a officiaes que prestassem serviços opeciaes 

(pte commettessem actos de destaque em oj>erações de guerra.
Nada regulava o assumpto: e a graduação assim conferida ir 

dava ao seu portador outra vantagem que não a moral.

Sabido como é que a verdadeira e legitima graduação militar de 
accôrdo com o observado 001 Exercito Nacional e em outras corpo
rações armadas, é aquella que se confére ao official mais antigo de 
cada posto —  chefe de classe — . satisfeitas outras exigências, ackw 
conveniente formular, em harmonia com a legislação militar federal 
um projecto que submetti á consideração fio Governo do Kstado. qy  ̂
o approvou, baixando, a resjieito. o seguinte:

“ DECRETO N." 3.743, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1926.

Dispõe sobre a graduação de 
of ficiaes por antiguidade.

O presidente do Estado do Rio Grande do Sul, con
siderando que no Exercito os officiaes que attingem o nu
mero um por antiguidade, em todos os postos, são gradua

dos no immediato e convindo observar na Brigada Militar 
o mesmo principio, decreta :

Art. 1.° — As nomeações ou promoções de officiaes 
para a Brigada Militar serão feitas pelo Presidente do 
Estado sob proposta do respectivo commandante geral.

§ 1.° —  Os tenentes coronéis, majores, capitães, 1.'* 
tenentes e 2.°* que, por antiguidade, attingirem o numero 
um da classe de seu posto e não incidirem nas restricções 

contidas no artigo 16 do Regulamento Geral, serão gra
duados nos immediatos.' recebendo um titulo;

§ 2.° — o official graduado continuará no exercicio 
da funcção ou commando correspondente ao seu posto 
effectivo, fazendo todos os serviços ao mesmo inherentes;

§ 3.” —  terá a precedencia sobre os de seu posto 
effectivo e será considerado o ultimo da classe dos effe- 
ctivos em que se achar graduado;

§ 4.® —  a graduação não dará direito á jjercepção de 

outras vantagens que não sejam as gratificações de com
mando e especiaes, referentes a cargos que, eventualmente, 
o official venha a exercer, as quaes serão abonadas na 
fôrma regulamentar:

§ 5." —  o official graduado, preenchidas as condi
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ções previstas nos artigos 16 e 19 do Regulamento Geral, 
esta ultima condição quando a promoção seja para o posto 
de capitão ou de major, será promovido na primeira vaga 
que se dér correspondente ao posto da graduação, caso 
a promoção caiba ao principio de antiguidade;

§ 6." — exceptuam-se da disposição anterior os majo
res e tenentes coronéis, graduados nos postos iinmediatos. 
visto que a promoção effectiva a estes postos é feita sem
pre por merecimento, a juizo do Governo do Estado;

§ 7.® —  a promoção por merecimento será feita sem 
levar em conta a graduação, salvo o caso daquella recair 
em official que já a tenha;

§ 8." —  o official graduado, quando promovido effe- 
ctivamente, contará antiguidade do novo posto da data 
da graduação;

§ 9.° —  o commandante geral proporá os officiaes 
que devem ser graduados, na conformidade destas dispo
sições ;

§ 10.° —  o official que haja commettido faltas graves 
ou infamantes, antes de attingir o numero um da classe 
de seu posto e que tenha sido disciplinarmente punido por 
taes faltas não será graduado, por isso que a graduação 
eqüivale tambem a um premio;

§ 11.° —  os officiaes graduados antes destas disposi
ções e que sejam mais modernos, serão conservados nesta 
situação, annullando-se, porém, os effeitos da graduação 
até que se tornem mais antigos de suas classes, desde quan
do contarão antiguidade do posto se forem promovidos 
por antiguidade;

§ 12.° —  caso sejam esses officiaes promovidos por 
merecimento, a antiguidade será contada da data da pro
moção e não da graduação.

Art. 2.® —  Fica derogado o art. 7.® do decreto n.® 
3.489, de 13 de junho de 1925.

Palacio do Governo, em Porto Alegre. 30 de dezem
bro de 1926.
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PRECEDENCIA DAS PRAÇAS DE PRET

O Regulamento Geral desta Brigada, em seu artigo 36, estabe
lecia a precedencia entre as praças graduadas, de uma mesma classe, 
pelo tempo de serviço prestado na força.

No Exercito Nacional, onde esse critério vigorou durante an- 
"os, foi abolido, passando a precedencia a ser contada pela data da 
graduação.
*» « 

i



O critério seguido nesta Brigada vinha se tornando inconveiál 
te, creando situações incommodas e vexatórias.

A norma adoptada no Exercito Nacional é a que se me i j |  

gurava mais natural.
Para que melhor se verifique a anomalia do disposto n0 J B  

acima referido, basta citar o caso de uma praça, praça A, que -r* 
da em 1920, é promovida a 3." sargento em 1925 e a praça B aliste* 
da em 1900 e promovida ao referido jjosto em 1927, ter precedqSI 
sobre aquella, por ser mais antiga em tempo de serviço.

Era de se considerar ainda, que é pela graduação das r~irnJI 
feita mediante concurso, que se inicia a selecção das mais competente 
e dos futuros officiaes.

Por essa razão, frequentemente se vêm praças de pouco tem^j 
de serviço terem rápidos accessos. deixando para traz outras 

mais antigas.
Não parecia, pois equitativo que, somente ]xir effeito de anti

guidade, uma praça que assim se destacasse, na classe dos grajUH 
dos, tivesse de ceder a sua precedencia, não raras vezes exercida 

sobre varios collegas, a um que, por aquelle motivo, o alcançou tar

diamente.
O Regulamento Geral, não fazendo distincção dos graduados 

irmanava os aspirantes aos demais inferiores.
As inconveniencias apontadas mais se accentuavam no tocante 

áquelles, unicos na força que galgam posição de official, por meio 
de estudo, tirando o Curso de Preparação Militar.

Em sua classe, a precedencia, no Exercito, é contada pelo grau 
de approvação nos exames finaes da Escola Militar.

Para resaltar mais esses inconvenientes basta considerar o caso 
de uma promoção collectiva ao primeiro posto, a qual concorressem, 
simultaneamente, os sargentos commissionados em 2.° tenente, os aspi
rantes a official, os sargentos ajudantes e os 1.°* e 2.°‘ sargentos. 
Segundo a praxe que vinha sendo seguida, se um sargento commis- 
sionado ou aspirante a official fosse promovido, por um mesmo acto 
governamental, juntamente com um 2.° sargento mais antigo, este 
que até então se conservára em ordem hierarchica inferior, teria 

precedencia sobre aquelles.
Assim pensando, organizei, para sanar os inconvenientes apon

tados, um projecto que, submettido ao Governo do Estado, mereceu 
approvação, como se vê do decreto a seguir:

‘ DECRETO N." 3.843. DE 12 DE MAIO DE 1927.

Regula a precedencia « •  
tre as praças, inferiores t 
aspirantes a official na BÕ* 

gada Milita.
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O presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso da attribuição que lhe confere a Constituição, art. 20. 
n.° 3, considerando a conveniencia de dar clara interpre
tação ao artigo 36 do Regulamento Geral da Brigada Mi
litar, approvado pelo decreto n.° 3.489, de 13 de junho 
de 1925,

Decreta:

Art. 1.° —  As promoções das praças, inferiores e 
aspirantes a official, aos postos immediatos, serão regula
dos do seguinte modo:

a) —  a precedencia dos aspirantes a official que, 
desta data em deante, terminarem o Curso de Preparação 
Militar será regulada pela média de approvação nos exa
mes finaes;

b) —  a precedencia das demais praças graduadas se
rá regulada, em cada classe, pelas datas de promoção;

c) —  as ex-praças graduadas que reverterem ao ser
viço activo terão sua precedencia regulada entre seus 
eguaes em posto, embora sejam de promoção posterior á 
sua, pelo tempo de serviço prestado nesse posto;

d) —  a precedencia entre os soldados será regulada 
pelo tempo de serviço effectivo na Brigada Militar, ou 
pela edade quando alistados na mesma data;

e) —  a precedencia, quer dos sargentos commissiona- 
dos em 2.° tenente, quer dos aspirantes a official, quer 
das demais praças graduadas, quando promovidos a offi- 
cial, pelo mesmo acto, será regulada, d’ora em deante, 
pela que tinham até a data da promoção :

f) —  os actuaes segundos tenentes commissionados 
conservarão, dentro das datas das commissões, a prece

dencia que tinham pelas suas graduações quando sargentos.
g) —  as praças graduadas por elevação, nas suas es- 

pecialidaes (cabos e sargentos de saúde, veterinários, 
—15OpprOesi artifices, etc.) não terão precedencia, dentro 
das respectivas classes, sobre os cabos e sargentos comba
tentes. Ao reverterem á fileira conservarão a graduação 
se. além do concurso de especialidade, tiverem o de com
batente.

Art. 2.° —  Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Porto Alegre, 12 de maio 
de 1927.
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VENCIMENTOS DE PRAÇAS PRESAS

Na conformidade do que dispunha, nos artigos 83 e 89 
gulamento Geral desta Brigada, as praças sujeitas a processo 
mum ou militar, as condemnadas e presas disciplinarmente, 
zer serviço, percebiam, apenas, a etapa, esta mesmo arranchada. 0 

Importava tal facto em ficarem inteiramente privadas 
cursos para attenderem despesas indispensáveis, como as de lava®®»! 
de roupa, barbeiro e as de vicios tolerados. ' 1

As casadas, então, com mulher e filhos a sustentar, ficavam 1 

lamentavel e ]>enosa situação, pois deixavam suas familias VENC  
ás mais serias vicissitudes.

Procurando remover os graves resultados decorrentes que, sohní 

modo, me preoccupavam, dirigi-me a essa Secretaria, em officio n» 
1.161, de 17 de maio, alvitrando a adopção de medidas que me 
ceram justas.

S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, concordando com a pro

posta, baixou, regulando o assumpto. o seguinte:

“DECRETO N.° 3.848, DE 26 DE MAIO DE 1927.

Estabelece as vantagens 
a que têm direito as praças 

da Brigada Militar quando 
sujeitas a processo discipli

nar, commum ou militar.

O presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso da attribuição que lhe confére a Constituição, art. 20, 
n.° 3, considerando a conveniencia de regular as vantagens 

a que têm direito as praças da Brigada Militar quando 
snbmettidas a processo disciplinar, commum oti militar,

Decreta:

Art. 1." —  As praças da Brigada Militar, quando 

sujeitas a processo commum ou militar, quando conde

mnadas e recolhidas ás prisões da mesma força e quando 

presas disciplinarmente, seni fazer serviço, terão direito 

a dois terços do soldo além da etapa, como arranchada»*- 
§ 1° —  As praças casadas ou com encargos de famí

lia, que se achem na situação prevista neste artigo,^pode
rão desarranchar, a juizo dos commandantes de uniQ(^| 

§ 2." —  As praças recolhidas á Casa de C orrecção.
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para cumprimento de sentença, jjerderão o direito a qual
quer vantagem.

Art. 2.° —  Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Porto Alegre. 26 de maio 
de 1927.
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TEMPO DOBRADO

| Considerando que a Brigada foi mobilizada em julho de 1924 
para operações de guerra, embarcando, com destino a São Paulo,
i 13 desse mez e anno, um grande contingente seu que ali tomou 
irte nas operações militares contra os rebeldes, ao mesmo tempo 
ie já se organizavam outras columnas dentro do Estado para seguir 
ja aquella capital uma, e para Santa Catharina e Paraná outra, 
irando, |K>rém. ambas e as demais forças da Brigada, quer effe

ctivas. quer auxiliares, a operarem dentro do proprio Estado pela 
propagação do movimento em seu territorio: e

considerando, ainda, que dahi em deante a força estadual conti- 
u sempre com ordem de mobilização, tomando parte em conti- 

inuas operações de guerra neste e em outros Estados da União, até 
L extremo norte, além de serviços de vigilancia e outros especiaes, 
até 28 de fevereiro de 1927, época em que foram jugulados os últi
mos grupos rebeldes neste Estado, propuz em officio n.° 1.714, de
10 de agosto, fosse contado, em dobro, para effeitos de reforma, aos 
officiaes e praças, o periodo decorrido de 13 de julho de 1924 a 28 
de fevereiro de 1927, em que a força prestou serviços para repressão 

movimento revolucionário.
Approvada a proposta, baixou o Governo o decreto que a se

guir transcrevo:

"Decreto n.° 3.879, de 15 de agosto de 1927.

Manda contar pelo dobro 
para a reforma dos offi
ciaes e praças da Brigada 
Militar, o periodo decorrido 
de 13 de julho de 1924 a 
28 de fevereiro do corrente 
anno.



O presidente do Estado do Rio Grande do Sul 
uso de attribuição constitucional, :,í’

decreta:

Art. 1.° — Será contado pelo dobro, para a refor 
dos officiaes e praças da Brigada Militar, o tempo dm—̂  

te o qual prestaram serviços em defesa da ordem e d 
leis. ' av

Art. 2.° —  Esse tempo deve ser comprehendido <U 
13 de julho de 1924 a 28 de fevereiro do corrente ant^ 
em que a força estadual prestou serviços para a repressjó 
do movimento revolucionário neste e em outros Fitul^B 
da União.

Art. 3.° —  Revogam-se as disposições em contrario

Palacio do Governo, em Porto Alegre, 15 de acosto 
de 1927. '* ‘ '
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F.XTINCÇAO DO LOGAR DE 1NSPECTOR DAS BANDAS
DF. MUSICA

Com a reforma do 2." tenente graduado —  inspector das Irnndas 
de musica —  Pedro Corrêa Borges, verificada em julho, resolvi pro- 
j>ôr a extineção desse logar. o que fiz em officio n.° 1.697. de 10 de 

agosto.
O Governo, concordando, extinguiu, por acto n.® 343, de 13 

ainda de agosto, o citado logar.
Essa proposta foi motivada pela circumstancia de ter desappa- 

recido a necessidade que havia, anteriormente, de manter profissio

nal investido de tal funcção.
Em outras épocas, a sua acção era proveitosa dada a existenda 

da grande banda da Brigada e tendo em vista a vantagem do preparo 
de elementos das bandas regimentaes.

Com a extineção daquella banda e com os bons resultados conse
guidos no preparo technico destas, que têm á sua frente mestres ca
pazes, a manutenção daquelle logar representaria um onus, sem utili

dade, á fazenda publica.
Havia, sobretudo, a vantagem de applicar-se a verba correspon

dente tia ampliação <lo quadro cie cientistas para o desenvolvimento 

da assistência dentaria á tropa, o que realmente se fez.
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Já ha muito vinha se sentindo a falta de legislação que definisse 
convenientemente a situação do official reformado, no tocante ás 
«tias responsabilidades e uso de uniformes.

Nada havia a respeito, de modo que os officiaes reformados, 
fardados, usavam os mesmos distinctivos das unidades em que ha
viam servido e tambem o tal aliar te adoptado, geralmente, para indi
car o militar activo.

As autoridades civis negavam-se a tomar conhecimento de inci
dentes e factos desagradaveis occorridos com algum delles por se 
tratar de official reformado.

Por sua vez a autoridade militar sentia certo embaraço para to
m ar conhecimento e agir, por falta de amparo legal.

Assim, para evitar abusos e actos comproinettedores do conceito 
de que gosa a corporação, habilitando a autoridade militar compe
tente a tomar providencias contra os infractores. resolvi estudar o 
assumpto, de accórdo com a legislação em vigor 001 Exercito, sub- 
mettendo á consideração do Exmo. Sr. Presidente do Estado, por 
iutermedio dessa Secretaria, em officio n.“ 1.649. de 30 de julho, as 
disposições que me pareceu conveniente adoptar.

De conformidade com o exposto, S. Ex.. o Sr. Presidente, bai
xou o seguinte

"DECRETO N." 3.885. DE 31 DE AGOSTO DE 1927.

Dispõe sobre responsabili
dades a que estão sujeitos 
os officiaes reformados da 
Hrigada Militar e determina
o uso de uniformes para os 
mesmos.

O presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso da attribuição que lhe confere a Constituição, art. 20, 
n.° 4, considerando a conveniencia de regular as responsa
bilidades a que estão sujeitos os officiaes reformados da 
Brigada Militar e determinar o uso de uniforme para os 

mesmos.

decreta:

Art. 1.° —  Os officiaes reformados da Brigada Mili
tar, quando no desempenho de funcção militar, ficam su
jeitos ás leis. regulamentos, codigos e normas em vigor 

para o serviço da força.

OFFICIAES REFORMADOS
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§ unico —  Fóra desses casos res]>onderão por 
conducta e actos jn-rante as autoridades civis, de acc' —1 
com a legislação commum, sendo, porém, punidos na*~9 
formidade da legislação militar sempre que as faltas com 
mettidas forem de caracter militar. 1

Art. 2.° — Os officiaes reformados podeni anda 
fardados quando quizerem, guardando, porém, rigorosa 
compostura e moralidade, com estricta okservanda A J  
regulamentos militares e dos distinctivos especiaes n »  
forem estabelecidos, sob pena de punições regulamentam 
impostas j>elo commandante geral, quando se afastara» 
dessas normas.

§ 1.° —  Como distinctivo nas túnicas usarão uin cir
culo disposto no centro do trapézio da golla bordado em 
fio branco nos uniformes branco e de brim kaki (3.®) e 
em fio dourado no uniforme de flanella (2.®) e no de 
panno (1.®). No capote o mesmo distinctivo será colloca- 
do nas extremidades da golla em fio azul.

Na capa de tolerancia as armas do Estado, no distin
ctivo dos punhos, serão substituídas pelo circulo, bordado 

em fio azul.
§ 2.® —  Os officiaes reformados só poderão usar o 

cinto talabarte quando nomeados ou designados para o 
desempenho de qualquer serviço ou funcção militares.

Art. 3.® —  Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Porto Alegre, 31 de agosto

de
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INSTRUCÇÕES PARA OS CONTRACTOS DE BANDAS D E |

MUSICA

Vinham nossas bandas de musica atravessando uma crise que cada 
vez mais se accentuava, por factores varios que cooperavam para um

tal estado de cousas.
E ’ o caso que essas bandas muito trabalhadas pelas continuas to

catas, não auferiam resultados compensadores para o grande esforço 
dos músicos, em face dos baixos preços estipulados numa antiquada 

tabella.
Além de baixos os preços dos contractos, ainda metade do pro- 

dueto da tocata devia caber á Caixa da Brigada, de accórdo com o 
que estabelecia o § unico do artigo 276 do Regnlamento para o Serviço
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Interno e de Guarnição, ficando apenas a outra metade para distribui
ção proporcional entre os músicos.

Concorriam para aggravar mais a situação as cessões gratuitas das 
bandas, em casos freqüentes.

Consequencia: os seus melhores elementos, concluido o tempo de 
serviço, pediam baixa e iam em busca de remunerações mais elevadas, 
que facilmente encontravam em instituições civis e nas bandas do Exer
cito, com muito menor esforço.

Estavam, pois, desfalcadas nossas bandas. Era preciso encontrar 
remédio para o mal, antes que a debandada dos bons elementos se tor
nasse completa.

Assim, organizei instrucções sobre o assumpto, as quaes encami
nhei a essa Secretaria, com officio n.° 2.181, de 7 de novembro, pro
pondo sua adopção.

S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, approvou-as por despacho de
11 de novembro referido, conforme communicou essa Secretaria, em 
officio n.° 3.502/4, de 14 do mesmo mez.

Rigorosamente observadas, vêm dando os melhores resultados es
sas instrucções, que a seguir transcrevo:

“ Art. 1.° —  Os contractos das bandas de musica c 
fanfarras da Brigada Militar ficam sujeitos ás seguintes 
condições:

• a) —  os contractantes fornecerão o transporte de 
ida e volta para os músicos e material necessário, sempre 
que a distancia do local, onde se realize a festa ou sole- 
mnidade esteja situada a mais de dois kilometros do quar
tel;

b) —  fornecerão alimentação indispensável e extra- 
ordinaria aos músicos toda vez que a duração do con
tracto exceda de cinco horas, salvo se preferirem mandar 
conduzir os músicos para o quartel, para tal fim;

c) —  fornecerão passagem, em 1.® classe, ao official 
que acompanhar a musica, em viagem por via ferrea, flu
vial ou marítima.

Art. 2.° — Os preços minimos dos contractos serão 
os seguintes:

a) —  pela banda toda na séde da unidade:

70$000 

100(000 
140»000 

160*000 

1801000 

200$000 

220$000 

240|000

Por ’/4 hora

Por 1 hora

Por 2 horas .

Por 3 "

Por 4 n

Por 5 **

Por 6

Por 7



Por 8 

Por 9 

Por 10 

Por 11 

Por 12

b) —  O preço da banda contractada para outros muni 
cipios que não o da sua séde. será de 300J000 pelo primeiro 

dia e 200S000 pelos que se seguirem até a chegada ao quar. 
tel;

c) —  a organização de qualquer grupo terá por base

o preço de 15$000, por musico, durante 3 horas, e por ho
ra excedente mais 10%;

d) — quando os músicos tiverem de tocar marchan
do. a tabella acima soffrerá um augmento de 20%. De. 
pois das 20 horas, as tocatas soffrerão augmento de 10%-

e) — os músicos têm direito, a juizo do official que 
acompanhar a banda, do mestre ou encarregado do grupo, 

a um ligeiro descanço no decorrer das tocatas, em inter- 

vallos razoaveis, sem prejuizo. porém, do contracto effe- 

ctivado.
Art. 3." —  Da importancia dos contractos, dois ter

ços serão distribuídos aos musiocs e um terço incorpora
do ás economias da Brigada ou ás da unidade, que tenha 

séde fóra da capital, destinando-se esta parte á reparação 

do instrumental.
Art. 4." —  A distribuição dos dois terços referidos 

no artigo anterior, pelos músicos que tomarem parte na 

tocata, será feita por quotas, cabendo 7 ao mestre, 6 ao 

contra mestre; 5 aos músicos de 1.” classe: 4 aos músicos 

de 2.* classe e 3 aos de 3.*.
Art. 5.” —  As bandas de musica e fanfarras, afóra o 

serviço official e actos civicos e patrioticos, estes a juizo 

do commandante geral e dos commandantes de unidade, 

não poderão tocar gratuitamente.
Art. 6.° —  O Secretario de Estado dos Negodos do 

Interior e Exterior, o commandante geral ou o comman

dante de unidade, com séde fóra da capital, poderão dis

pensar o contractante do pagamento do terço a ser reco

lhido á caixa de economias, como unica concessão, em ca

sos especiaes, a juizo de cada um.
Art. 7.° —  Os dois terços destinados aos músicos não 

poderão, em caso algum, ser dispensados.
Art. 8.° —  Os commandantes de unidade designarão 

um official subalterno para acompanhar as bandas sem

pre que tal providencia seja aconselhavel, principalmente 

nos casos de saida para fóra da séde do corpo.
Art. 9.° —  O official designado para tal serviço terá
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2«0$0on
*80*000

290*000

300*000

310*000
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direito a unia diaria de 20$000. não percebendo ajuda de 
custo.

§ unico —  Essa vantagem só terá logar quando a to
cata se realizar fóra dos limites suburbanos da séde da 
unidade.

Art. 10." — Os contractos serão feitos j>ela Assistên
cia do Pessoal e pelas unidades.

§ unico —  Cumpre aos commandantes de unidade. 11a 
capital, communicarem ao assistente do jiessoal os con
tractos que ultimarem.

Art. 11.° — O Secretario de Estado dos Negocios 
do Interior e Exterior e o commandante geral da Briga
da poderão tornar insubsistente qualquer contracto, sem
pre que circumstancias esj>eciaes assim o exigirem, dan
do-se. porém, immediato aviso ao interessado.

Art. 12.° —  Os contractos ficarão sem effeito se a 
unidade, dei>ois de se haver compromettido, fõr designada 
para qualquer missão fóra de sua séde.

§ unico —  Se a tocata já tiver sido iniciada, as par
tes interessadas entrarão em accórdo para o ajuste de 
contas.

Art. 13." —  As importancias dos contractos serão 
pagas adeantadamente ou no acto de terminar a tocata, 
conforme fõr ajustado.

Art. 14.° —  O commandante da unidade informará 
ao contractante qual o encarregado do recebimento das 
importancias dos contractos e qual o responsável |>ela di
recção da banda ou do grupo.

Art. 15.° — O commandante geral da Brigada pode
rá adoptar nova tabella de preços ou fazer alterações na 
tabella actual. desde que tal providencia se torne neces- 
saria.

Art. 16.° —  Os casos omissos que se verificarem nas 
presentes instrucções serão resolvidos pelo commandante 
geral.”

REVERSÃO DE OFFIC IAES F. PRAÇAS 
REFORM ADOS

Attendendo que a não ser o artigo 34 do Regulamento Geral, 
que dispunha sobre a precedencia entre seus pares do official refor
mado revertente. nenhuma outra disposição de lei ou regulamento 
existia para regular tão importante assumpto como é a reversão, que 
ficava tão sóinente adstricta á cessação da incapacidade physica do 
official ou praça reformados, dirigi, em 8 de novembro, a essa Se
cretaria, o officio n.° 2.185, no qual, depois de justificar longamente
o assumpto, encarando-o sob diversos prismas do mais alto interesse 
para o Estado e para a corporação, em particular, propuz a adopção
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de disposições que formulei naquelle officio. afim de regular conve 

nientemente o caso.
Approvada a proposta foi baixado o seguinte:

"DECRETO N.” 3.949. DE 13 DE DEZEMBRO DE 1927.
*

Dispõe sobre reversão ao 
serviço activo da Brigada 
Militar de officiaes e pra

ças reformados e emprega
dos civis aposentados.

O presidente do listado do Rio Grande do Sul. con
siderando a conveniencia de regulamentar a reversão de 
officiaes e praças reformados e de empregados civis apo
sentados ao quadro activo da Brigada Militar,

decreta:

Art. 1." — O official reformado da Hrigada Militar 
poderá reverter ao serviço activo:

§ 1.° — por iniciativa do Governo, nos termos do ar
tigo 60 do decreto n." 3489, de 13 de junho de 1925;

§ —1 —  a requerimento do interessado.
Art. 2. —  Em qualquer dos casos a reversão depen

derá :
§ 1.° —  da idoneidade moral revelada pelo official, 

quer durante a actividade, quer durante a inactividade;
§ 2.° —  da capacidade profissional, lealdade, dedica

ção e valor revelados durante o serviço activo;
• § 3.° —  dos serviços de paz e de guerra que tenha 

prestado;
§ 4.° — do tempo de afastamento da actividade que 

não deverá exceder de 4 annos para os officiaes superio
res e capitães e de 3 para os officiaes subalternos;

§ 5.° —  da edade do official que deverá estar com
preendida no seguinte limite:

coronel ............................................ até 60 annos
tenente coronel ........................... ...até 56 annos
major .............................................. até 54 annos
capitão ............................................ até 50 annos
1.° tenente ......................................até 46 annos
2.° tenente ................................... ...até 43 annos

§ 6.° —  da sua conveniencia para o serviço militar, a 
juizo do Governo do Estado;

§ 7." —  do resultado da inspecção de saúde a que
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será submettido, finalmente, ]>ela junta medica da Briga
da. se preencher os demais requisitos exigidos.

Art. 3.” — De accórdo com o artigo 59 do Regula
mento Geral da força, poderá o Governo nomear outra 
junta no caso de discordancia de um ou mais médicos dos 
que constituam a primeira. Essa nova junta poderá ser 
composta de médicos militares da Brigada ou do Exercito, 
de médicos civis do serviço do Estado ou ainda poderá 
ser mixta.

Art. 4." — O official que reverter somente poderá 
ser promovido ou graduado depois de um interstício de 
dois annos, contados da data da reversão, ficando nesse 
periodo considerado excedente do quadro. A sua prece
dencia será regulada i>elo que estalielece o artigo 34 do 
Regulamento Geral.

Art. 5.“ — O official reformado que tenha sido gra
duado em ixjsto immediato, por effeito de reforma, ao re
verter. jierderá a graduação. :

§ unico —  O official graduado por antiguidade per
derá a graduação se, ao reverter, tiver perdido a qualidade 
de mais antigo:

Art. 6.° —  A reversão das praças de pret dar-se-á 
por iniciativa do Governo ou a pedido do interessado.

Art. 7.° —  Em qualquer dos casos dependerá a re
versão dos seguintes requisitos:

§ 1.° — da conducta mantida pela praça, quer durante 
a actividade, quer durante a inactividade;

§ 2.” —  dos serviços de paz e de guerra que tenha 
prestado;

§ 3.° —  da edade que não poderá exceder de 36 an
nos;

§ 4." —  da sua conveniencia para o serviço militar, 
a juizo do Governo;

§ 5.° —  do resultado da inspecção de saúde a que se
rá submettido, finalmente, pela junta medica da Brigada 
se preencher os demais requisitos exigidos.

Art. 8.° —  São applicaveis tambem ás praças as dis
posições previstas no artigo 3.°.

Art. 9.° —  As praças graduadas que reverterem ao 
serviço activo terão sua precedencia regulada entre seus 
eguaes em posto, embora sejam de promoções posteriores 
á sua. pelo tempo de serviço prestado nesse jxisto.

Art. 10.° — O sargento que tenha conquistado gra
duação de official, por effeito de reforma, perderá essa 
graduação se reverter.

Art. 11.° — O sargento que reverter ficará conside
rado excedente do quadro durante dois annos, periodo
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em que não terá. em sua classe, direito a accesso de ;«)sto 

nem a promoção a official.
Art. 12.° —  As praças graduadas por elevação nas 

suas especialidades (cabos e sargentos de saúde, veteriná
rios, —126eem6qun artifices, etc.), ao reverterem, conserva
rão a graduação se. além do concurso de Mpecialidade, ti
verem o de combatente, ficando sujeitas ao disposto no 

artigo 11.
Art. 13." —  Os soldados que reverterem serão in

cluídos na tropa e terão sua precedencia regulada entre os 
demais pelo tempo de serviço effectivo prestado ou pela 
edade, quando o tempo fôr egual.

Art. 14." —  Os empregados civis ou contractados da 
Brigada que tenham sido aposentados, poderão reverter ao 
serviço activo por iniciativa do Governo ou a pedido, de
pendendo a reversão, em qualquer dos casos, da boa con- 
ducta mantida, dos serviços prestados e da cessação da 
invalidez, comprovada em inspecção de saúde a que serão 
submtttidos pela junta medica da Brigada, se preenche
rem os demais requisitos.

Art. 15 —  Somente depois de 16 annos de effectivo 
serviço poderão os officiaes e praças reformados e em
pregados civis aposentados, que reverterem, ser novamen
te reformados ou aposentados com vencimentos superiores 
aos que percebiam como inactivos.

Art. 16 — Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Governo, em Porto Alegre, 13 de dezem

bro de 1927.

ão ão trqámu .— sm.maqruo
cqrl,uar ãdimuo;

NOVOS REGULAMENTOS, INSTRUCÇÕES E 
PROGRAM M AS

Depois de feita a necessaria revisão para conformai-os com as 
necessidades actuaes, submetti á approvação do Governo que os man
dou adoptar por decreto n.° 3.824, de 13 de abril, os seguintes pro
jectos: Regulamento para a instrucção dos quadros e da tropa; In- 
strucções sobre exames práticos para os postos de major, capitão e
2.° tenente: Instrucções sobre concursos para promoção de cabos e 
sargentos; Regulamento do Curso de Preparação Militar; Progranuna 
das Escolas Regimentaes e Regulamento do Curso Pratico de En

fermeiros e Padioleiros.
Por esse mesmo decreto foi derogado o § unico do artigo 19 do 

Regulamento Geral que dizia:
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“Os officiaes com serviço de campanha poderão ser 
promovidos independentemente de exame pratico, a juizo 
do Governo”,

visto que as novas instrucções approvadas adoptaram, para o caso, 
outra orientação que consulta melhor os interesses da força, dispen
sando o official, em tal situação, apenas de uma parte do exame — 
a que diz respeito a demonstração pratica da capacidade de com- 
mando, á frente de uma unidade ou sub-unidade de tropa.

ORGANIZAÇAO E D ISTRIBU IÇÃO 
DOS EFFECTIVOS DAS UNIDADES E SERVIÇOS

A organização geral da Brigada, fixada de accórdo com o or
çamento mandado observar para o corrente anno de 1928, por de
creto n.° 3.935, de 13 de dezembro de 1927, é a constante do quadro 
a seguir:
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Conforme referi, em relatório anterior, o quadro dos Serviços 
\tixiliares, composto de 182 homens, precisa de unificação adminis- 
trativa.

Ha, nesse quadro, sargentos, cabos e soldados amanuenses, in- 
.trnctores. conductores, ordenanças, —13CoonCfrm artífices, etc., dis
tribuídos pelos diversos departamentos e repartições do commando e 
serviços geraes.

Como accentuei lá. a parte disciplinar desse pessoal está affecta, 
(firectamente, 30 commandante geral; fardamento e vencimentos rece- 
ibem tia Assistência do Material, ao passo que seus assentamentos 
4o escripturados na Secretaria da Brigada.

Resultam dahi embaraços que facilmente serão remediados con
centrando-se esses elementos numa unidade com vida administrativa 
e disciplinar para a conveniente unificação dos serviços.

As officinas, cujo j>essoal se constitue de elementos tirados dos 
Serviços Auxiliares e de civis contractados, não têm quadro discri
minado de operários, de accôrdo com suas funcções e categorias. 

Impôe-se a regularização do seu quadro.
Como já demonstrei, tambem, será vantajoso que o Deposito de 

Recrutas. Linha de Tiro e Picadeiro constitua um departamento au- 
tonomo. no tocante á vida administrativa e disciplinar, dando-se-lhe 
uni quadro proprio.

Presentemente, seu pessoal é fornecido pelos Serviços Auxilia
res. donde resultam os inconvenientes já apontados pela variedade 
dos orgãos disciplinares e administrativos.

Estudados esses assumptos e organizados os projectos respe
ctivos, submettel-os-ei á vossa consideração.

REGULAM ENTO DE PROMOÇÕES

As promoções de officiaes da Brigada eram, anteriormente, fei-
I tas por indicação exclusiva do commandante geral.

Nos tempos em que o quadro era pequeno, com as unidades todas 
Rtacionadas na capital, tal norma não apresentava inconveniente al- 
Igum porque o commandante geral estava em contacto directo com a 
[tropa, conhecia os officiaes um por um, observava continuamente a 

llacçân individual dos mesmos, e, consequentemente, tinha elementos 
Bara julgal-os com acerto e justiça, segundo seus méritos.

Entretanto, modificou-se, profundamente, essa situação: os qua- 
IKros evoluiram, contando, agora, com cerca de 200 officiaes e appro-

■ ■taadamente 300 sargentos; varias unidades estacionam, permanen- 
■teniente. no interior do Estado; a tropa agiu fraccionada durante as 
^ütimas revoluções, em differentes zonas do Estado e do Paiz e 
Isob commandos diversos.
j Todas essas circumstancias tornaram impossível ao commandante 
■fcral. unicamente, aquilatar do merecimento de cada um para effeito 
N<* indicações ao accesso por esse principio.

1 Por taes motivos e para evitar injustiças involuntárias que pu-



dessem ser conimettidas, resolvi instituir, eni caracter tenipor • 9  
até <|ue o assumpto seja definitivamente regulamentado j>elo Go 'iri0' 
a Commissão de Promoções, á qual dei um regulamento provi*, 0-0’ 
modelado em linhas geraes pelo do Exercito.

Compõe-se a Commissão de 6 membros tirados dentre Qs {J  
ciaes superiores da força, revezados de 6 em 6 mezes, tendo •' 
membro permanente o chefe da Missão Instructora.

A Commissão, á medida que as vagas se abrem, indica á • 
moção, após estudo detalhado e meticuloso dos assentamentos 
cada um e de outros documentos que i>ossam influir no caso, os o ff 
ciaes e inferiores que reunem os melhores requisitos constitutivos d* 

merecimento.
Consoante as disposições provisórias vigentes, a promoção no 

merecimento está subordinada ao preenchimento dos seguintes re

quisitos :

1.® —  Capacidade de commando;
2.® —  Capacidade para o desempenho do ]x>sto immediato-

3.® —  Subordinação;
4.° — Moralidade irrepreensível;
5.® —  Valor pessoal:
6." —  Critério;
7.® —  Zelo;
8." — Iniciativa;
9.® —  Actividade;
10.® —  Probidade;
11.® —  Intelligencia cultivada;
12.® —  Habilitações theoricas e praticas;

13.® —  Lealdade;
14.® —  Bôa conducta civil ’e militar;
15.® — Bons serviços prestados na paz e na guerra;
16.® —  A pratica de actos meritorios no exercido da profissão;
17.® —  Ter o Curso de Preparação Militar e ser aspirante a

official.

Em egualdade de condições terão preferencia para promoção 

por merecimento : I

1.° —  Os que houverem prestado serviços de guerra com re
ferencias especiaes. honrosas, publicadas em lioletins

militares;
2.® —  Os que tiverem obtido approvações nos exames presta

dos nas escolas officialmente reconhecidas:
3.® —  Os que tiverem o Curso de Preparação Militar;
4." —  Os que tiverem sido feridos combatendo ou em actos <le

serviço á frente de tropa;
5.“ —  O  tempo de serviço publico averbado.



f  Comquanto ainda com regulamentação deficiente e provisoria. 
jfiii a Commissão feito já varias indicações com acerto c justiça.
p Constituida como é de officiaes superiores —  commandantes 

Lg unidades e chefes de serviços —  com a responsabilidade que têm 
coin o conhecimento proprio da maioria dos officiaes. pela ligação 

|jrecta na tropa, dispondo ainda dos assentamentos e outros elemen

tos Para 11,11 estU(l° conveniente, outro resultado não seria de esperar 
(j| Commissão de Promoções.

r. Está. pois. realizada, com exito. a experiencia. E os bons resid
idos colhidos animam e autorizam a regularização definitiva do im
portante problema, para estabelecer, por um conjuncto de regras e 
principios. a selecção rigorosa, segura e justa daquelles que. j>elo seu 
-^rito. devam ser contemplados com a promoção ]xjr merecimento.

[ Só assim poderá haver estimulos e bem estar.
Dada a importancia e delicadeza do assumpto. fiz paciente estu

do das leis de promoções do Exercito e Armada e de outras corpo- 
rações militares.
. Dellas aproveitei os principios fundamentaes applicaveis á for

ça e conclui a organização de um projecto de regulamento de promo
ves para esta Brigada. 001 qual inseri disposições próprias aconse- 
iadas ]>ela observação e pela pratica.

[ Fiz o projecto circular ]>elos commandantes de unidades, chefes 
djs serviços e repartições, de modo que todos collal>orassem na feitu
ra desse trabalho.
I Nelle collaboraram, tambem. o chefe da Missão Instructora, te

nente coronel Emilio Lucio Esteves, e o capitão instructor Alcindo 
Nunes Pereira.
► Recebidas as suggestões de todos, procedeu-se a uma revisão 

tuidadosa do trabalho, melhorando-se seu *exto pela introducção, 
modificação e eliminação de disposições.

0 Dentro em breve, submetterei ao vosso elevado juizo esse pro-
1 que encerra matéria de tanta relevancia e (|ue, ao mesmo tempo, 
stitue justa aspiração da força, porque nelle estão condensados os 
incipios asseguradores da continua elevação moral e profissional 
seu quadro de officiaes.

DEFESA DE OFFIC IAES E PRAÇAS

Em officio n.° 1.983. de 27 «de setembro, dirigi a essa Secreta- 
a consulta a seguir transcripta:

“O  artigo 261, n.° 1, do Regulamento Geral desta 
Brigada estal>elece que ao auditor cumpre ‘‘advogar no 
fôro commum os interesses dos officiaes e praças, quan
do submettidos a processo criminal por delictos commet- 
tidos 001 exercido de suas funeções. salvo quando a sua 
intervenção fôr dispensada”.

Acontece, porém, que esta Brigada tem unidades
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aquarteladas no interior do Estado e cjue a séde da Audito. 

ria é nesta capital, de onde é (|iiasi impossível o afasta
mento do auditor, sem prejuízo do serviço de justiça.

Por este motivo e na hypothese de que algum offi. 
ciai ou praça venha a ser processado criminalniente. „0 
fôro commum. por delicto commettido no exercício de 

suas funcções, visto que esta força tem regular numero 

de destacamentos da tropa permanente encarregados do 

serviço de policiamento e que as unidades nas respetivas 
sédes tambem auxiliam este serviço, consulto-vos:

a) — Quando algum official ou praça de unidade na- 
quellas condições fôr submettido a processo criminal, no 
fôro commum, por delicto commettido no exercício de 
suas funcções, e que não seja ]>ossivcl o afastamento, desta 
capital, do auditor para acompanhar o processo, deve ou 
não o commandante da unidade promover os meios neces 
sarios á defesa do official ou praça processado?

1,) —  Em caso affirmativo. a quem comete o liga
mento dos honorários estabelecidos ao advogado contram-

Ern solução, foi communícado a este commando, etn officio n° 
3.424/4, de 31 de outubro, que quando algum official ou praça de 
unidade desta Brigada, aquartelada no interior do Estado, fôr sub
mettido a processo criminal no fôro commum. por delicto commet- 
tido no exercicio de suas funcções e que não seja possivel o afasta
mento. desta capital, do auditor para acompanhar o processo, deve 
ser requerido o beneficio da assistência judiciaria para a defesa do 

accusado.
Entretanto, essa solução comquanto constitua já um l>eneficio 

pelo amparo relativo ao official ou praça processados por delicto 
commettido em serviço publico, não resolve totalmente o caso.

Não pôde haver, em tal situação, um interesse pleno pela causa 
em jogo e a defesa é. como tem acontecido varias vezes, precaria 
ou tardia, pois. vem fazer sentir sua acção depois de formado o pro

cesso.
Ficam, assim, os homens, especialmente as praças, grandemente 

prejudicados em processos feitos á sua revelia e que têm como des
fecho a condemnação. que seria eVitavel ou attenuada se houvesse 
uma assistência directa e interessada na obtenção de provas ein fa
vor dos processados e que acompanhasse a causa em todos os seus 

tramites.
Julgo, por taes fundamentos, razoavel dispensar-se amparo mais 

efficaz aos servidores colhidos em processo dessa natureza, parecen
do-me que será op]>ortuna a solução do assumpto quando se cogitar 
da reforma da justiça militar do Estado, de que tratei em capitulo 
anterior, dando-se-lhe elementos que tornem possivel a assistência 

directa numa tal situação.

do?”
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Tendo eni vista as grandes vantagens e facilidades de communi- 
*ções rapidas e seguras com as unidades desta Brigada que estacio- 

ípjni no interior do Estado, institui, ean fevereiro, a titulo de expe-
I rjencia. uma escola de radio-telegraphia para aprendizagem de pragas.

A escola ficou sob a direcção do 1.° tenente Aldo Ladeira Ribeiro 
L o ensino a .cargo de profissional competente.

Essa escola continúa funccionando com bons resultados.
Adquiri já, pelas eçonomias da Caixa da Brigada, quatro esta- 

tje., radio-telegrapliicas, das quaes estão installadas 3: uma nesta 
Kpiral. no quartel do 3.° batalhão de infantaria, á Praia de Bellas; 
(«tra, em Santa Maria, no quartel do 1." regimento de. cavallaria; e, 

j ;inalniente. a terceira, eni Livramento, no quartel do 2.° regimento de 
| avaliaria.

Resta uma que. dentro em breve, farei installar no quartel do 
14" batalhão de infantaria montada, em Pelotas.

E teremos, assim, todas as unidades do interior ligadas ]x>r esse 
Imeio.

ERECÇAO F. INAUGURAÇAO DE MAUSOLÉO

ESTAÇÕES RAPIO-TEI.EGRAPHICAS

Conforme expuz, em relatorio anterior, cogitei, como uma das
I mais expressivas homenagens á memória do saudoso e inolvidavel co

ne! Affonso Emilio Massot. extincto commandante geral desta Bri-
I jada. da erecção de um maiusoléo para encerrar seus despojos.

Essa idéa. como era de vêr, foi acolhida com applausos pelas
I unidades effectivas e auxiliares desta Brigada que se promptificaram 
la prestar o auxilio material a seu alcance, assim, tambem, isolada- 
|mente. officiaes e praças.

S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, tendo conhecimento do pro
jecto. deu-lhe seu melhor apoio, estimulando a iniciativa (pie julgou 

pobre e justa.

Assim, nomeei, em comniissãtf, os tenentes-coroneis Emilio Lucio 
Isteves, Arthur Octaviano Travassos Alves e Árlindo Franklin Bar- 

Iboza. major José Freire de Oliveira e Souza, capitães Agenor Bar- 
Ijdlos Feio e Antero Marcellino da Silva Junior e 2." tenente Malvino 

*ires da Fontoura, sob a presidencia do tenente coronel Esteves, afim 
fazer os necessários estatdos.

| Dessa commissão. falleceu. pouco depois, o mallogrado e saudoso 
nente coronel Travassos.

Feitos os resj)ectivos estudos, teve preferencia para a execução do 
ttsoléo o esculptor José Gaudenzi. com quem foi lavrado o seguinte 
ntracto:

“ Contracto que entre si fazem a Brigada Militar, re
presentada pelo coronel Claudino Nunes Pereira, comman
dante geral, e o esculptor José Gaudenzi, para a execução 
do tumulo do coronel Affonso Emilio Massot, de confor
midade com o projecto approvado.L



De accôrdo com o projecto approvado p ia  conTnijssã 
nomeada pelo commandante geral, coronel Claudino NUn ' 
Pereira, as partes contractantes. na presença das testenS 
nhas que assignam, firmam o presente contracto 
execução do tumulo, no Cemiterio da Santa Casa desta 
capital, na seguinte fórtna e condições:

I

O tumulo terá 2.90 metros (dois metros e noventa 
centímetros) de frente. 2.50 metros (dois metros e cincoenta 
centímetros) de frente a fundo e as demais dimensões 
conforme estão indicadas nos desenhos dos quaes cada parte 
contractante ficará com uma cópia.

II

O tumulo será todo de granito azul polido, de estru- 
ctura uniforme, podendo a face trazeira ser apicoada.

I I I

No centro da grande lapide de granito azul polido será 
collocado o retrato em relevo do illustre morto, e, lateral
mente. duas faixas de louro e carvalho, tudo de galvano- 
bronze e com as dimensões indicadas no projecto.

IV

A estatua da saudade, depositando flores sobre as in
sígnias de coronel, será de galvano-bronze e em tamanho 

natural.
‘ V

Os vasos urnas, os festões e as inscripções serão de 
galvano-bronze e com as dimensões indicadas no projecto.

V I

O piso será de granito azul polido, com a tampa ̂ de 
mármore branco sobre a carneira, tudo com as dimensões 

indicadas no projecto.
V II

A tampa de mármore branco da carneira sera provida 
de 4 (quatro) argollas de bronze, ficando no centro a 

palavra PAX. tambem de bronze.
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O socolo levará a seguinte inscripção em bronze: Co
ronel Affonso Emilio Massot.

IX

A parte subterranea do tumulo será de alvenaria de 
tijolo com argamassa de cimento para a perfeita estabili
dade das paredes lateraes, da fundação e do “ radier”.

X

A carneira terá logares para 4 (quatro) caixões de 
adultos e 2 (dois) vãos para 10 (dez) urnas cinerarias.

XI

As faces internas da carneira. l>em como as faces das 
paredes divisórias, receberão um indueto de argamassa de 
cimento para o fim de impermeabilizal-as.

XII

A obra. objecto deste contracto, será executada pela 
quantia de 15:900$000 (quinze contos e novecentos mil 
réis.)

XIII

O pagamento será effectuado em tres prestações a 
saber:

a primeira, de 3 :000$000 (tres contos de réis), ao ser 
assignado o presente contracto;

a segunda, de 5 :000$000 (cinco contos de réis), quan
do estiverem promptas as carneiras, a lapide, as guarnições 
de granito aziul polido, os ramos de louro e carvalho, re
trato em relevo, vasos, urnas e festões de galvano-bromze;

a terceira, de 7 :900$000 (sete contos e novecentos mil 
réis), ao entregar o segundo contractante a obra com
pletamente concluida.

XIV

O primeiro contractante por si e por pessoal por elle 
designado fiscalizarão a execução da obra, fazendo cumprir 
as clausulas do presente contracto.

XV

Antes de ser recebida a obra pelo primeiro contra
ctante, será ella devidamente examinada por uma commis-

V III



são por elle designada e só depois do parecer (avo 1 
dessa commissão é que será considerada conmW.,. U 
concluida a obra contractada.

I  X V I

O praso para a conclusão da obra será dc 6 (sei'il 
mezes, a contar fia data da assignatura fio presente contraet

Para maior clareza, eu, Aldo Ladeira Ribeiro n s 
meiro tenente secretario interino, lavrei o presente contra" 
cto que, depois de lido e achado conforme, vae assignadál 
pelas partes e duas testemunhas.

O valor do presente contracto é tle 15 :900$000 (quin
ze contos e novecentos mil réis).

Porto Alegre, 13 de dezembro de 1926.

ãopresld irlgn agógsóp
cdn( vpregln1m

(sobre trinta e cinco mil réis de estampilhas federaes e 
estaduaes. devidamente inutilizadas).

Em tempo. —  Ficou accordado entre as partes con- 
tractantes que será paga ao constructor além da importan- 
cia do presente contracto, a diíferença que diz existir entre 
o piso de mármore, como está no projecto que apresentou, 
e o piso de granito azul-polido, referido na cláusula VI. o 
que tudo opportunamente será combinado.

Porto Alegre. 13 de dezembro fie 1926.

ãopresld irlgn agógsópm
Coronel.

cdn( vpreglnsmé

A  13 de outubro deste armo relatorial, o esculptor Gaudenzi en- , 
tregou, prompto, e nos termos do contracto, o mausoléo que está si
tuado no quadro n.° 1 do Cemiterio da Santa Casa de Misericórdia.

Com o mausoléo propriamente dito foi despedinda a quantia de 
15:900$000 e com a aequisição do terreno necessário no Cemiterio a 
de 7 :505$000, orçando tudo em 23 :405$000.

Para esse total concorreram as unidades efíectivas e auxiliares, 
seus officiaes e praças, com 10:495$150 e a Caixa da Brigada com • 
12:909$850.

Julgado em condições e recebido o mausoléo. designei o dia 21 
de outubro, data do 2." anniversario do fallecimento daquelle extincto
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chefe, para sua inauguração e entrega á Exma. Familia. o que real
mente aconteceu.

Saldou, deste modo, a Brigada, uma divida de gratidão.
E o fez com nobre espontaneidade, prestando reverente e affe- 

ctudso culto ao pranteado coronel Massot, o chefe saudoso, cuja com
petência e relevantes serviços prestados não só á corporação, como 
ao Estado e á Republica, com o maior devotamento e abnegação, 
tornam inesquecível sua memória.

Xo mausoléo inaugurado ficarão encerrados, para a eternidade, 
seus sagrados despojos. E o monumento, nas suas linhas singelas e 
harmoniosas, relembrará, pelos tempos afóra, a personalidade daquelle 
vulto illustre em que a bondade e a justiça corriam parelhas, na sua 
impeccavel vida publica e privada, farta dos mais expressivos exem
plos de inteireza moral, de nobreza e de patriotismo.

() acto. que se revestiu de toda solemnidade. teve logar, como 
dis^c. no dia 21 de outubro, ás 9 horas, com a presença do Exmo. Sr. 
dr. Borges de Medeiros, então Presidente do Estado; drs. Protasio 
Alves, Antonio Marinho Loureiro Chaves e Augusto Pestana, Secre
tários de Estado dos Xegocios do Interior e Exterior, da Fazenda e 
das Obras Publicas, respectivamente, do Governo transacto; desem
bargador Manoel André da Rocha, presidente do Superior Tribunal do 
Estado; deputados Annibal Loureiro, Firmino de Oliveira e Aurélio 
Py, representando, em commissão, a Assembléa dos Representantes 
do Estado; dr. Octavio Rocha, intendente municipal de Porto Alegre; 
Exmo. Sr. general Gil Antonio Dias de Almeida, commandante da 3." 
Região Militar, representado pelo seu ajudante de ordens. 1.° tenente 
Octavio Massa; dr. Luiz José de Sampaio, juiz federal deste Estado; 
drs. Sarmento Leite e Jayme da Costa Pereira e sr. João Pinto da 
Fonseca Guimarães, representando o Conselho Municipal de Porto 
Alegre; srs. Othelo Rosa e dr. João Carlos Machado, representando a 
“A Federação.”

Assim, tambem. estiveram presentes outras altas autoridades civis 
— militares, federaes, estaduaes e municipaes. aggremiações republica
nas, corporações civicas e militares e pessoas gradas.

Compareceu toda a officialidade desta Brigada, da guarnição da 
capital, e carmnissões de inferiores e demais praças.

As unidades estacionadas no interior do Estado se fizeram re
presentar.

Coberto o mausoléo com grinaldas e 14chcef,p fez uso da palavra, 
em nome da Brigada, por delegação deste commando. o auditor, dr. 
Manoel Lobato, que proferiu o seguinte discurso:

“ Exmo. Sr. dr. Presidente do Estado.
DD. autoridades civis e militares.
Meus senhores.
Delegou-me a Brigada Militar, representada pela sua 

força effectiva e auxiliar, a incumbência para deante do 
tumulo do inesquecivel coronel Affonso Massot, onde
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repousa inanimado o seu corpo, dizer o que ella sente 

que sinto eu. ao recordamos a sua veneranda memória è 
infausto do seu passamento, nesta hora de amarga saudade

Este momento não comporta arrebiques da lingua
Uno minha voz ás vozes da Rrigada Militar que 

traduzem o grito angustiado do seu coração.

Confundem-se neste instante os nossos pensamentos 
na mesma amargura.

Rem me lembro, não vae longe.
Quando bruxoleava a sua preciosa existencia, para o 

seu leito convergiam, soffregamente anciosos, os olhares 
da Brigada Militar, vivendo num labvrintho de duvidas.

E anciosa, fremente, offerecia em holocausto, suas 
lagrimas, seus prantos e seu coração dilacerado desde 
que assim se salvasse tão querida vida.

E sua soffreguidão explodiu, mim espasmo de dôr, 
chocante realidade.

A lei suprema, impiedosa e irreverente, na sua faina 
implacavel de tudo derrocar, venceu o nosso soldado e 
elle tombou ao gol]>e do raio possante — contra o qual 
não valem forças.

Tombou sobre o seu escudo na batalha da vida.
Partiu para o silencio da morte um espirito justo e 

indelevel no coração da Brigada Militar — a sua impe- 
recivel memória.

E deante de tão violento golpe a sua dôr foi profunda. 
Ella não se define mesmo...

Desenhara-se desde logo para a Brigada Militar - 

immensidade da hecatombe, encerrada num vasto scenario 
de indizivel soffrimento.

Era que a Brigada Militar estava identificada com o 
seu inesquecível chefe, a elle intimamente vinculada j>or 
solida amizade e subordinação consciente.

E chorando sua morte, chorou tambem o Rio Grande.
Naquelle momento supremo de amaldiçoada certeza, 

genuflexo, o coração do Rio Grande fazia uma pergunta 
dolorosa, uma anciada interrogação.

E ’ que se amortecera o seu olhar electrizante e ein 
seu corpo gelido, frio, jamais pulsaria o seu grande cora
ção, quando ainda, precisamente, pairava sobre o Rio 
Grande um labyrintho de duvida, sinistras visões, pavo
rosos temores.

Acabrunha-nos a certeza de que nunca mais o vere
mos na sua linha impeccavel, no seu perfil marcial, orde
nando. associando e disciplinando homens.

Entretanto, meus senhores, é bem verdade, Affonso 
Massot não morreu totalmente, porque ficou para susten-
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tal-o a sua sombra veueranda. um passado que vale por 
um thesouro, um nome que vale por uma conquista.

Por seu valor, lealdade e patriotismo incorporou o 
seu nome á Historia do Rio Grande e reverenciada a sua 
memória.

Procuremos imital-o 110 desdobramento de sua vida 
como soldado, republicano e cidadão, reliquia viva de vir
tudes.

O  que nos resta, meus senhores, é a sinceridade de 
nossa dôr pela sua morte.

O  culto de gratidão que eleva e dignifica os homens 
é a sobeja razão dessa homenagem que hoje a Brigada Mi
litar presta ao benemerito e inolvidavel coronel Affonso 
Massot.

Sente-se l>em a Brigada Militar em inaugurar este 
monumento.

s-nos deante delle. talhado no mármore e 110 granito, 
erguido no silencio desta n.ansão, para perpetuar a saudade 
de Affonso Massot.

Elle desafia a voracidade do tempo.
Abre-se neste instante o peito do Rio Grande e do 

seu coração emerge o ]>eríil do valoroso soldado.
Debaixo deste monumento jaz apenas a armadura do 

soldado. Despindo-a. Affonso Massot alou-se espirituali
zado e vive 110 amago dos nossos corações.

Esta manifestação piedosa de uma eloquencia muda. 
falará ás gerações futuras, formando-se em torno da sua 
imperecivel memória um culto de profundo respeito, bri
lhando com mais fulgor longe de desbotar a medida que o 
tempo se succede.

Quem foi o coronel Affonso Massot? Como homem 
privado deixo-o entregue á sua familia, sentindo, chorando 
a sua grande dôr.

Eu lamento as ecchymoses do seu coração deixadas ]>elo 
peso dos seus pés: Nelle se agasalha o abutre, a exhalar a 
fuligem do seu halito.

Como homem publico, foi o republicano convicto, ina- 
balavel em suas idéas. inexcedivel no seu ardor e lealdade. 
Deu arrhas da sua fé e do seu destemor.

Com a queda do Império sobreveiu a Republica e em 
seus primeiros passos sentiu-se ameaçada.

Hesitante ainda 11a consciência brasileira.
Era preciso amparai-a, consolidar a grande obra: Cas

tilhos, o inolvidavel rio-grandense, o Messias do grande 
ideal, no Rio Grande.

Affonso Massot. no professorado, transmittia aos 
nossos patricios o que João de Deus chamava — o pão do 
espirito — ; transmittia aos nossos patricios os seus ensina
mentos, indicando-os o respeito pela personalidade humana,



que é a liberdade; o culto da Patria. que é o civismo- 
mutuo auxilio e assistência na vida, que é a solidariedade

Moço, bem moço, muito joven ainda, acudiu pressuro- 
so ao chamado, ao toque de reunir. Envergou a farda 
gloriosa de soldado do Rio Grande. Iniciou-se a historia 
militar de Affonso Massot, de um incomparavel fulgor.

Vejamos o soldado.
Distinguiu-se pela sua serena bravura. Foi um bravo • 

um leal soldado de relevo.
Quem poderá esquecer o coronel Affonso Massot. no 

sitio de Bagé. onde a sua voz de commando era uma faisca 
que electrizava, onde a sua bravura enthusiasmava, onde 
sua espada brilhou no meio de nuvens de pó e fumo?

Quem poderá esquecel-o, no sitio de Bagé. onde com 
firmeza e estoicismo, soffrendo mil e uma privações com 
aquelle pugillo de espartanos resistindo heroicamente 45 
dias, escreveu uma brilhante pagina de bravura e de energia 
de acção? Para assignalar o seu valor de soldado é o 
quanto basta.

Entoemos deante do seu tumulo a sua apotheose.
E ’ nos azares das batalhas que se talham os soldados 

heróes.
Guerreando defendeu o seu ideal, na paz soube amar e 

engrandecer sua terra querida, o nosso amado Rio Grande.
A Brigada Militar sentia-se perfeitamente bem em 

tel-o á sua frente.

Em Affonso Massot depositava a sua confiança. Era 
a encarnação das suas esperanças.

Intelligente e culto, imprimia a todas as suas delibera
ções um cunho de ponderação e invejável justiça.

Para elle, a força e o direito viviam associados.
O reinado da brutalidade nunca, porque a força não 

se exercitava sem o direito.

O  reinado da inutilidade nunca, porque o direito nunca 
se exercitou sem a força. Disciplinado e disciplinador, não 
tinha embates na vida e resoluto affrontara todas as tem- 
j>estades.

Vaidoso da força que commandava, orgulhoso dos seus 
subordinados, tinha a lhe aureolar a fronte a certeza de 
que a Rrigada Militar não mentia á confiança do Rio 
Grande.

Quem não extasiava, admirando Affonso Massot, na 
firmeza de suas resoluções, nos momentos mais dif ficeis .'

Quando foi do movimento de 23 em que a politica de
— pura arte de construcção no vacuo, perturbou o nosso 
Rio Grande no seu surto immenso. na paz do seu lar, 
Affonso Massot. prevendo e prevenindo, foi o infatigavel, 
o dedicado e o leal de sempre e na defesa da ordem e da



legalidade elle via o Rio Grande encarnado eni Borges de 
Medeiros, o extraordinário varão de “solidez de estructura 
001 caracter e grande lastro de escrupulos na consciência”.

Que' mais dizer da vida do nosso saudoso coronel 
Affonso Massot? A sua vida é o cathecismo do soldado.

A sua trajectoria na Brigada foi uma das mais bri
lhantes que ella ha tido. A sua administração foi impec- 
cavel. E para tanto dispenso-me de aprecial-a.

Está na consciência de todos os da Brigada Militar.
Se é que me ouves, eu te saúdo no silencio da nossa

* dor. —  interrompida pela melopéa dos soluços — .
A ’ sua inconsolável familia entrego este monumento.
Descança em Paz. O Rio Grande e a Brigada Militar, 

agradecidos, estortejantes, genuflexos, á beira da tua cam
pa, com respeito e ternura, te pranteiam, vivendo o seu 
grande infortúnio.

Se é que me ouves —  Paz— .”

Agradeceu, em nome da familia, o dr. Eurico de Alencastro Mas
sot, filho do extincto, que hypothecou gratidão á Brigada Militar 
pelo culto significativo que prestava á memória de seu extincto coin- 
mandante.

HOMENAGENS POSTHUMÁS

Attendendo a que no cemiterio da Tristeza, nesta capital, estão 
sepultados, em maior numero, officiaes e praças desta força arreba
tados pela morte, resolvi prestar-lhes homenagens, escolhendo, para 
tal fim, o dia 2 de novembro, consagrado aos mortos.

A ’s 9,30 horas do citado dia. alli estavam presentes o sr. dr. 
Protasio Alves, então Secretario de Estado dos Negocios do Interior 
e Exterior; este commando, acompanhado dos officiaes do Estado 
Maior; os officiaes instructores; os commandantes de unidades, chefes 
de serviços e repartições; grande numero de officiaes e praças; offi
ciaes reformados; exmas. faniilias e outras pessoas gradas.

Reunidos no quadro denominado “ Cemiterio da Brigada”, este 
commando explicou os fins que alli congregavam os presentes, e. de
clarando-se desvanecido com a presença honrosa do dr. Protasio Alves, 
convidou-o a presidir o acto.

S. S. deu, então, a palavra ao 2.° tenente João Martins de Oli
veira que. em nome da força e por delegação deste commando. pro
feriu uma oração homenageando a memória dos saudosos camaradas 
alli sepultados.

Realizou-se. em seguida, o lançamento da pedra fundamental do 
pequeno monumento que é meu proposito fazer erigir naquelle cemi
terio em homenagem aos servidores da força que alli repousam.

Numa cavidade de pedra, foi depositada unia caixa de zinco 
contendo a acta da solemnidade, jornaes do dia e moedas da Repu
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blica, tendo as autoridades presentes lançado as primeiras pás de ar ' 
gamassa para o fechamento da cavidade, que foi coberta por uma lage J

Pelo secretario, capitão Agenor Barcellos Feio, foi lida a acta 

relativa á cerimonia, a qual recebeu a assignatura das pessoas nrp. 
sentes.

Finalmente, o Sr. dr. Protasio, encerrando a solemnidade. ho
menageou a memória dos servidores da força publica que passaram 
á vida subjectiva, pondo em evidencia os serviços prestados pelos 
mesmos, nas fileiras da corporação, á Patria e á communhão rio- 
grandense.

Relembrou o saudoso coronel Massot. historiando sua —146b pu_ 
blica e os relevantes serviços que prestou.

Pôz em destaque a disciplina e correcçào da força publica do 
Rio Grande, que disse ser digna do grande apreço que sempre tem 
merecido do Governo do Estado, pelos seus relevantes serviços e de- 
votamento.

A  acta referente ao acto é do theòr seguinte:

“ Republica dos Estados Unidos do Brazil. Acta do 
lançamento da pedra fundamental do pequeno monumento 
a ser erigido 001 cemiterio da Tristeza, em homenagem aos 
mortos da Brigada Militar. —  Aos dous dias do mez de 
novembro do anno de mil novecentos e vinte e sete, ás 
nove e meia horas, compareceram no cemiterio da Tristeza, 
nesta cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio 
Grande do Sul. o Exmo. Sr. dr. Protasio Alves, Vice- 
Presidente e Secretario de Estado dos Negocios do Interior 
e Exterior, o sr. coronel Claudino Nunes Pereira, com
mandante geral da Brigada Militar, acompanhado do seu 
estado maior; os senhores commandantes de unidades e 
chefes de serviços e repartições, officiaes instructores. 
grande numero de officiaes e praças da força, officiaes 
reformados e exnias. familias e outras pessoas gradas. 
Reunidos no quadro denominado “ Cemiterio da Brigada”, 
foi effectuado. com solemnidade. o lançamento da pedra 
fundamental do projectado monumento que a Brigada Mi
litar mandará erigir como homenagem a todos os seus 
mortos sepultados no citado cemiterio, tendo sido esco
lhido aquelle quadro por ser o ponto onde se acha sepul
tado o maior numero delles. Após o senhor doutor Protasio 
Alves deu a palavra ao segundo tenente João Martins de 
Oliveira que. em nome da corporação e por delegação do 
seu commandante geral, relembrou, com carinho e saudade, 

os seus servidores que alli repousam, reverenciando sua 
memória. Em seguida, officiaes e praças percorreram o 
cemiterio espargindo flores sobre os tumulos. Por e -a 
occasião a banda de musica do terceiro batalhão de infan
taria executou marchas fúnebres. E, para constar, eu,
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Agenor Barcellos Feio, capitão secretario da Brigada Mili
tar, lavrei a presente acta, em duas vias, ficando uma 
dellas, depois de assignada pelos presentes, encerrada na 
base da .pedra fundamental, em uma caixa de zinco, com 
jomaes do dia e moedas da Republica.”

ACQUISIÇÕES DE IM M OV EIS

Foram adquiridos para ampliação dos terrenos onde estão locali
zados a —141—7A depositos de material bellico, forragem e vehiculos, á 
Praia dt Bellas, nas proximidades do quartel do 3." batalhão de in
fantaria, local em que estão sendo construídas as officinas da Brigada, 
os seguintes immoveis:

—  dois terrenos, de propriedade de Victorio Pilla e sua mulher, 
um com 18m,36 de frente, no alinhamento da Praia de Bellas, fre- 
guezia do Menino Deus, e 78m,98 de extensão de frente a fundos, 
onde tem a mesma largura da frente, a entestar com terrenos de 
herdeiros de Heraclito José de Magalhães, dividindo-se pelo Xorte 
com terreno de Felippe Gonçalves Pereira e pelo Sul com ditos de 
José Baptista de Magalhães e com o em seguida descripto, que mede 
8m,14 de largura e 39m,49 de comprimento, confrontando uma face 
com terrenos de João Baptista Magalhães; noutra com ditos dos her
deiros de Heraclito José de Magalhães; na outra com o terreno acima 
descripto e, finalmente, na outra face com o immovel do adquirente, 
inclusive dezeseis casebres e um portão de entrada, tendo os terrenos 
em conjuncto a area superficial de 1.306m,87. pela importancia de 
16:800$000.

A escriptura foi passada no 1.° cartorio desta capital, em 18 de 
fevereiro, assignando, por parte do Estado, o dr. João Soares, Pro
curador Fiscal de Fazenda;

—  um terreno de propriedade de dona Maria das Dores H. de 
Magalhães, sito á rua Baroneza de Gravatahy n.° 142, pela importan
cia de 12:000$000. tendo sido a escriptura lavrada eni 29 de abril.

Representou o Estado o sr. Procurador Fiscal da Fazenda;
—  uma casa de material, á rua Baroneza de Gravatahy n.° 495, 

antigo 132. comprehendendo suas dependencias, bemfeitorias e o respe
ctivo terreno com 10m,78 de frente á dita rua por 66 metros de ex
tensão até os fundos, tendo sido vendedores Luiz Antonio Mautone 
e sua mulher.

A escriptura foi assignada. por parte do Estado, pelo sr. Procura
dor Fiscal da Fazenda, no dia 7 de dezembro, perante o dr. Zeterino- 
Ribeiro, 1.° notario desta capital, sendo de 18:000$000 o valor da 
acquisição.

*• *

Importaram, pois. essas acquisições em 46:800$000. dos quaes 
34:800$000 correram pelas economias desta Brigada e 12:000$000, 
apenas, pelos cofres do Estado.
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PHONOGRAMMAS

Informado de que eram gratuitos, eni virtude de contracto 
phonogrammas passados em objecto de serviço, pelas linhas da Com
panhia Telephonica Rio Grandense. por autoridades indicadas nel 
Governo do Estado, dirigi-me a essa Secretaria, em officio n.° 1 ^  
de 6 de junho, solicitando providencias para que gozassem dessa isenção 
os despachos passados, em objecto de serviço, por este commando 
pelos commandantes de unidades, chefes de serviços e repartições e 
commandantes de destacamentos.

Essa Secretaria, em officio n.° 2.635/4, de 21 do mesmo niez 
communicou terem sido tomadas as providencias pedidas.

Desde então a força vem utilizando, onde ellas existem, as linhas 
da Companhia Telephonica para seu serviço official e urgente.

Essa medida redundou em bóa economia para os cofres do Estado

35.‘ A N N IV ERSA R IO  DE CREAÇAO DA BRIGADA MILITAR

Registou-se. a 15 de outubro, o 35.° anniversario de creação da 
Brigada.

A data foi conimemorada pelas diversas unidades que promove
ram festas internas, tendo tambem se realizado, na Chacara das Bana
neiras, uma solemnidade commemorativa, com a presença de altas auto
ridades, como já referi anteriormente.

A proposito, publiquei o seguinte boletim:

“35.° —1148ISE—S4N ÇI ÃSI—ODN Ç— PS4A—Ç— G4M4T—SH
Meus camaradas:

Em 15 de outubro de 1892, o eminente republicano e 
cidadão dr. Fernaitdo Abbott, então no Governo do Estado, 
baixava o acto n.° 357. creando a Brigada Militar.

As suas unidades, constituídas já sob o clarão sinistro 
da revolução que enlutou o Estado, de 1893 a 1895. mar
chavam logo para o campo da lucta, onde ao pipocar dos 
granizos de metal e ao tropel das cargas, completaram sua 
organização, cimentada com o sangue generoso daquelleS 
que, nos primeiros recontros, tombaram na defesa das 
instituições e das autoridades.

Posta, nessa é]K»ca, ao serviço do Governo Federal, em
penhado na debellação do movimento revolucionário que se 
ramificava, ella soube corresponder, com vantagem, aos 
motivos que determinaram sua creação e á honrosa confian
ça que dispensava o Governo já nas niãos hercúleas do ines
quecível Patriarcha, o glorioso estadista Julio de Castilhos, 
cuja figura imponente e suggestiva evoco neste momento, 
com grande saudade, num preito reverente e affectuoso á 
sua memória tão cara para todos nós da Brigada Militar,
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creada por inspiração sua e distinguida sempre com seu ca
rinhoso apreço de grande amigo.

Na cruenta lucta de 93-95, a Brigada Militar teve 
actuação saliente.

Palmilhando o Estado em todas as direcções e tran
spondo suas fronteiras, como na verdadeira épopéa que foi 
a expedição da legendaria Divisão do Norte ao Estado de 
Santa Catharina, tomou parte nas acções mais importantes 
e decisivas que se travaram, conquistando pelo seu deno- 
do, galhardia e bravura, a par de nobreza, uma auréola de 
sympathia e de respeito.

Se relevante foi a sua acção em tão grave emergencia, 
não menos proveitosa foi a sua cooperação durante o largo 
periodo de paz que se seguiu, para assegurar a ordem, a 
tranquillidade e as garantias individuaes, condições indis
pensáveis e primaciaes para o engrandecimento e progresso 
dum povo e duma terra.

Grandes responsabilidades pesavam sobre os hombros 
da mocidade que nas fileiras havia substituído, no decorrer 
desses longos annos, grande parte ou a quasi totalidade dos 
velhos, abnegados e bravos servidores, dado o legado pre
cioso de honra, de lealdade e de tradições que delles rece
beu e que, a todo transe, cumpria manter e elevar.

Testemunha dt) proprio theatro dos acontecimentos, 
como fui de 1923 para cá, posso af firmar, com plena con
vicção. que essa mocidade, nos luctuosos e lamentaveis fa
ctos que se registaram nestes últimos annos. ao lado dos 
velhos camaradas que ainda prestam seus relevantes servi
ços, soul>e ser digna das tradições que aureolam o nome da 
força rio-grandense.

E ’ o caso que a Brigada Militar constituida por uma 
pleiade de denodados e valorosos servidores, portou-se, 
como nos tempos passados, com a mesma intrepidez e bra
vura indomita, com a mesma lealdade e firmeza inquehran- 
tavel na sua disciplina, na sua cohesão. mau grado as duras 
provas por que passou e que não se apagaram ainda da 
nossa retina, tão próximas estão na ampulheta do tempo.

Se glorias não colheu nas cruzadas de ferro e de fogo 
das ultimas revoluções dentro e fóra do Estado, por se 
tratar de uma lucta fratricida. resta-lhe a certeza de ter 
cumprido com energia e serenidade, efficiencia e de modo 
brilhante e completo o seu sagrado dever de força mante
nedora da ordem, das instituições que nos regem e do pres
tigio das autoridades constituidas, a que deve integral su
bordinação.

Cessada a lucta, em que teve viva actuação, a Brigada 
Militar, como outr’ora, sem prevenções nem resentimentos, 
continua animada de sentimentos de fraternidade para com

B 10
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seus inimigos de hontem, dentro dos principios que sem I  
nortearam sua immutavel conducta, moldada e inspirada 
principios de tolerancia e de justiça que caracterizam o 
verno rio-grandense, representado na pessoa de seu impoji^H  
to presidente, Dr. Rorges de Medeiros.

Xesta occasião, não (xideria a Brigada Militar deixa 
de prestar homenagem de imjjerecivel gratidão ao seu ehe 
fe supremo, o eminente Presidente do listado, o que f 
com indizivel prazer, pela honrosa confiança que nella de —1 
|>osita e |)elo grande carinho com que tem attendido 
necessidades materiaes e moraes, tornando-a uma força 
efficiente e apparelhada, ao mesmo tempo que recompet^ 
sando, com benevolencia e justiça, o seu devotatnento e sa- 
crificios.

Relembrando, com carinho, a figura saudosa do inol
vidavel coronel Affonso Emilio Massot. lamento que a 
morte implacavel tão cedo o arrebatasse do nosso seio onde 
001 commando da força, vinha prestando relevantes serviços' 
numa administração operosa, justa e brilhante que orgu
lhava a Brigada Militar, em cujas fileiras iniciou sua car

reira aos verdes annos.

A esse illustre morto e aos camaradas que tambem pas
saram á vida subjectiva, rendo um preito de infinita sauda
de e de aífectuosa veneração á sua memória.

Esse preito cabe l>em á memória do illustre general 
do Exercito, Joaquim Pantaleão Telles de Queiroz, ha ]>ou- 
co fallecido, o qual. 001 posto de major, foi o primeiro com
mandante da Brigada Militar que organizou e dirigiu com a 
bravura que lhe era ]>eculiar nos momentos difficeis de 
93-95, prestando relevantes serviços.

Congratulo-me, finalmente, com todos os camaradas 
por mais essa etapa vencida na vida da nossa corporação, 
concitando-os a que, com o mesmo valor, abnegação e ]«- 
triotismo de sempre, continuem a cooperar para a prospe
ridade do Rio Grande, da Patria e da Republica, como bons 
brasileiros e rio-grandenses. fitos 00a grandeza do nosso 

futuro.”

50seuinmgod —  São tres as refeições que fazem, ao dia. as praças 
arranchadas: café com pão pela manhã, jantar ao meio dia e ceia á 

tarde.
Os generos são adquiridos por meio de concurrencia publica, exi

gindo-se artigos de 1.‘ qualidade.

ASSUMPTOS DIVERSOS
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E ‘ a seguinte a tabella para distribuição dos generos nue consti- 
liièin a ração diaria de cada praça:

C E N E R O S

Quantidade que 

constitue a 

ração

kjroz nacional

k gu c a r ................

nlia de porco 

gaiata ingleza

b ê --------
fejrne verde 

[farinha especial

luso
ftenlia -------—

I p ão ............................

Tem pero9
iremesa 

X a r iiu e -----

kilo

Acha

k ilo

kilo

0,120

0,100

0,050

0.100
0,040

0,450

0,130

0,120

1
0,300 

100 rs. 

150 rs. 

0.150

Está fixado em 1S000. por praça, o quantitativo para extraordiná
rios. destinado á melhora do rancho nos dias feriados e nos de anni
versario de organização de cada unidade, bem como da Brigada.

—15E‘asegui — São illuminados a luz eléctrica todos os quartéis 
£  estabelecimentos desta Brigada.

n5‘esetEb le pradele ça5aãer  — Já está no prélo o Almanaque 
desta Brigada para o anno de 1928, cuja organização foi feita com 
certo atrazo pelo accuniulo de serviço.

Sem demora far-se-á sua distribuição.
Correm por conta da Brigada as despesas de sua impressão, aliás 

bem compensadoras pelos inestimáveis serviços que elle presta como 
[fonte de variadas, proniptas e uteis informações.

O Almanaque, que é organizado na Secretaria da Brigada, entra, 
agora, no seu 13.° anno de publicação.

oaccbrãeg-bc— Por officiaes previamente escalados, foram feitas, 
na- unidades, em dias feriados e datas históricas, dissertações expli

cando ás praças o motivo da commemnração, consoante disposições re- 
íftilainentares em vigor.

èreãa:aCegui le 4." Nerãb lic RbsCa‘bsãic  —  Obtiveram essa gra
tificação :



o soldado conductor Virgílio Palma, na razão annual de 30lS;i<v\ 
em 1921 e 1922, 386$800, em 1923 e 1924, e 410$600, de 192? ’ 
deante, a contar de 7 de julho dc 1921, data em que completou 30 oslda 
de effectivo serviço, por acto n.° 1, de 4 de janeiro;

o cabo Paulino Antonio Gonçalves, na razão annual de 465$vw! 
a contar de 10 de março de 1926, data em que completou 30 annos H 
effectivo serviço, por acto n.° 45. de 26 de janeiro;

o cometeiro-mór Epiphanio da Silva, na razão annual de 620$000 
a contar de 1.° de dezembro de 1926, data em que completou 30 annos 
de effectivo serviço, por acto n.° 80, de 1.° de março;

o cabo Ramão dos Santos Oliveira, na razão annual de 492$700 
a contar de 3 de junho de 1926, data em que completou 30 annos dé 
effectivo serviço, por acto n.° 103, de 16 de março;

o major Alzimiro Francisco Wellausen, na razão annual de 2 :385$ 
a contar de 17 de abril deste anno (1927), data em que completou 25 
annos de effectivo serviço, por acto n.° 299. de 9 de julho;

o major Jorge Pellegrino Castiglione. na razão annual de 2:385$ 
a contar de 2 de maio deste anno (1927), data em que completou 25 
annos de effectivo serviço, por acto n.° 335, de 8 de agosto;

o cabo Gregorio Martins, na razão annual de 4655375, a contar 
de 9 de março deste anno (1927), data em que completou 30 annos de 
effectivo serviço, por acto n.° 490. de 9 de dezemhro.

cnut rtVit  — Foi concedido meio soldo:
a dona Augusta Silveira, de accórdo com o decreto n.° 2.057. de 

15 de janeiro de 1914. na razão de 2:640$000. annualmente, a contar 
de 2 de junho de 1926, na qualidade de viuva do capitão desta Brigada. 
Dario Ánastacio da Silveira, morto em acto de serviço na defesa da 
ordem e das leis, por acto n.° 8, de 6 de janeiro;

a dona Mathilde de Siqueira Gomes, de accórdo com a lei n.* 
319, de 31 de dezembro de 1923, na razão de 2:784$000, annualmente, 
a contar de 1." de janeiro deste anno (1927), na qualidade de viuva do 
capitão reformado desta Brigada. Manoel Christovão Gomes, morto 
em acto de serviço na defesa da ordem e das leis, por acto n.° 116. de 

25 de março;

a dona Anaurelina Salgado, de acoòrdo com a lei n.° 319, de 31 
de dezembro de 1923, na razão de 1:200S000. annualmente, a contar 
de 27 de outubro de 1923. na qualidade de viuva do 1.° tenente, em 
commissão, do 6.” corpo da extincta 2.® brigada provisoria do Oéste. 
Gregorio Nazeazeno Salgado, morto em acto de serviço na defesa da 
ordem e das leis, por acto n.° 249, de 8 de junho;

a dona Iracema Menezes de Oliveira Silveira, de accórdo com a 
lei n.° 319, de 31 de dezembro de 1923, na razão de 2 :396$000, annual
mente, a contar de 25 de novembro de 1926, na qualidade de viuva do
1.” tenente, em commissão. do extincto 22.° corpo auxiliar, Dorival 
Silveira, morto em acto de serviço na defesa da ordem e das leis. por 

acto n.* 317. de 23 de julho;
a dona Emilia Garcia Motta, de accórdo com a lei n.° 319. de 31
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I I  ik dezembro de 1923, na razão de 2 :640$000, annualmente, a contar de
1 2? de dezembro de 1926, na qualidade de viuva do capitão, em com- 

^Juissáo. do 15.° corpo auxiliar, Olavo Motta, morto em acto de servi-
1 <0 na defesa da ordem e das leis, por acto n.° 325, de 30 de julho;

> a dona Rosalvina Alves Martins, de accôrdo com a lei n." 319. de 
]  ji de dezembro de 1923, na razão de 2 :424$000, annualmente, a con-
1 pr de 18 de dezembro de 1926, na qualidade de viuva do 1.“ tenente,
■ eni commissão, do 4." corpo auxiliar, Florio Martins da Silva, morto
I ftti acto de serviço na defesa da ordem e das leis. por acto n." 468. de 
f l  de novembro; e

[ a dona Edylia Canabarro Travassos Alvçs, de conformidade com 
íljlei n.° 319. de 31 de dezembro de 1923, na razão de 3:936$000. an- 

^Kgalmente. a contar de 3 de maio de 1926, na qualidade de viuva do 
■lenente coronel instructor desta Brigada, Arthur Octaviano Travassos 
O \ives. por acto n.° 498, de 14 de dezembro.

> —1513Iik d1 e1zk Ikmdk — Por acto n.° 500. de 16 de dezembro, o 
jHcoverno fez reverter em beneficio de dona Maria Leopoldina de Frei-

ljjs Wamosy, mãe viuva do 2." tenente, em commissão, do 1.° corpo 
Idabr brigada provisoria do Oéste, Alceu Wamosy, o meio soldo con- 
*l«dirb1 á dona Maria Antonietta Bellaguarda Wamosy, viuva daquelle 
lloíficial, visto ter contrahido segundas núpcias.

I o92e1I ,3nazãkI  — De accôrdo com as respectivas instrucções. os 
Hjntims práticos para os postos de major, capitão e 2." tenente devem 
■gr realizados na segunda quinzena de março e setembro de cada anno.

I  Entretanto, por motivos imperiosos, foram esses exames realizados 
|1—15 julho e novembro do presente anno relatorial.

As actas. que a seguir transcrevo, dão conhecimento do seu re- 
io:

“Aos dezoito dias do mez de julho do anno de mil no
vecentos e vinte e sete, a commissão abaixo firmada, no
meada pelo senhor coronel commandante geral da Brigada, 
sob sua presidencia. reuniu-se no Quartel do Commando e 
tendo em vista os graus obtidos pios candidatos inscriptos 
l>ara os exames práticos aos postos de capitão e segundo 
tenente, nas diversas provas a que foram subtnettidos, re
solveu approvar simplesmente o primeiro tenente Cyrillo 
da Silva Massaro, para o posto de capitão, e o segundo te
nente commissionado David Machado de Oliveira e segundo 
sargento Olegario Diogo Duarte, para o posto de segundo 
tenente e reprovar os demais candidatos. E tiada mais ha
vendo a tratar, a commissão deu por encerrados os seus 
trabalhos, lavrando-se a presente acta que vae p ia  mesma 
assignada. Gaudino Nunes Pereira, coronel. Emilio Lucio 
Esteves, tenente coronel. João de Deus Canabarro Cunha.
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tenente coronel. Cândido Alves de Mesquita, tenente 1 
ronel. Alziniiro Francisco Wellausen, major. Alnhl^l 
Xunes Pereira, capitão.”

*■*» t. -
“Aos cinco dias do mez de novembro do anno de iwjfl 

novecentos e vinte e sete. a commissão abaixo firmad&^^l 
meada ]>do senhor coronel commandante geral da P.ripnH°' 
sob sua presidencia, reuniu-se 001 Quartel do Coniniando 
tendo em vista os graus obtidos pelos candidatos inseriu» 
para os exames práticos aos |X)stos de capitão e segujS 
tenente, nas diversas provas a que foram subniettidos r 
solveu approvar simplesmente o segundo tenente Ladniir 

Corrêa, para o posto de capitão, e o segundo sargento Lahvr 
Fernandes Marques, para o posto de segundo tenente uiii 

cos candidatos inscriptos. E nada mais havendo a tratar a 
commissão deu por encerrados os seus trabalhos, lavrando- 
se a presente acta que vae pela mesma assignada. Claudino 
Xunes Pereira, coronel. Manoel Gonçalves Cardozo. co
ronel graduado. Emilio Lucio Esteves, tenente corniiel 
João de Deus Canabarro Cunha, tenente coronel. Aristi- 
des Krauzer do Canto, major. Alcindo Xunes Pereira, ca
pitão.”

—tentcoerl .t Co.ât die.tcoertA .l vitâroA .l sleMeMte.l  _
A 14 de julho, effectuou-se, com toda solemnidade, em presença —t 

altas autoridades, officiaes do Exercito e da força e pessoas gradas,
o lançamento da |>edra fundamental do novo Quartel do Commando, 
ora em construcção.

Foi lavrada, a respeito, a acta do teór seguinte:

“ Republica dos Estados Unidos do Brasil. Acta do 
lançamento da pedra fundamental do quartel do eommandn 
da Brigada Militar. Aos quatorze (14) dias do mez de ju
lho do anno de mil novecentos e vinte e sete (1927). nesta 
cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande —e 

Sul, sendo Presidente do Estado o excellentissimo senhor 
doutor Antonio Augusto Borges de Medeiros, Comman- 
dante da Terceira (3.®) Região Militar e Terceira (3.*) 
Divisão de Infantaria do Exercito Xacional, o excéllentissi- 
0001 senhor General Gil Antonio Dias de Almeida. Inspe- 
ctor do Segundo (2.") Grupo de Regiões Militares, o ex- 
cellentissimo senhor General Cypriano da Costa ntcctocrl 

Vice-Presidente do Estado e Secretario de Estado «los Xe
gocios do Interior e Exterior, o senhor doutor .ceCrâoe 

Antonio Alves. Secretario de Estado dos Xegocios —r fa
zenda, o senhor doutor Antonio Marinho Loureiro C 'haves, 
Secretario de Estado dos Xegocios das Obras Publicas, 0 
senhor doutor Augusto Pestana. Presidente da AssetribMM

q u



dos Representantes do Estado, o senhor General Manuel 
Theophilo Barreto Vianna, Presidente do Superior Tribu
nal do Estado, o senhor desembargador Manoel André da 
Rocha. Intendente Municipal de Porto Alegre, o senhor 
doutor ( )ctavio Francisco da Rocha, e Connnandante geral 
da Brigada Militar, o senhor Coronel Claudino Nunes Pe
reira, presentes essas altas autoridades e tambem comman
dantes de unidades, chefes de serviços e repartições, offi
ciaes do Exercito Xacional e da Brigada Militar, foi lan
çada. ás dez (10) horas, a pedra fundamental do edificio 
mandado construir á rua dos And radas, esquina da rua 
General Canabarro, p io  benemerito Governo do Estado, 
para servir de quartel do commando da Brigada Militar. A 
construcção, que será feita pelo engenheiro Carlos Sylla, 
cuja proposta foi preferida em concorrência publica, ficará 
sob a direcção da Secretaria de Estado dos Negocios das 
Obras Publicas. O projecto foi elaborado pelo engenheiro 
da citada Secretaria. Theophilo Borges de Barros, a quem 
está attribuida a fiscalização da obra. E para assignalar 
este auspicioso facto. eu, Agenor Barcellos Feio, capitão 
secretario da Brigada Militar, lavrei a presente acta que, 
assignada pias autoridades civis e militares presentes e p ia  
officialidade, fica encerrada na base da pdra fundamental, 
em uma caixa de zinco, na qual são tambem depositados 
exemplares dos jornaes do dia e moedas nacionaes do Tm- 
prio  e da Republica.”

dosR eRprntaE — Tendo, na noite de 6 de maio. se manifestado 
incêndio num armazém situado á rua 28 de Setembro, o ,h  sargento 
José Caetano Pereira de Mello, em companhia dos cal>os Manoel Velas- 
co. João Orientil Falcão da Frota e soldados Joaquim Antonio de O li
veira. João Manoel Rodrigues Segundo. Ezequiel José Martins, Ma
noel Vieira e clarim Justiniano Maciel, todos da Escolta Presidencial, 
prestaram, prompta e voluntariamente, soccorros á casa sinistrada, 
conseguindo, a baldes d’agua. dominar o incêndio que já ia tomando 
serias proporções, nada majs tendo a fazer o Corpo de Bombeiros, 
quando accudiu ao local.

Chegando ao meu conhecimento o facto, louvei essas praças pela 
conducta nobilitante que tiveram, numa demonstração de nitida com- 
prehensão dos seus deveres e de bons sentimentos de humanidade.

GatlR Mo rauoETausRi — Em consequencia da situação anormal 
que obrigou a guarnição desta capital a serviços extraordinarios, houve 
por bem S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, mandar abonar aos offi
ciaes e praças da mesma guarnição, o terço de vencimentos, a partir 
de 17 de novembro de 1926.

Normalizada a situação e cessados os motivos, foi essa vantagem



suspensa a partir de 1." de março deste anno relatorial, conforme 
municou essa Secretaria, em officio n.° 1498, de 9 do mesm0 mez^*11

supep na rtinad na 1i."p  — De accórdo com resolução do Ext» 
Sr. Presidente do Estado, embarcou, nesta capital, eni 24 de i unh l  
com destino a Bóa Vista do Erechim, o 2." batalhão de infantaria af'° 
de alli estacionar á disposição do Exm.* Sr. General C <>mtnandante 
da 3.* Região Militar, comquanto i>ercel>endo vencimentos jwlo Estado

E tendo em vista as despesas extraordinarias a que ficaram obri 
gados seus officiaes. com permanencia transitória, porem prolongada* 
fóra da séde respectiva, propuz, em officio n.° 1440. de 24 do mesmo 
mez, lhes fosse abonada, mensalmente, a titulo de auxilio, a ajuda de 
custo regulamentar, emquanto não passassem a perceber vencimentos 
]>ela União.

Approvada a proposta, os officiaes do 2.° batalhão estiveram no 
goso dessa vantagem até outubro, visto que de 15 desse mez em deante 
passaram a perceber vencimentos jjelos cofres federaes.

sm"açrola. ep ,mrep na iedcpçfa.  —  Em officio n.° 1681, de 8 de 
agosto, dirigido a essa Secretaria, propuz fosse autorizado, com a de
nominação de —  1.° bis — . o uso de um uniforme constituído do 1.° 
substituídas as dragonas por platinas de metal amarello, eguaes ás do 
antigo plano, com fiador de couro preto envernizado e luvas brancas 
para actos officiaes e particulares de certa solemnidade.

Tambem, em officio n.° 1682. da mesma data, propuz que fosse 
facultado o uso da polaina branca com o uniforme de flanella, quando 
se tratasse de serviço commum, actos particulares e passeios, para só 
ficar obrigatoria a mesma ]>olaina nos actos officiaes. civis e militares.

Essas propostas foram approvadas, conforme conimunicou essa 
Secretaria, em officios ns. 2947 e 2948/4, aml>os de 15 ainda de 
agosto.

Srçrnr n1  7 na °a"afuçp  — Pelo Exm." Sr. Presidente do Estado, 
foram postos á disposição do Sr. General Commandante da 3.* Região 
Militar o 3.° batalhão de infantaria, o Grupo de Metralhadoras e a Es
colta Presidencial, para tomarem parte na formatura em parada de 
todas as forças da guarnição da capital, no dia 7 de setembro, em com- 
memoração á grande data da nossa emancipação politica.

Previamente, a 3.* Região Militar, em seu boletim, publicou as 
seguintes instrucções:

I — Srçrnr na  7 na °a"afuçp

“ Para commemorar o anniversario da nossa indepen- 
dencia politica, haverá, no proximo dia 7 de setembro, uma 
formatura em parada de todas as forças desta guarnição, 
collegios militar e militarizados. sociedades de tiro e uni
dades da Brigada Militar, seguida de revista e desfile.
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Constituindo um destacamento mixto das tres armas, 
as forças estender-se-ão ao longo da Avenida Bomfitn, 
apoiando a direita no entroncamento da mesma Avenida 
com a alameda que se prolonga pela rua de Sant’Anna.

—1557Co7Cns o1 ostn7i75sCn1 — O Cnit. do ud B. C. 
mtn7o1 e7a1c —  Major João Guedes da Fontoura. 

Capitão Outubrino Antunes da Graça.

T R O P A :

a) —  —1xxsra7x: Cnit. Capitão Argollo Ferrão.
Collegio Militar 
Gymnasio Julio de Castilhos 
Gymnasio Anchieta.

b) , f1iaso7ost os çac1 -  Cmt. Capitão Tancredo Go
mes Ribeiro.
Tiro 251 
Tiro 4 
Tiro 318

c) — —1CnaCrsCns- Cmt. Capitão Cezar de Castro.
Musica do 8.“ B. C.
Carta Geral.
3.* Cia. Adm.

d) — 7.° Batalhão de Caçadores.
e) —  3.° Btl. da Brigada Militar.
f) —  Cia. Mtrs. P. Bda. M.
g) —  Cia. 3.* G. I. A. P.
h) —  Escolta Presidencial.

TII —  ãslatn7

A revista será jiassada ás 10 horas pelo General Com
mandante da Região.

a) —  Formação:

Infantaria, em linha de 4 fileiras.
Cavallaria. em batalha.
Metralhadoras, em linha de peças.

b) —  Distancia entre os elementos: 10 metros.
c) —  A artilharia dará as salvas regulamentares.

IV  —  gstAaxs

Passada a revista, o destacamento marchará para a 
Praça Marechal Deodoro, onde desfilará deante do Pa- 
lacio do Governo, em frente ás autoridades.

I I  —  vcos5 oi B7n7xp7
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Infantaria —  columna por 4.
Cavallaria — columna por 4.
Metralhadoras — columna por i>eça.
Artilharia —  columna por peça.

b) —  Itinerário:

Avenida Bom fim —  Praça da Independencia —- 
Praça Conde de Porto Alegre —  Rua Duque de 
Caxias.

c) — Escoamento:

Infantaria, ruas Duque de Caxias e Bento Martins.
Cav., art.. mtrs., Duque de Caxias e Vasco Alves.

V —  —15851Infat8 t8nt5Irt8

a) —  O  commando do destacamento deverá ser 
assumido ás 9 h. 40.

b) —  A formatura tomará inicialmente a frente 
para o Campo da Redempção. fazendo depois meia- 
volta para ficar com a frente para o Norte á espera 
da revista.

c) —  Passada a revista, o destacamento fará no
vamente meia-volta, retomando a frente para o Campo 
da Redempção.

d) —  A artilharia ( Bia. 3.° G. I. A. P.) tomará 
posição em local apropriado no Campo da Redempção, 
para a salva regulamentar, retomando, em seguida, o 
seu logar na columna para o desfile.

e) —  A banda de musica de cada unidade, ou 
grupo de unidades, passará até cerca de 100 metros 
além da autoridade, por meio de duas 5icot18at8 l  
uI1tImr postar-se-á deante da mesma autoridade e ao 
lado do commandante do destacamento. Continuará a 
tocar emquanto passam as forças a que serve, ás quaes 
se juntará, depois, em accelerado.

A  banda da unidade seguinte procederá da mes
ma maneira, mas só começará a tocar quando a que 
que precede houver silenciado.

f) —  Ao attingir á rua General Paranhos, o comman
dante do destacamento dará o signal para o desfile etn 
continência ás autoridades. As tropas armarão bayonetas, 
as bandeiras irão para a frente das tropas e as distancias 

serão recti ficadas.

a) — Formação:
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g) —  Ao attingir á rua Espirito Santo o comman
dante do destacamento mandará dar o signal de sentido.

h) —  As unidades em escoamento para os seus quar
téis não deverão interromper sua marcha, para evitar con
gestionamento de tropas nas ruas.

i) —  —159g)A95oa Flanella kaki para os officiaes; brim 
kaki para as praças.”

Xo dia 7. realizou-se, com muito brilho, nesta capital, a parada 
das forças federaes, estaduaes. Tiros de Guerra e collegios. tendo 
SS. EE., os Srs. Presidente do Estado e General Commandante da 
Região, passado a tropa em revista.

Em seguida houve o desfile em frente ao Palacio do Governo.
Em Santa Maria, forniQu, com as tropas federaes. um esquadrão 

do 1." regimento de cavallaria desta Brigada; e. em Cachoeira, o 
contingente alli destacado que participou da formatura do 3." bata
lhão de engenharia.

Recebeu este commando, a proposito da parada realizada nesta 
capital e em Santa Maria, os seguintes officios:

“ Ministério da Guerra. 3." Região Militar. Estado 
Maior. 3." Secção. N.° 57. Objecto —  Fazendo um agra
decimento. Quartel General em Porto Alegre. 10 de se
tembro de 1927. O Commandante da 3." Região Militar, 
ao Sr. Commandante da Brigada Militar do Estado. Sr. 
Commandante. Ainda lisonjeiramente impressionado pelo 
garbo das forças que, na parada e desfile de 7 do corren
te, concorreram para solemnizar data tão gloriosa, cum
pre-me fazer-vos sentir a minha satisfação pela maneira 
digna de louvores com que se houveram as unidades e 
sub-unidades da Brigada sob o vosso commando, por isso 
vos agradecendo a efficaz cooperação que me prestastes, 
e recommendando á vossa consideração os officiaes e pra
ças do mesmo contingente. Saúde e Fraternidade. General 
Gil Almeida.”

‘‘3.“ Divisão de Infantaria. 5." Brigada de Infantaria. 
Quartel em Santa Maria, 9 de setembro de 1927. n.° 854. 
Objecto —  Faz uma communicação. Ao Sr. Coronel Clau
dino Nunes Pereira. M. D. Commandante da Brigada Mi
litar do Estado, o Coronel Heliodoro Sodré, Commandan- 
te da 5." Brigada de Infantaria. Sr. Commandante. — 
Cumpro o grato dever de communicar ao distincto collega 
que na formatura para commemoração de 7 do corrente, 
os srs. Tenente Coronel Annibal Garcia Barão e capitão 
Honorio José Telles. respetivamente, o primeiro fazen
do parte do meu estado maior e o segundo como comtnan-
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dante de um esquadrão do 1.® R. C. da Bda. M. do Es
tado, muito contribuíram para o brilhantismo da inesuia 
pelo que peço louveis ditos officiaes, bem como todos os 
vossos dignos commandados que formaram, confirmando 
mais uma vez, pelo garbo, disciplina e asseio com que se 
apresentaram, os justos conceitos de que goza em todo o 
Paiz a força que commandaes. Saúde e Fraternidade. He- 
liodoro Sodré, coronel.”

O  Sr. Commandante do 3.® batalhão de engenharia remetteu-me 
com officio n.° 604, de 16 de setembro, o boletim da unidade de seu 
commando, registando impressões da parada realizada em Cachoeira, 
na qual tomou parte o contingente desta Brigada, alli destacado.

E ’ do teór seguinte o ljoletim:

“ 3.® Batalhão de Engenharia. Louvor. Cumpro com 
a maior satisfação o dever de registrar a impressão agra- 
dabilissima deixada pela parada de 7 de setembro, não 
só a mim como ás autoridades civis e á população em ge
ral, conforme os juizos que me têm sido trazidos. Ale
grou-me immensamente o garbo e disciplina mantidos du
rante toda a formatura pelo contingente da Brigada Mili
tar do Estado; entretanto, o meu registro refere-se á visi- 
vel vontade com que todos procuraram desempenhar as 
suas obrigações. Louvo, pois, pela dedicação, zelo e disci
plina, os senhores 1.® tenente Seraphim Antonio de Souza 
Filho e 2.® dito Pompilio Quites; 2.® sargento Augusto 
Soares de Campos e 3.® dito Octaviano Tavares dos San
tos e a todos cabos e soldados do referido contingente, pe
la disciplina e garbo com que se portaram durante a re
vista e desfile.”

Aos louvores dessas illustres autoridades militares juntei os meus, 
consignando, em boletim, a impressão agradavel que deixaram as for
ças da Brigada pelo garbo, luzimento e disciplina com que se apre
sentaram nessa parada, commemorativa da grande data nacional, que 
assignala o memorável acontecimento do Ypiranga.

—1610d6 — A Brigada teve a honra da visita de despedidas do 
eminente estadista, dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, então 
Presidente do Estado.

S. Ex.. que se manifestou de modo altamente desvanecedor j>ara 
a força publica do Estado, saiu dos nossos quartéis cercado de de
monstrações expressivas do carinho, do respeito e da veneração que. 
lealmente, lhe tributamos, jielas peregrinas virtudes do seu impolluto 
caracter de cidadão e de homem publico, propulsor clarividente da 
grandeza e do progresso «la sua terra, num governo cheio de patrio
tismo e de benemerencia.

Com especial satisfação, recebeu, tambem, a Brigada, neste pe-
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riodo relatorial, a visita dos Exmos. Srs. General Eurico de Andra
de Neves, então Commandante da 3 “ Região Militar; General Gil 
Antonio Dias de Almeida, actual Commandante da 3.* Região Mili
tar; General Tasso Fragoso, Chefe do Estado Maior do Exercito; 
General Francisco Ramos de Andrade Neves, Chefe do Serviço de 
Material Bellico do Exercito; General Marçal Nonato de Faria, Com
mandante da 6.* Brigada de Infantaria; General Firmino Antonio 
de Borba, Commandante da.2.* Divisão de Cavallaria; General Fran
cisco de Borja Pará da Silveira. Commandante da 3.“ Divisão de Ca
vallaria; Drs. Protasio Antonio Alves, Antonio Marinho Loureiro 
Chaves e Augusto Pestana, respectivamente, Secretários de Estado 
dos Negocios do Interior e Exterior, Fazenda e Obras Publicas do 
Governo transacto; dr. R. de Monte Arraes, jurisconsulto cearense; 
coronel Atalibio Taurino de Rezende. Commandante do 10.° Regi
mento de Infantaria; e tenente coronel Firmo Freire do Nascimento, 
Chefe do Estado Maior da 3.“ Região Militar.

Liberdade dc presos polilicos — Em virtude de liabeas-corpus 
concedidos pelo Supremo Tribunal Federal e alvarás expedidos pelo 
sr. Juiz Federal deste Estado, foram postos em liberdade, a 14 de 
junho, os presos politicos civis Julio Ruas. Alfredo Canabarro, De- 
libio Marques da Silva, Felippe Paines, Arthur Coelho Escobar e 
Ulysses Schummer, e a 18. tambem de junho, Honorio Lemes da 
Silva, os quaes. desde outubro de 1925, época em que foram aprisio
nados por forças legaes. achavam-se recolhidos presos ao quartel do
3." batalhão de infantaria, á disposição da Justiça Federal.

Augmento dc vencimentos — O benemerito Governo passado, 
procurando minorar as prementes condições de vida actual dos ser
vidores do Estado, promoveu o augmento de vencimentos do funccio 
nalismo em geral, augmento que começou a vigorar no corrente an
no de 1928, nelle contemplando a Brigada Militar.

O augmento, fixado em 20% para os officiaes e 10% para as 
praças e empregados civis da força, foi, sem duvida, dos maiores que 
temos tido, e aqui deixo consignados, com especial prazer, a gratidão 
t o reconhecimento da força publica pela opportuna e salutar medida.

Entretanto, o encarecimento da vida é de tal ordem e sempre 
crescente que acarreta serias difficuldades áquelles que vivem, ex
clusivamente, de seus vencimentos. es|>ecialmente o official que, pela 
natureza da funcção. é obrigado muitas vezes e em casos freqüentes 
a duplas despesas: a da manutenção própria e a da familia, quando 
isolados. Além disso, as responsabilidades e a representação a que 
são forçados, e da qual não se pódem eximir, jiela sua situação, exi
gem despendios geradores de graves desequilibrios na sua economia 
particular já. de ordinário, tão onerada pelas necessidades communs 
da vida, cujo encarecimento está numa proporção grandemente des
favorável ás possibilidades de cada um, não obstante a ultima me
lhora.
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FORÇAS EFFECTIVAS E AUXILIARES A' DTSPOSIÇAo 
DO GOVERNO FEDERAL

No corrente anno relatorial. estavam á disposição do G overno 
Federal as seguintes unidades effectivas e auxiliares desta B rigada-

1.° regimento de cavallaria;
2.” regimento de cavallaria:
1." batalhão de infantaria;
2." batalhão de infantaria;
4." batalhão de infantaria montada.

1.°, 2.“. 3.". 4.°. 5 ”. 6.“. 7.". 8.". 9.°, 10.°. 11.°. 12.°. 13.°. 15.°, 17.»,
18.°. 19.". 20.°. 21.°, 22.°. 26.". 27.“, 28.° e 36." corpos auxiliares. ala 
do 30." corpo auxiliar; esquadrão auxiliar de vaqueanos de Parv- 
Guarita-Herval Secco; esquadrão auxiliar de S. Gabriel; e esqua
drões auxiliares (2) de Rosário.

Estavam. além dessas, organizadas e ao serviço do Estado. |>or 
cujos cofres eram estipendiadas, as seguintes unidades auxiliares:
14.", 16." e 23.” corpo auxiliares.

Os corpos 14." e 16." só organizaram aquelle 3 esquadrões e 
este 2.

No decorrer deste anno relatorial. em datas diversas, a medida 
em que iam cessando as necessidades dos seus serviços, pela normali
zação da situação, foram as unidades auxiliares dispensadas do ser
viço do Governo Federal e. em seguida, dissolvidas, assim como as 
tres que estavam á disposição do Estado.

Restava, apenas, em 31 de dezembro, 11111 esquadrão a que ficou 
reduzido o 8." corpo auxiliar, com sjéde em Vaccaria e effectivo de 
65 homens, mantido, ainda, pelo Estado, em caracter provisorio, para 
serviço |X )iicial. naquella zona.

As 5 unidades effectivas foram, tambem, em differentes datas 
do anno, dispensadas do serviço da União, revertendo ao do Estado.

Algumas das unidades auxiliares. antes da dissolução total, fo
ram reduzidas em seus effectivos.

A seguir, e por ordem chronologica, transcrevo as communica- 
ções do commando da 3." Região Militar sobre as reducções e dis
pensas dessas unidades e os boletins deste commando publicando as 
alterações respectivas e agradecendo os serviços prestados.
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Em janeiro, foram dissolvidos os corpos auxiliares 5.°, 16.°, 17.°,
19.°, 20.° e 23.'*: o esquadrão auxiliar de S. Gabriel e os dois esqua
drões auxiliares do Rosário; e reduzido a uma ala o 15." corpo auxi
liar.

Sobre essas dissoluções publiquei o seguinte:

N o boletim n." 18. dc 22 dc janeiro.

"Dispensa dc nnidades auxiliares á disposição do Go
verno Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios 
do Interior e Exterior enviou a este commando o officio 
do teôr seguinte, sob n.° 683. de 17 do corrente: — “Cum
pre-me levar ao vosso conhecimento, para os necessários 
fins. que. a partir de 20 do corrente, serão dispensados os 
serviços que vêm prestando ao Governo Federal o 5.° cor
po auxiliar dessa milicia e o esquadrão auxiliar de São 
Gabriel.” Dissolução dc unidades auxiliares. — Tendo o 
Governo Federal dispensado os serviços do 5.° corpo auxi
liar. com séde em Rio Pardo, e do esquadrão auxiliar de 
São Gabriel, que estavam á sua disposição desde que fo
ram creados. conforme o officio acima transcripto, foram 
as referidas unidades, de conformidade com resolução do 
Exmo. Sr. Presidente do Estado, dissolvidas a 20 do cor
rente, tendo este commando expedido as necessarias com- 
municações. em telegramma. aos respetivos commandan
tes. Agradecimentos. — Ao dispensar os abnegados servi
dores do 5.° corpo auxiliar e do esquadrão auxiliar de São 
Gabriel, tenho o especial prazer de agradecer-lhes os bons 
serviços que prestaram á manutenção da ordem e das leis, 
particularizando esse agradecimento aos valorosos republi
canos, tenente coronel Arthur Taurino de Rezende e ca
pitão Adão Marinho da Silva, commandantes, respetiva
mente, dessas unidades, que se houveram com muita soli
citude na organização das mesmas, cooperando, lealmente, 
para o restabelecimento da ordem publica.”

No boletim n.° 21. dc 26 dc janeiro.

“Dissolução dc unidade auxiliar. — Em vista de es
tar normalizada a situação, foi, de accôrdo com instru
cções do Exmo. Sr. Presidente do Estado, dissolvido o
16.° corp) auxiliar, que estava á disposição do Estado e 
apnas constituido de uma ala. tendo a séde e o 1.° esqua
drão em Santa Maria e o 2." esquadrão destacado nesta 
capital. O 1.° esquadrão foi dissolvido a 20 e o 2.“ a 22, 
tudo do corrente. Agradecimentos. — Não obstante o cur
to lapso de tempo de sua acttiação. prestaram os abnega
dos servidores da ala do 16.° corpo bons serviços, coop-



rando, com lealdade e solicitude, para o rapido restabele 
cimento da ordem publica. O 1.° esquadrão guarneceu 
trens quando andavam grujxjs rebeldes ameaçando a linha 
ferrea e policiou a cidade de Santa Maria, portando-se 
nesse serviço com impeccavel correcção. O 2.° esquadrão 
organizado nesta capital, restabeleceu a ordem no munici
pio de Candelaria, por onde andou fazendo incursões um 
grupo rebelde, realizando varias diligencias durante o tem
po que alli permaneceu, conquistando, tal a sua elevada 
conducta, as svmpathias e louvores das autoridades e da 
população daquella localidade e dos logares por onde pas
sou. Tenho, pois, a especial satisfação de agradecer-lhes 
os bons serviços que prestaram como republicanos presti- 
mosos, dedicados e leaes. Faço menção especial do nome 
do major Felisbino Monteiro, commandante da ala, que 
se tornou digno do melhor apreço, pela lealdade, abnega
ção e intelligencia com que organizou o 1.° esquadrão, com 
effectivo superior a 200 homens, e orientou sua acção, 
reaffirmando suas qualidades de republicano convicto e 
infatigavel. Apraz-me, tambem, citar o capitão Roberto 
Henrique de Oliveira, que, dirigindo isoladamente o 2.” 
esquadrão, o fez com muita lealdade e acerto, correspon
dendo plenamente á confiança em si depositada.”

N o boletim n." 22, de 27 de janeiro.

“Dissolução de unidade auxiliar. — Em vista de estar 
normalizada a situação e de conformidade com instru- 
cções do Exmo. Sr. Presidente do Estado, foi, a 25 do 
corernte, dissolvido o 23.° corpo auxiliar, com séde eni 
São Francisco de Paula de Cima da Serra; unidade que 
desde a sua creação se achava á disposição do Governo 
do Estado, tendo ido áquella localidade, por delegação 
deste commando, effectivar sua dissolução, o tenente co
ronel assistente do material, Adindo Franklin Barboza. 
Agradecimento e louvores. — Este commando agradece aos 
valorosos republicanos que constituíam o 23.° corpo au
xiliar os bons serviços prestados por occasião do recente 
movimento sedicioso no Estado, situação em que mais uma 
vez demonstraram o seu civismo e ardor partidario, cor
rendo pressurosos a empunhar armas para defesa da le
galidade e da Republica. E’-me grato frizar a presteza e 
proficiência com que o intemerato e devotado republicano, 
tenente coronel Elisiario Paim Netto, organizou o 23.° 
corpo auxiliar, prestando mais este relevante serviço á 
defesa da Republica que sempre o teve nas suas guardas 
avançadas como servidor bravo e dedicado. A todos, os 
meus louvores por esse motivo e pela excellente conducta
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mantida durante a sua permanencia nas fileiras dessa 
unidade.”

No boletim n.° 31, de 7 de fevereiro.

" Dispensa de forças auxiliares á disposição do Go
verno Federal. — Transcrevo, a seguir, o officio dirigido 
ao Sr. Presidente do Estado, pelo Sr. General Comman
dante da 3.“ Região Militar, e que S. Ex. enviou a esta 
Brigada, com despacho de 1.° do corrente: — “ 3.* Re
gião Militar. 3.* Divisão. 1." Secção do Estado Maior. N.® 
34. Objecto — Communicando que foram dispensados em 
31 do mez findo os 17.®, 19.® e 20.® corpos auxiliares. Por
to Alegre, 1.® de fevereiro de 1927. Ao Sr. Dr. A. A. Bor
ges de Medeiros, Presidente do Estado, o Commandante 
da 3.” Região Militar e 3 “ Divisão de Infantaria. Sr. Pre
sidente. De accôrdo com o entendimento que tive com o 
General Firmino Paim Filho, em 23 do mez findo, foram 
dispensados, em 31 do mesmo mez, os serviços que os 17.®,
19.® e 20.° corpos auxiliares vinham prestando ao Governo 
Federal no Destacamento Nordéste. Saúde e Fraternida
de. General A. Neves.” Dissolução. — Tendo o Governo 
Federal dispensado do seu serviço, em 31 de janeiro p. 
findo, os corpos auxiliares 17.®, 19.® e 20.®, foram os re
feridos corpos dissolvidos, na mesma data, conforme reso
lução do Exmo. Sr. Presidente do Estado. Agradecimen
tos. — Ao regressarem a seus lares os abnegados e valo
rosos republicanos que constituiam as unidades dissolvi
das e que se tinham congregado com enthusiasmo e patrio
tismo para defesa da Republica, por occasião do ultimo 
e ephemero movimento revolucionário no Estado, é-me 
grato testemunhar-lhes meus vivos agradecimentos pelos 
bons serviços prestados nessa emergencia em que conti
nuaram com o mesmo civismo de sempre, para o rapido 
jugulamento da rebeldia. Aos tenentes coronéis Maximilia- 
no de Almeida, Joaquim Marques Acauan e Samuel Guaz- 
zeli Filho, commandantes respectivamente do 17.°, 19.® e
20.® corpos, consigno os meus melhores agradecimentos e 
especiaes louvores pelos relevantes serviços que mais uma 
vez prestaram com toda a dedicação e intelligencia, á testa 
dessas unidades, posto em que se revelaram os mesmos 
valorosos e denodados servidores da Republica. E ’ com 
todo reconhecimento que faço aqui menção especial do 
nome do bravo general da Republica, Firmino Paim Filho, 
que, com seu alto patriotismo e grande devotamento á  
causa republicana, congregou os seus valorosos soldados do 
Nordéste para a constituição dessas unidades as quaes



orientou proficientemente jxira o liom desempenho de Ûd 2
nnssao.

No boletim 36. de 12 de fevereiro.

“Dissolução de unidades auxiliares. — O official de 
ligação entre a 3." Região Militar e esta Brigada comniu 
nicou, verbalmente, a este commando que o Exmo. Sr 9  
General Commandante da Região, de accórdo com S. Ex *l 
o Sr. Presidente do Estado, determinou a dissolução dos 
dois esquadrões auxiliares do Rosário, sob o commando 
dos capitães Ataliba Pacheco de Campos e Ozorio Aurélio 
de Lima, dissolução que foi effectuada a 31 de janeiro p 
findo. Agradecimento. — Aos abnegados e valorosos re
publicanos (jue constituíram esses esquadrões, agradeço os*1 
bons e dedicados serviços que prestaram á defesa da or
dem e das leis. por occasião do ultimo movimento revolu
cionário, cooperando, cada um, com seu patriotismo e va
lor partidario, para a rapida extincção daquelle injustifi
cado movimento. Aos capitães Ataliba Pacheco de Cam
pos e Ozorio Aurélio de Lima, prestimosos servidores da 
Republica, é-me grato frizar o grande apreço em que te
nho seus relevantes serviços á causa da ordem e das leis, 
prestados com todo devotamento e lealdade que muito os 
recomnienda. ”

No boletim n." 38, dc 15 dc fevereiro.

“Rcducçào dc effectivo dc unidade auxiliar. — O' 
official de ligação entre a 3." Região Militar e esta Bri- . 
gada communicou. verbalmente, a este commando, que o 
Exmo. Sr. General Commandante da Região, de accórdo 
com S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, determinou a re- 
dueçáo do 15.” corpo auxiliar a uma ala, reducção 
que foi effectivada em 31 de janeiro p. findo. Em conse- 
quencia. ficou a ala do 15.° corpo, a partir daquella data, 
com a organização constante do quadro abaixo, o qual foi 
approvado pelo Sr. General Commandante da Região, con
forme tambem communicou, verbalmente, o official dc 
ligação:
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Agradecimentos. — Significo aos bravos officiaes e 
praças do 15.° corpo auxiliar, que foram dispensados, em 
virtude da reducção da unidade, os meus melhores agra
decimentos pelos relevantes serviços que prestaram, com 
todo devotamento e patriotismo, batendo-se. denodada- 
mente, em varias pugnas, pela defesa do Rio Grande e da 
Republica, que venceram, galhardamente, os arremesses da 
rebeldia, jxirque contavam em suas phalanges soldados 
bravos e intrépidos como os do 15." corpo, unidade que 
tem tido, desde que se organizou, uma actuação brilhante, 
inestimável e valorosa ao serviço da legalidade. Com meus 
agradecimentos, expresso, tainliem. a todos os republica
nos, que ora voltam a seus lares, os meus louvores pelo 
seu civismo e ardor partidario nunca desmentidos, certo 
de que. no trabalho pacifico e produetor, continuarão a 
cooperar dentro das normas de tolerancia e de justiça tra- 
dicionaes no Estado, para a completa consolidação da or
dem de que tanto carece a nossa Patria.”

A 10 de janeiro, foi dissolvida a força civil de 200 homens, cuja 
nião em Quarahv, havia sido autorizada pelo Exmo. Sr. Presidente 
Estado, conforme commuuicação dessa Secretaria, em officio n.° 

2-931. de 27 de novembro de 1926.
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Em 25, tambem de janeiro, foi dispensado, de conformidade 
instrucções do Governo do Estado, o pessoal do 2.° esquadrão do TT* 
corpo auxiliar, esquadrão que passou a ser constituído j)elo contin 
gente auxiliar de Cachoeira, incorporado, na mesma data áaiioll~ 
unidade. '

* *
*

Em fevereiro, reverteram ao serviço do Estado o 1.° regiment 
de cavallaria e o 2.° batalhão de infantaria, ambos da força effectiv 
e que se achavam ao serviço do Governo Federal; foram dissolvido 
os corpos auxiliares 2,°, 3.°, 4.°, 9.°, 11.°, 13.°, 22.°, 26.®, 27.° e 36»  ̂
reduzidos a 3 esquadrões, cada um, os corpos auxiliares 8.® e 12® 
que, dispensados do serviço do Governo Federal, ficaram, desde en
tão. ao serviço do Estado.

A respeito, foi publicado o seguinte;

, N o boletim n.° 39, dc 16 de fevereiro.

“Dispensa de unidades auxiliares á disposição do Go
verno Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios do 
Interior e Exterior, com officio n.° 1.080/4.*, de 8 do 

» • corrente, enviou a esta Brigada o officio abaixo transcri-
r pto, dirigido ao Exmo. Sr. Presidente do Estado, pelo

Exmo. Sr. General Commandante da 3.* Região Militar 
e no qual S. Ex., o Sr. Presidente, exarou o seguinte des 
pacho: — “ Cumpra-se. 3-2-927.” : — “3." Região Mili
tar. 3.“ Divisão. 1." Secção do Estado Maior. N.° 36. Ob- 
jecto — Pede providencias afim de serem dispensados di
versos corpos auxiliares. Porto Alegre, 3 de fevereiro de 

r 1927. Ao Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros, Presidente
do Estado, o Commandante da 3." Região Militar e 3.’ 
Divisão de Infantaria. Sr. Presidente. Peço vossas provi 
dencias para que, a partir de 10 do corrente, sejam dispen 
sados dos serviços que vêm prestando ao Governo Federai 
os 2.°, 4.°, 11.°, 12.°, 13.® e 22.® corpos auxiliares. Appro- 
veito a opportunidade para agradecer e louvar os bons 
serviços que esses corpos prestaram na defesa da ordem 
e das leis com muita dedicação e bôa vontade. Saúde e 
Fraternidade. Gal. A. Neves.” Dissolução. — Em virtude 
de ter o Governo Federal dispensado, a partir de 10 do 
corrente, os serviços dos corpos auxiliares 2.®, 4.®, 11°.
13.° e 22.® que estavam á sua disposição, foram os citados 
corpos dissolvidos naquella data, de accórdo com instru
cções do Exmo. Sr. Presidente do Estado. Agradecimen
tos. Louvores. — Quando novamente se perturbou a paz 
do Rio Grande, pelo impatriotico e injustificável movi
mento revolucionário que surgiu em fins do anno passado.
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accorreram pressurosos a empunhar as armas da legalidade 
os valorosos e abnegados republicanos que constituíam as 
unidades ora dissolvidas. Homens retemperados nessa es
cola de sadio patriotismo que é o glorioso Partido Repu
blicano, que desde os tempos da proclamação do novo re- 
gimen têm sido o seu baluarte inexpugnável, não podiam 
ficar indifferentes á sorte da Republica, ante os novos ar- 
remessos de seus inimigos, já tantas vezes contidos nos 
seus condemnaveis intentos. Com a mesma bravura e ga
lhardia de sempre esses devotados servidores da Republi
ca concorreram para embargar os passos do inimigo, co
operando valiosamente, com as demais forças legaes, pa
ra a rapida extineção do novo surto revolucionário. São 
relevantissimos os serviços prestados por essas valorosas 
unidades que, pela sua actuação brilhante, efficiente e de
votada, se tornaram credoras do maior reconhecimento do 
Rio Grande republicano e conservador. Nas pugnas em que 
tomaram parte, por mais violenta que fosse a acção, ellas 
demonstraram, galhardamente, pelo seu heroísmo e pela 
sua tenacidade, que o império da Lei e da Justiça jamais 
periclitará, amparado, como está. p ia s  tropas legaes e 
por essa força cohesa e extraordinaria que é o invicto 
Partido Republicano do Rio Grande, de cujas fileiras se 
erguem legiões aguerridas e disciplinadas, como as que 
agora largam a carabina empunhada, com valor e decisão, 
no momento em que os seus serviços se tornaram necessá
rios. E ao voltarem aos seus lares tão abnegados servido
res, o podem fazer com a consciência tranquilla de quem 
soube bem cumprir o seu dever e ser digno da Republica 
e da Patria. Aqui expresso-lhes os meus vivos agradeci
mentos p ia  coopração inestimável e relevante de cada 
um, na ultima cruzada. E ’ de justiça pôr em destaque, pe
la sua alta valia, os serviços prestados p io s tenentes co
ronéis Voleciano Coelho, Avelino Carvalho Bernardes, 
Francelisio Gonçalves Meirelles. Hyppolito Ribeiro Junior 
e Laurindo Ramos que, 001 commando dessas unidades, re- 
iffirmaram e realçaram de modo inequívoco as suas bri- 
hantes qualidades de republicanos bravos e devotados, já 

com larga e valiosa folha de relevantes e dedicados servi
ços ao Rio Grande e á Republica, fazendo jus aos meus 
especiaes agradecimentos e louvores, tambem, pela intelli- 
gencia, lealdade e tino militar com que se conduziram nos 
respetivos commandos. O tenente coronel Laurindo Ra
mos, apesar de ter sido ferido 001 combate do “ Seival”, 
continuou abnegadamente prestando serviços nas opera
ções que se seguiram, sendo de frizar que é o segundo fe
rimento recebido na defesa da legalidade. Antes de encer
rar este boletim, lembro, com especial satisfação, o nome



do bravo lidador da Republica, dr. Oswaldo Aranha, que 
congregou e commandou até o momento de ser ferido, a 
valorosa e galharda força civil de Alegrete, que mais ta r
de constituiu o 22." corpo auxiliar. Todo o Ri0 Grande 
conhece e admira o seu valor e os assignalados serviços 
que vem prestando, com raro devotamento e intrepidez 
nos momentos difficeis por que tem atravessado o Kstà- 
do. Já }>or duas vezes derramou o seu sangue, generoso e 
nobre, em defesa da Republica de que é servidor lienenie- 
rito e que, pelas suas elevadas virtudes, pelo seu caracter 
de escól e pelos impulsos magnanimos de seu coração, 1*111 
formado, a par da sua distincta bravura, conquistou a 
maior estima e respeito de seus concidadãos, inclusive dos 
proprios adversarios. o que é grato aqui registrar, teste
munhando o nosso vivo reconhecimento pela sua brilhante 
e efficiente actuação.” “Redacção dc effectivo dc unidade 
auxiliar. — Tendo sido dispensado, a partir de 10 do cor
rente, do serviço do Governo Federal, a cuja disjx>sição 
se achava, o 12.° corpo auxiliar, foi, naquella data, o cita
do corpo reduzido a 3 esquadrões, com o effectivo con
stante do quadro abaixo, ficando, desde então, á disposição 
do Governo do Estado:
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Agradecimentos. Louvores. — Ao deixarem as filei
ras do 12." corpo auxiliar os dignos e valorosos republica
nos dispensados, em virtude da reducção do effectivo dessa 
unidade, venho trazer-lhes, de envolta com aplausos á 
sua nobre e elevada conducta civica, os meus melhores 
agradecimentos pelos relevantes serviços que, ao Rio GranT 
de e á Republica, prestaram, com denodo e galhardia, jxir 
occasião do ultimo movimento revolucionário no Estado. 
Cada um. cedendo aos impulsos de seu patriotismo e da 
sua fé partidaria, veitt empunhar as armas da legalidade, 
formando essas galhardas legiões republicanas que, no 
sólo do Rio Grande, como no de outros Estados, têm sa
bido, embora com sacrifícios sem conta, ao lado das demais 
tropas legaes, cumprir, nobremente, o seu dever na defesa 
das instituições que nos regem. Convicto de que continua
rão, como sempre e cada vez mais, nos seus labores, co
operando para o engrandecimento do Rio Grande e da 
Patria. apresento a todos meus votos pela sua felicidade 
no recesso do lar a que voltam, após terem cumprido, ca
balmente. seus deveres civicos.”

No boletim n.° 53, dc 5 dc março.
“Reducção de effectivo dc unidade auxiliar. — Na 

conformidade de instrucções do Exmo. Sr. Presidente do 
Estado, foi, a 28 de fevereiro findo, reduzido a uma ala, 
com o effectivo constante do quadro abaixo, o 12.° corpo 
auxiliar, com séde em Cangussú, unidade que está á dis
posição do Estado:
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Observações: Em cada esquadrão servirá mais um 
segundo tenente conimissionado desta Brigada, para com
pletar o numero de dois. Agradecimentos. — Aos valoro
sos officiaes e praças, ora dispensados do 12.° corpo au
xiliar, em virtude da reducção de effectivo, expresso meus 
melhores agradecimentos p io s  bons e dedicados serviços 
que prestaram á defesa da ordem e das leis, durante o 
tempo em que, como republicanos leaes e convictos, em
punharam as armas da legalidade, esperando que todos no 
trabalho pacifico continuem, com o mesmo civismo, a co
operar para a grandeza do Rio Grande e da Patria, dentro 
do regimen da ordem e da fraternidade, como cidadãos 
que sempre estiveram compenetrados dos seus deveres de 
patriotismo e de acatamento ás autoridades, leis e institui
ções que nos regem.”

No boletim n.° 54, dc 7 de março.

“Dispensa dc unidades effectivas e auxiliares do ser
viço do Governo Federal. — Transcrevo os seguintes of- 
ficios dirigidos p io  Exmo. Sr. General Commandante da
3." Região Militar ao Exmo. Sr. Presidente do Estado e 
que S. Ex. enviou a esta Brigada com os competentes des
pachos: — “ 3." Região Militar. 3.“ Divisão. I.8 Secção do 
Estado Maior. N.° 55. Objecto — Pede providencias afim 
de serem dispensados diversos corpos auxiliares e effe- 
ctivos. Porto Alegre, 16 de fevereiro de 1927. Ao Exmo. 
Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros, Presidente do Estado, 
o Commandante da 3.a Região Militar e 3.“ Divisão de 
Infantaria. — Sr. Presidente. Peço providencias de V. Ex. 
para que, a partir do dia 28 do corrente, sejam dispensa
dos dos serviços que vêm prestando ao Governo Federal 
as seguintes unidades: 1.® regimento de cavallaria, 2.° ba
talhão de infantaria e 8.“, 9.°, 15", 26.” e 36." co rps au
xiliares da Brigada Militar do Estado. Cumpro o grato 
dever de agradecer e louvar os valiosos serviços prestados, 
com muita dedicação e l>ôa vontade, p io s  officiaes e pra
ças dessas unidades no restabelecimento e defesa da ordem 
e das leis. Saúde e Fraternidade. General Andrade Ne
ves." — “ 3." Região Militar. 3." Divisão. 1.* Secção 
do Estado Maior. N.° 56. Objecto — Pedido de pro
videncias sobre a dispnsa do 3.° corpo auxiliar. Porto 
Alegre, 17 de fevereiro de 1927. Ao Exmo. Sr. Dr. An
tonio Augusto Borges de Medeiros, Presidente do Estado, 
o Commandante da 3." Região Militar e 3.“ Divisão de In
fantaria. — Sr. Presidente. Peço as providencias de V. 
Ex. para que, a partir de 28 do corrente, sejam dispnsa- 
dos os serviços que o 3.° corpo auxiliar vem prestando ao
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Governo Federal. Approveito a opportunidade para agra
decer e louvar os grandes e reaes serviços prestados .por 
essa unidade auxiliar da Brigada Militar do Estado no 
restabelecimento e defesa da ordem legal. Saúde e Fra
ternidade. Gal. A. Neves.” —  “ 3.* Região Militar. 3.* Di
visão. 1* Secção do Estado Maior. N.° 66. Objecto — 
Pedido de providencias sobre a dispensa do 27.° corpo au
xiliar. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 1927. Ao Exmo. 
Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros, Presidente do Estado, 
o Commandante da 3.“ Região Militar e 3.“ Divisão de 
Infantaria. — Sr. Presidente. Peço as providencias de V. 
Ex. para que, a partir de 28 do corrente, sejam dispensa
dos os serviços que o 27.® corpo auxiliar vem prestando 
ao Governo Federal. Approveito a opportunidade para 
agradecer e louvar os grandes e reaes serviços prestados 
]>or essa unidade auxiliar da Brigada Militar do Estado 
no restabelecimento e defesa da ordem legal. Saúde e Fra
ternidade. Gal. A. Neves.” — Reversão ao serviço do 
Estado. — Em consequencia do officio n.® 55, acima traii- 
scripto, revertem ao serviço do Estado, a contar de 1.® do 
corrente, o 1.® regimento de cavallaria e o 22." batalhão 
de infantaria desta Brigada. Agradecimentos. Louvores.
— Ao serem dispensadas essas duas unidades do serviço 
do Governo Federal, a cuja disposição se achavam, o 1.® 
regimento desde outubro de 1924 e o 2.® batalhão desde 
agosto de 1926, agradeço em nome do Governo do Estado 
e no meu, com especial prazer, a seus officiaes e praças os 
relevantes serviços que prestaram nessa situação, á defesa 
do Rio Grande e da Republica, quer isoladamente, quer 
enquadradas em destacamentos de tropas Iegaes, revelan
do sempre, em qualquer emergencia, por mais grave que 
fosse, firmeza de acção, lealdade, denodo. galhardia, valor 
e norma com que a Brigada Militar sempre se esforçou 
em bem cumprir o seu dever, ainda que com o maximo sa
crifício. Nas missões que desempenharam, ao serviço do 
Governo Federal, essas unidades, pela presteza. l>ôa von
tade e efficiencia com que o fizeram, contribuíram para 
firmar e elevar, de modo honroso, o renome e as brilhan
tes tradições que aureolam a força estadual, desde os agi
tados dias de sua creação em que, intrepidamente, comple
tava a organização de suas unidades, já sob o fumo dos 
combates nos prelios de 93, em pról da consolidação do 
regimen. Não é necessário particularizar, neste momento, 
essas missões que já são de todos conhecidas e das quaes 
me tenho occupado em boletins anteriores, á medida que se 
iam succedendo. E ’-me grato, pois, louvar os tenentes co
ronéis Annibal Garcia Barão e Cândido Pinheiro de Bar
cellos, commandantes respectivamente do 1.® regimento e
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2.® batalhão, aquelle interinamente, pelus relevantes servi
ços que prestaram durante o tempo em que estiveram á 
disposição do Governo Federal, cumprindo com intelli- 
gencia. lealdade e iniciativa as missões que lhe foram af- 
fectas, louvor que tambem torno extensivo ao tenente co
ronel Cândido Alves de Mesquita, commandante effectivo 
do 1.” regimento, a testa do qual esteve até 5 de novembro 
do anno findo, época em que deixou o commando para 
fazer tratamento de saúde. Autorizo os commandantes 
dessas unidades a louvarem, em nome deste commando, 
os officiaes e praças que se tenham tornado merecedores, 
p io s  seus serviços durante o tempo em que estiveram ;i 
disposição do Governo Federal. Dissolução dc unidades 
auxiliares. — Em virtude de ter o Governo Federal dis 
pensado, a partir de 28 de fevereiro findo, os serviços dos 
corpos auxiliares 3.®. 9.®, 26.°. 27.°, 36." e ala <1o 15.® cor
po. que se achavam á sua disposição, foram as referidas 
unidades dissolvidas, na mesma data. de conformidade com 
instrucções do Exmo. Sr. Presidente do Estado. I ambem 
no citado dia 28 de fevereiro findo, foi dissolvido, por 
determinação de S. Ex., o 14.® corpo auxiliar, que se acha
va á disposição do Estado desde sua creação. Reducção dc 
cffcclivo dc unidade auxiliar. — Dispensado o 8.® corpo 
auxiliar do serviço do Governo Federal, a 28 de fevereiro 
findo, resolveu S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, man- 
tel-o no mesmo caracter provisorio, á disposição do Esta
do. a partir de 1.® de março corrente, com effectivos re
duzidos, distribuídos por um estado maior e tres esqua
drões, conforme o quadro a seguir:
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Agradecimentos. — Significo, com especial satisfa

ção, aos valorosos e abnegados officiaes e praças dos cor
pos auxiliares 3.°, 9.°, 14.°. 26.°, 27.“. 36." e ala do 15.° 
corpo, ora dissolvidos, bem como aos dispensados do 8.” 
corpo, em virtude da reducção do seu effectivo. o meu 
mais vivo reconhecimento |)elos relevantes serviços que 
prestaram á defesa do Rio Grande e da Republica, nos 
dias difficeis por que atravessamos nos últimos períodos, 
em que o vendaval revolucionário ameaçou, ]>elo gol]>e da 
força e das armas, abater o principio da autoridade e o 
império da Lei e da Justiça. Não foi difficil ao Rio Gran
de, em qualquer dos surtos das periódicas rebelliões que se 
verificaram no seu sólo. desde 1923 até agora, manter in
tangíveis aquelles elevados princípios, assegurando a or
dem a todo transe, dado o patriotismo, o valor e abnega
ção de seus intrépidos defensores republicanos cheios de 
fé e de ardor partidário, como os que agora largam a ca- 
rabina e a espada que manejaram tão galhardamente nos 
dias aziagos, nos arremessos da lucta. a que foram arras
tados pelo impatriotismo de outros. E ’ muito valiosa a 
contribuição dos bravos republicanos que ora voltam ás 
suas lides anteriores na vida civil, onde imbuidos dos mes-
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* -  mos sentimentos de patriotismo que os nobilita, estou cer
to que continuarão a cooperar pela prosperidade e engran- 
decimento da Nação e especialmente do Estado, dentro do 
ambiente de paz e de congraçamento da familia rio-gran- 
dense, pelo esquecimento dos odios e das paixões geradas 
]>eIos dolorosos acontecimentos que enlutaram a nossa 
amada gleba. Expresso a essas galhardas unidades repu
blicanas os meus agradecimentos e do Governo do Esta
do e calorosos applausos pela acção valorosa e decisiva que 
cada uma teve, ao lado de outras forças legaes, quer nos 
entrechoques da lucta, quer na guarnição de cidades c 
fronteiras, conquistando todas a gratidão do Rio Grande 
republicano pelos seus inesquecíveis serviços e devotamen- 
to á causa da ordem e das leis. Faço menção especial dos 
nomes dos bravos tenentes coronéis Vazulmiro Dutra, 
Octacilio Tupaceretan de Azevedo, João Vargas de Sou
za, Joaquim Antonio Rodrigues. Virigilio Manoel Pinto, 
Eleutherio Lucas Machado e major Pedro de Souza 

f Franco, commandantes das referidas unidades, que, com
intelligencia, valor e devotamento dignos de nota, l>em 
dirigiram a tropa de seu commando, realçando ainda mais 
as suas qualidades de republicanos bravos e intemeratos. 
já com larga e valiosa folha de relevantes e inestimáveis 
serviços ao Rio Grande e á Republica, j>elo que me é agra
dável louval-os e apresentar-lhes meus melhores agrade
cimentos, que torno extensivos ao illustre e bravo tenente 
coronel Garibaldi Tommasi, que organizou e commandoit 
por muito tempo o 15." corpo auxiliar, pela cooperação 
intelligente e valiosa á testa dessa unidade que. pela bri
lhante actuação que teve em todo o periodo de sua existen- 
cia, soube ser digna do seu organizador e orientador dos 
primeiros passos.”

Consoante determinação do Exmo. Sr. Presidente do Estado, 
foi dissolvida, a 26 de fevereiro citado, a força civil de 200 homens 
que havia sido reunida em São Luiz Gonzaga, i>or autorização de
S. Ex.. tendo este commando feito a devida communicação ao respe
ctivo intendente municipal, em telegramma n.° 844. de 25 taml>em 
do referido mez.

* **

Em março, foram dissolvidos os corpos auxiliares 6.° e 10.° e a 
ala do 12.® corpo auxiliar, como se vê das referencias abaixo:

No boletim «.* 66, de 21 de março

“Dissolução de unidade auxiliar — Em virtude de 
estar normalizada a situação do Estado, foi, por ordem do 
Exm.° Sr. Presidente, dissolvida, a 15 do corrente, a ala
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do 12.° corpo auxiliar, com séde em Cangussú. Agradeci
mentos. — E’ com satisfação que este commando, em nome 
do Governo do Estado e no seu, apresenta aos bravos e 
abnegados servidores da extincta unidade, os melhores agra
decimentos pelos serviços relevantes prestados, durante o 
ultimo periodo em que um novo surto revolucionário se ve
rificou no Estado. Durante as operações militares contra 
os rebeldes, o então 12.° corpo, quer isolado, quer enqua
drado em destacamento de forças legaes, teve actuação va
lorosa e efficiente, pondo em relevo o ardor partidario e o 
jjatriotismo dos abnegados republicanos que o constituíam. 
Contribuindo, como contribuíram, com prestimoso contin
gente da sua fé civica e de seu valor para a extineção rapi- 
da do movimento perturbador da ordem e do trabalho, re
gressam aos seus lares os dedicados servidores do 12.® corpo 
conscios do dever cumprido para com o Estado e a Repu
blica, naquelle momento de provações. Este commando al
meja felicidades a todos, neste momento em que volvem a 
seus labores pacíficos, concitando a cjue cada um, na sua 
esphera de acção no meio civil, continue, com o mesmo es
pirito de ordem e de respeito ás leis e ás autoridades, a 
cooperar para o engrandecimento do Estado e da Patria, no 
ambiente de paz e de tranquillidade que ora reina e que 
devemos a todo transe procurar consolidar, relegando para 
o esquecimento odios e prevenções gerados dos últimos 
acontecimentos, para só alimentarmos a fraternidade tão 
necessária e indispensável aos filhos da mesma terra. Ao 
tenente coronel Orlando Cruz, velho e infatigavel republi
cano, sempre vigilante e cheio de fé em tomo de seus ideaes, 
aos quaes tem servido nobremente e com dedicação digna 
de nota, particularizo aquelles agradecimentos e o louvo 
pela sua actuação valorosa e intelligente, a testa do 12.° 
corpo, posto em que reaffirmou as suas qualidades de ser
vidor leal e denodado do Estado e da Republica.”

No boletim n.” 82, de 8 dc abril

“Dispensa de unidades auxiliares á disposição do Go
verno Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios do 
Interior e Exterior, com officio n.° 1868/4, de 24 de março 
findo, transmittiu a este commando, com o competente des
pacho de S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, o officio 
abaixo transcripto, que lhe dirigiu o Exm.° Sr. General 
Commandante da 3.* Região M ilitar: — “ 3.* Região Mili
tar. 3* Divisão. 1.* Secção do Estado Maior. N.° 92. 
Objecto — Pede providencias afim de serem dispensados 
os 6." e 10." corpos auxiliares. Porto Alegre, 22 de março 
de 1927. Ao Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros, Presiden
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te do Estado, o Commandante da 3.” Região Militar e 3« 
Divisão de Infantaria. Sr. Presidente. Peço vossas provi
dencias para que. a partir de 31 do corrente, sejam dispen
sados dos serviços que vêm prestando ao Governo Federal 
os 6." e 10.“ corpos auxiilares. Approveito a opportunida- 
de para agradecer e louvar os bons serviços que esses corpos 
prestaram na defesa da ordem e das leis com muita dedica
ção e bóa vontade. Saúde e Fraternidade. Gal. A. Neves 
“Dissolução. — Tendo o Governo Federal dispensado a 
partir de 31 de março p. findo, os serviços dos corpos auxi
liares 6.° e 10.“, que se achavam á sua disposição, foram as 
referidas unidades dissolvidas, na mesma data, consoante 
instrucções do Exm." Sr. Presidente do Estado, tendo este 
commando feito, em tempo, as necessarias communicações 
telegraphicas. Agradecimento c louvores. — E ’ grato fri
zar, neste boletim, que as valorosas unidades ora dissolvi
das, constituídas por abnegados republicanos, prestaram, 
com denodo e galhardia, os mais relevantes serviços á causa 
da ordem e das leis, affrontando, com desprendimento e 
resignação, todos os sacrifícios que lhes foram impostos 
para salvaguarda do patrimonio republicano. Actuaram 
com muita efficiencia nas regiões em que o|>eraram, con
quistando pela sua contribuição valiosa de patriotismo a gra
tidão do Rio Grande republicano e conservador. O 10." 
corpo, unidade veterana, pois vinha organizado desde no
vembro de 1924, j»or occasião do surto revolucionário dessa 
época, deixa uma brilhante folha de serviços que o destaca 
l>ela serenidade e justiça, a i>ar de energia e decisão com 
que sempre pautou a sua norma de acção, 001 cumprimento 
do dever civico para com o Rio Grande e a Republica. O
6.° corpo, unidade novel, creada em fins do anno passado, 
nem por isso deixa menor bagagem de serviços. Na re
gião serrana, onde operou activamente desde sua creação. 
até pouco antes da sua dissolução, prestou assignalados 
serviços, cooperando, bravamente, para a derrota e dis
persão dos grupos armados que ahi surgiram. Foi uma 
lueta tenaz, impetuosa e que exigiu sacrificios de vidas pre
ciosas e a maior resignação dos seus denodados officiaes e 
praças, pela rude aspereza de uma ingrata situação' topo- 
graphica. A tudo venceram impulsionados pela sua fé ci- 
vica e ardor partidario. deixando pacificada aquella impor
tante região do Estado, onde simultaneamente se fez sentir 
a actuação relevante de outras forças. Rememorando, a 
traços largos, esses serviços de tanta monta, cumpro o im- 
jjerioso dever de, em nome do Governo do Estado e no meu. 
agradecel-os, o que faço cheio do maior reconhecimento, le
vando á todos os valorosos camaradas ora dispensados a 
convicção que tenho de que cada um, na paz, continuara
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sendo a sentinella sempre vigilante do bem estar do Estado 
e da segurança da Republica. Ao encerrar este boletim, 
tenho a satisfação de destacar os nomes dos bravos tenentes 
coronéis Edmundo Dalmacio de Oliveifa e Delfino Silveira, 
commandantes, respectivamente, do 6." e 10." corpos, que, 
pela intelligencia, lealdade, devotamento e tino com que di
rigiram suas unidades, bem merecem o meu especial reco
nhecimento e louvor, como velhos republicanos sempre a 
postos. ”

Em abril, deu-se a dissolução do 7." corpo auxiliar, publicando-se, 
a respeito, o seguinte:

X o  boletim n." ‘X), de 19 dc abril
“Dispensa dc unidade auxiliar do serviço do Governo 

Federal. — Transcrevo, a seguir, o officio dirigido a S. 
Ex., o Sr. Presidente do Estado, pelo Exm." Sr. General 
Commandante da 3* Região Militar, dispensando o 7.° 
corpo auxiliar desta Brigada, do serviço do Governo Fede
ra l: — “ 3.* Região Militar. 3.‘ Divisão. 1.“ Secção do Es
tado Maior. Porto Alegre. 12 de abril de 1927. X." 119. 
Ao Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros. Presidente do Es
tado, o Commandante da 3.” Região Militar e 3.* Divisão 
de Infantaria. Objecto — Pede providencias afim de ser 
dispensado o 7.” corpo auxiliar. — Sr. Presidente. Peço 
vossas providencias no sentido de ser o 7.° coqx> auxiliar 
dispensado, a partir de 15 do corrente, dos serviços que vem 
prestando ao Governo Federal. O referido coq>o já foi 
mandado recolher a São Borja e está avisado desde o dia 
6 da dispensa acima referida. Approveito a opportunida
de para louvar e agradecer os grandes serviços prestados 
por essa unidade na debellação dos movimentos sediciosos 
que irromperam nesta região, distijiguindo-se especialmente 
na marcha forçada sobre Itaquy, quando sitiada ]>elos re
beldes em fins de 1924, aos quaes bateu, libertando a refe
rida praça e dando um golpe notável no movimento revolto
so. Saúde e Fraternidade. General Monteiro de Barras.” 
“Dissolução dc unidade auxiliar. — De conformidade com 
instrucçôes de S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, foi dis
solvido, a 15 do corrente, em São Borja. o 7.° corpo auxi
liar. visto ter sido dispensado, a partir da mesma data. do 
serviço do Governo Federal, a cuja disposição se achava. 
Agradecimcntos. — Aos bravos, leaes e abnegados servido
res do Estado, que compuzeram o 7." corpo auxiliar, ora 
dissolvido, este commando tem a grande satisfação de apre
sentar. em nome do Governo do Estado e no seu, os melho
res agradecimentos pelos relevantissimos serviços que,
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, .  desde princípios de 1923, vinham prestando á causa da le
galidade. Em todas as operações de guerra em que tomou 
parte, portou-se essa unidade sempre brilhantemente de 
monstrando de modo insophismavel o seu accendrado amor 
ao Rio Grande e á Republica. Como muito bem frizou o 
Exm.° Sr. Commandante da Região, no officio acima tran- 
scripto, entre todas as operações levadas a ef feito pela ex- 
tincta unidade, distingue-se, especialmente, a “ marcha for
çada sobre Itaquy, quando sitiada pelos rebeldes, em fins 
de 1924, aos quaes bateu, libertando a referida praça e 
dando um golpe notável no movimento sedicioso.” Neste 
momento, em que os dedicados camaradas do 7°  corpo re
tornam aos seus lares pacificos de outras éras, este com
mando almeja-lhes innumeras venturas, esperando que cada 
um continue orientando-se pela mesma senda justiceira e 
nobre que vinham trilhando e auxilie, com o seu trabalho 
productivo, as autoridades no seu salutar mister do congra- 
çamento de todos os irmãos da grande familia rio-granden- 
se, collocando acima de quaesquer outros os interesses su
premos da Patria, que aspira por uma phase de paz e de 
tranqüilidade para o seu engrandecimento. Ao tenente co
ronel Deoclecio Dornelles da Motta, bravo e abnegado re
publicano, que commandou, com extrema abnegação e raro 
devotamento, a extincta unidade, este commando particula- 
riza seus agradecimentos e louva pela sua actuação brilhan
te e proficua á testa de sua unidade, posto em que se con
duziu cabalmente, correspondendo plenamente á confiança 
que lhe dispensou o Governo do Estado e no qual teve 
occasião de patentear, innumeras vezes, o seu grande ardor 
partidario e as suas invejáveis qualidades de devotado ser
vidor do Estado e da Republica.”

Em maio, foi reduzido para 250 homens o effectivo da ala do 30.” 
corpo auxiliar.

O boletim n.° 109, de 14 de maio referido, publicou o seguinte:

“Reducção do effectivo da ala do 30.° corpo auxiliar.
— De accôrdo com resolução do Sr. Commandante da 3* 
Região Militar e 3.* Divisão de Infantaria, em entendimen
to com o Exm.° Sr. Presidente do Estado, foi reduzido o 
effectivo da ala do 30.” corpo auxiliar para 250 homens, a 
partir de 10 do corrente, tomando a organização seguinte:
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Agradecimentos. — Aos leaes e abnegados republica
nos que ora são dispensados da ala do 30.° corpo auxiliar 
]K>r motivo de sua reducção, este commando agradece os* 
bons e reaes serviços prestados com dedicação e interesse 
em defesa da ordem e das leis, operando sempre contra os 
inimigos da Republica em inhospitos sertões, levando-os de 
arremesso á derrota.”

Em junho foi dissolvida a ala do 30.° corpo auxiliar.
Os corpos auxiliares 1.°, 18.“ e 28." tiveram seus effectivos redu

zidos para 250 homens, cada um, em dois esquadrões e o esquadrão 
auxiliar de vaqueanos de Pary-Guarita-Herval Secco ficou com 100 
homens.

Tambem foi reduzido i»ra 112 homens o effectivo do 8." corpo 
auxiliar, o que tudo consta das publicações a seguir:

N o boletim n.° 150, de 1.“ dc julho

"Dispenso e reducção dc effectivos dc unidades auxi
liares. — A Secretaria de Estado dos Negocios do Interior 
e Exterior, com officio n.” 2633/4, de 21 de junho p. findo 
enviou a este commando, para os devidos effeitos, o offi
cio a seguir transcripto, dirigido a S. Ex., o Sr. Presidente 
do Estado, j>elo Exm.” Sr. General Commandante da 3* 
Região Militar: — ‘'3.“ Região Militar. 3 “ Divisão. Es
tado Maior. 2.“ Secção. Porto Alegre, 20 de junho de 
1927. Ao Exmo. Sr. Dr. Antonio Augusto Borges de Me
deiros. DD. Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, o 
Commandante da 3." Região Militar. N.° 235. Objecto — 
Faz uma communicação.—Sr. Presidente. Tenho a honra 
de communicar a V. Ex. que, após entendimento com o sr. 
coronel commandante da Brigada Militar, resolvi, tendo em 
vista a situação presente e como medida economica, que, a 
partir de 30 do corrente, os effectivos dos 1.”, 18.” e 28." 
corpos auxiliares da Brigada Militar, á minha disposição, 
fiquem, cada um, com 250 homens, em dois esquadrões, e o 
esquadrão de vaqueanos de Herval Secco, com 100 homens. 
Communico-vos mais que, em virtude das informações que 
me prestou o citado commandante. resolvi concentrar o 30." 
corjHj auxiliar, em Bôa Vista do Erechim, até 30 do corren
te, e desta data em deante o Governo Federal dispensa os 
serviços desta unidade. Nestas condições, ficou accordada 
a ida do 2.° batalhão de infantaria da Brigada Militar para 
o municipio de Erechim, onde as exigencias de ordem poli
cia! sobrepujam ás de ordem militar. Valho-me da oppor- 
tunidade para apresentar a V. Ex. os meus protestos de alta 
consideração. Saúde e Fraternidade. Gil Antonio Dias de 
Almeida. General de Brigada.” Km niüsequcncia e ein
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virtude de instrucções do Exmo. Sr. Presidente do Estado, 
foi a 30 de junho p. findo dissolvida a ala do 30.* corpo au
xiliar e, na mesma data, reduzidos os effectivos dos corpos 
auxiliares 1.", 18.° e 28." e do esquadrão de vaqueanos de 
Pary-Guarita-Herval Secco, unidades á disposição do Go
verno Federal, que ficaram com a organização constante 
dos quadros abaixo, approvados por S. Ex., o Sr. General 
Commandante da Região, dispensado no citado dia o ]>es- 
soal excedente. Quadro da nova organização dos corpos 
auxiliares 1.°, 18.° e 28.°:
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Tambem, consoante instrucções do Exino. Sr. Presi
dente do Estado, foi. a 30 de junho citado, reduzido para 
112 homens o effectivo do 8.“ corpo auxiliar, unidade que 
se acha á disposição do Estado, o qual ficou, a partir da- 
quella data, assim constituído:
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Agradecimentos. Louvores. — E ’-me grato formular 
neste boletim, em nome do Governo do Estado e no meu, os 
melhores agradecimentos aos valorosos e almegados offi- 
ciaes e praças da ala do 30." corpo auxiliar, ora dissolvida, 
l>em como aos dispensados dos corpos auxiliares 1 1 8 . ” e 
28.° e esquadrão de vaqueanos, em virtude da reducção de 
seus effectivos, ]>elos relevantes e inestimáveis serviços que, 
á defesa do Rio Grande e da Republica, prestaram com de- 
nodo e galhardia, especialmente nos momentos difficeis em 
que o tufão revolucionário, nos seus periodicos surtos, ten
tou abater o principio da autoridade e o im|>erio da Lei e da 
Justiça. Sempre vigilantes e cheios de fé nas suas convi
cções politicas, os republicanos ora dispensados actuaram 
sempre com muita efficiencia e são patriotismo, a par de 
abnegação e valor, em todas as occasiões em que sua coope
ração se tornou necessaria. A ala do 30." corpo que. desde 
1924. vinha em actividade deixa na historia republicana do 
Rio Grande uma brilhante pagina de serviços. Na região 
serrana, onde estava localizada, actuou sempre com energia, 
decisão e bravura para jugular os movimentos que ahi ir
romperam. Ainda nesta ultima tentativa revolucionaria, 
teve, a valorosa ala do 30.” cor|H>. papel saliente nas opera
ções de guerra desenvolvidas naquella região, batendo com 
muito heroismo os grupos que a infestavam, numa lueta 
tenaz e impetuosa que exigiu sacrifícios de vidas preciosas 
e a maior resignação de seus bravos officiaes e praças, pela 
rude asjxreza de uma ingrata situação topographica. Não 
obstante essas circumstancias e as surprezas das embosca
das no seio das mattas densas, os brvaos da ala do 30.°, im
buídos de fé cívica e ardor partidario. a tudo venceram, 
coo]>erando valiosamente para a ]>acificação daquella im
portante zona do Estado. Relembrando, com vivo reconhe
cimento. serviços de tanta monta, e que são todos com alto 
apreço, concito a todos os valorosos republicanos, que ora 
voltam a seus lares, a que continuem, com o mesmo civis
mo, a cooperar ])ela prosperidade e engrandecimento da 
Nação e especialmente do Estado, dentro do ambiente da 
paz e do congraçamento da família rio-grandense, atirando 
ao esquecimento odios e paixões geradas ]#*las luetas fra- 
ticidas dos últimos annos. Levo-lhes, também, a convicção 
que tenho de que cada um. na paz. continuará sendo a sen- 
titiella sempre vigilante do bem estar do Estado e da segu
rança da Republica. Cito. com especial satisfação, o nome 
do bravo major Marcos de Oliveira Fortes, commandante 
da ala do 30.°. que. com intelligencia. valor e raro devota- 
mento. prestou os mais assignalados serviços no commando 
de sua unidade, á cuja frente foi ultimamente ferido, e onde 
teve opportunidade de mais uma vez realçar suas qualidades
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de velho, leal e intemerato republicano, cuja espada valiosa 
está sempre desembainhada para a defesa do Estado e dá 
Republica.”

Em agosto, foram dissolvidos o 1.° corpo auxiliar e o esquadrão 
auxiliar de vaqueanos de Pary-Guarita-Herval Secco.

Foi reduzido a 2 esquadrões, com o effectivo de 251 homens 
o 21.° corpo auxiliar.

A res]>eito, publiquei o seguinte:

No boletim n.° 184. de 11 dc agosto.

“Dispensa de unidade auxiliar do serviço do Governo 
Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios do In
terior e Exterior, com officio n.° 2892/4. de 4 do corren
te. remetteu a este commando o officio sob n.° 44, de 1." 
do corrente, dirigido j>eio Sr. Commandante da 3." Região 
Militar ao Exmo. Sr. Presidente do Estado, dispensando 
do serviço do Governo Federal o esquadrão auxiliar de 
vaqueanos da região Pary-Guarita-Herval Secco, e do 
teòr seguinte: — “ “3." Região Militar. 3." Divisão. 3.1 
Secção do Estado Maior. N." 44. Objecto — Scientifica 
ter resolvido dispensar os serviços do esquadrão de vaquea
nos. Porto Alegre. 1.° de agosto de 1927. Ao Exmo. Sr. 
Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, DD. Presi
dente do Estado, o Commandante da 3." Região Militar. 
Sr. Presidente. Tenho a honra de scientificar a V. Fx. 
que, por se tornarem desnecessários os seus serviços, este 
commando resolveu dispensar o esquadrão de vaqueanos, 
ora sob as suas ordens immediatas. Approveito o ensejo 
para enaltecer aos olhos de V. Ex. os serviços deste con- 
juncto de leaes brasileiros na defesa da ordem e das leis. 
isto é. das instituições republicanas, havendo-se sempre 
com abnegação e devotamento em todas as circumstancias 
onde a sua actuação se fez mistér. Saúde e Fraternidade. 
Gil Antonio Dias de Almeida. General de Brigada." Dis
solução dc unidade auxiliar. — Tendo sido dispensado do 

f serviço do Governo Federal, a cuja disposição se achava
desde a data da sua organização, o esquadrão de vaquea
nos da região Pary-Guarita-Herval Secco. resolveu S. Ex., 
o Sr. Presidente do Estado, que o referido esquadrão fosse 
dissolvido a 10 dg corrente. Ao publicar a dissolução dessa 
unidade auxiliar, que relevantes serviços prestou a defesa 
da ordem e das leis, tomando parte nas Operações milita
res daquella região contra os revolucionários que a asso
lavam. este commando agradece a todos os seus officiaes 
e praças e, especialmente, ao seu commandante, capitão 
Serafim Moura Reis Netto, o concurso prestimoso presta
do com lealdade e abnegação á causa da legalidade.”
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N o boletim n." 196. ilc 25 'dc agosto.

“Dispensa de unidades auxiliares do scndço do Go
verno Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios 
do Interior e Exterior, com officio n.° 2971/4, de 19 do 
corrente, remetteu a este coniniando, afim de ser cumpri
do o despacho do Exmo. Sr. Presidente do Estado, o offi
cio sob n.° 48, de 15 tambem do corrente, que lhe dirigiu 
o Exmo. Sr. General Commandante da 3 " Região Mili
tar, dispensando os serviços do 1.° corpo auxiliar e de 
dois esquadrões do 21.° corpo auxiliar. O officio referido 
é do teôr seguinte: — "3." Região Militar. 3.a Divisão.
3.a Secção do Estado Maior. N.° 48. — Objecto — Com- 
munica haver dissolvido e reduzido effectivos de corpos 
auxiliares. Porto Alegre. 15 de agosto de 1927. Ao Exmo. 
Sr. Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, o Com
mandante da 3." Região Militar. Sr. Presidente. Tenho a 
honra de scientificar a V. Ex. que, por se tornarem des
necessários os seus serviços, este commando resolveu dis
pensar o 1.“ cor]x> auxiliar, ora sob suas ordens immedia- 
tas e reduzir o effectivo do 21." corpo auxiliar a dois es
quadrões. Ao dispensar o 1." corpo auxiliar e os dois es
quadrões do 21.". cumpro um dever de justiça, louvando 
esse grupo de bons brasileiros pelos serviços prestados 
com abnegação e devotamento, durante o.tempo em que 
estiveram á dis])osição deste commando. Saúde e Frater
nidade. Gil Antonio Dias dc Almeida, General de Briga
da.” Dissolução dc unidade auxiliar. — Tendo o Gover
no Federal disi>ensado os serviços do 1.” corpo auxiliar e 
de dois esquadrões do 21." corpo auxiliar, unidades que 
estavam á sua disposição, conforme o officio do Exmo. 
Sr. General Commandante da Região, acima transcripto, 
foram, de accòrdo com resolução do Exmo. Sr. Presidente 
do Estado, o 1.° corpo dissolvido a 20 do corrente e o 21.° 
corpo reduzido a 2 esquadrões, com o effectivo de 251 
homens, nesta data. Agradecimentos: — Ao publicar a 
dissolução do 1.° corjx) auxiliar, é de meu dever agradecer 
aos seus abnegados officiaes e praças, em nome do Go
verno do Estado e no meu. o muito que fizeram em pról 
do Rio Grande e da Republica. Organizado em abril de 
1923, quando começava a se desenrolar em nosso caro Es
tado a guerra civil, o 1." corpo que. então, pertencia á 2." 
Brigada Provisória do Oéste. prestou sempre, com a maior 
abnegação e inexcedivel lealdade, os mais relevantes ser
viços. ]K>rtando-se galharda e bravamente nos diversos 
combates em que se viu emjxmhado, notadamente no Pon
cho Verde, onde emfrentou uma columna reljelde muito 
su|>erior em numero. Pacificado o Estado, o 1." corpo re
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colheu-se á sua séde em Livramento, continuando a prestar 
na fronteira desse municipio e do de Quarahy, aprecia- 
veis serviços na sua missão de vigilancia e policiamento 
naquella zona. Estalada a rebellião, que se iniciou com a 
revolta da guarnição militar de Urugauyana e de outras 
cidades, a 29 de outubro de 1924, o 1.° corpo continuou a 
prestar, á disposição do Governo Federal, com a mesma ab
negação e devotamento ,os mais apreciaveis serviços, já na- 
quella região, já em outras, onde foi chamado a actuar. até 
que foi incorporado ao destacamento organizado sob o com
mando do tenente coronel Emilio Lucio Esteves. com o 
qual passou a operar. No combate de Gal]>ões, contra a 
força rebelde ao mando de Julio Barrios e outros, o 1.° 
corpo, mais uma vez, confirmou a sua inexcedivel bravura, 
o seu grande denodo, derrotando de vez o inimigo que, 
em brilhantes cargas, jogou, completamente esphacelado, 
para o territorio uruguayo, de onde não mais voltou. La
mento ver-me privado do auxilio de tão prestimosos ca
maradas ; mas, como já tive occasião de dizer, a reducção 
de forças que se vem fazendo ultimamente é o symptoma 
promissor do completo restabelecimento da ordem no Es
tado. e isso conforta-nos immensamente ix>r vermos que 
o nosso amado Rio Grande retoma a trilha que vinha ven
cendo na senda do progresso. Ao valoroso e bravo tenente 
coronel Miguel Luiz da Cunha, commandante do corpo, 
agradeço, effusivãmente, os abnegados e inestimáveis ser
viços que, á frente de sua unidade, prestou ao Estado e 
á Republica, quer nos dias de paz. quer nos dias tormen
tosos das revoluções de 1923. 1924, 1925 e 1926, em que 
teve occasião de pôr á prova toda a sua energia e o seu 
admiravel espirito de sacrificio. Aos officiaes e praças do
1.° corpo auxiliar, abnegados republicanos que vieram tra
zer a sua coo]>eração de valor e de bravura ao Estado e 
á Republica, nos momentos difficeis creados pelas ulti
mas revoluções, tenho a grata satisfação de pôr em desta
que e agradecer os relevantes serviços que prestaram á 
defesa da ordem e das leis, demonstrando bem alto o grau 
do seu patriotismo e da sua fé republicana. E a todos, que 
ora retornam aos seus labores de outros temi>os. após um 
largo periodo de quasi cinco annos de inestimáveis servi
ços, envio sincero abraço de despedidas, de envolta com 
os votos que formulo pela felicidade ]>essoal de cada um. 
Rcducção de unidade auxiliar. — Ainda em virtude da 
dispensa de dois esquadrões do 21.° corpo auxiliar, con
stante do officio do Exmo. Sr. General Commandante da
3.“ Região Militar, acima transcripto. e de accórdo com 
instrucções de S. Ex., o Sr. Presidente do Estado, é, nesta



data. reduzido ao effectivo de dois esquadrões, com o 
total de 251 homens, o 21." corpo auxiliar, que passará a 
ter a organização seguinte:
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Observacão: O capitão ajudante exercerá, tambem, 
as funeções de secretario do coqx>. Agradeci mentos. — 
E ’ com especial satisfação que registro neste boletim os 
meus expressivos agradecimentos aos valorosos servido
res do 21.° corpo auxiliar, ora dispensados, pelos relevan
tes serviços que prestaram ao Estado e á Republica, com 
toda a abnegação e devotamento. E estou certo de que os 
bravos republicanos que ora abandonam a carabina para 
voltarem aos seus labores pacificos, estarão promptos a 
empunhai-a de novo, com o mesmo ardor e fé republicana, 
em todas as occasiões em que o Estado e a Republica ]>os- 
sam precisar de sua cooperação valiosa e intemerata.”

•* *♦

Em outubro, foram dissolvidos os cor]xis auxiliares 18.°. 21.° e 
28.°, como se vê do

liolctim n.° 239, dc 18 dc outubro.

“Dispensa dc unidades auxiliares do serviço do Go
verno Federal. — A Secretaria de Estado dos Negocios



do Interior e Exterior, com officio n.” 3285/4. de 17 do 
corrente, enviou a esta Brigada, para ser cumprido o des
pacho do Exmo. Sr. Presidente do Estado, o officio abai
xo transcripto. dirigido a S. Ex. i>elo Exmo. Sr. General 
Commandante da 3." Região Militar: — "Ministério da 
Guerra. 3." Região Militar. Estado Maior. 2." Secção. 
N.“ 494. Objecto — Fazendo uma communicação. Quartel 
General em Porto Alegre, 10 de outubro de 1927. Ao 
Exmo. Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros, Presidente do 
Estado, o Commandante da 3.“ Região Militar. Sr. Pre
sidente. Cumpre-me scientificar a V. Ex. que estou autori
zado ]>elo Exmo. Sr. Ministro da Guerra a dispensar os 
serviços dos 18.". 21." e 28.“ cor]>os auxiliares. l>em como 
a acceitar os do 2." batalhão da Brigada Militar do Esta
do, actu.almente em Erechim. a partir do dia 15 do mez 
corrente. Approveito a opportunidade para consignar os 
meus agradecimentos ]>elp concurso prestado por esses 
corpos agora dispensados. Saúde e Fraternidade. Gil A n
tônio Dias dc Almeida. General de Brigada.” Dissolução 
dc unidades auxiliares. — Em vista dos termos do officio 
acima e de accôrdo com instrucções do Exmo. Sr. Presi
dente do Estado, foram dissolvidos, a 15 do corrente, os 
corpos auxiliares 18.". 21." e 28.". tendo este commajido 
expedido telegraphicaniente as necessarias communicações 
aos respectivos commandantes. Agradecimentos. — Ao 
dar conhecimento da dissolução dessas valorosas unida
des, constituídas de republicanos valorosos que. esponta
neamente. vieram trazer a sua brava coo]>eração ao Estado 
e á Republica, nos momentos de incertezas creados |>elos 
movimentos revolucionários que se succederam, de 1924 
em deante. devo dizer alguma cousa a respeito de cada 
uma. O 28.° corpo auxiliar, sob o commando do tenente 
coronel Raymundo Gomes Netto. e composto de um pugilo 
de abnegados companheiros que não mediram sacrifícios 
nem consequencias para bem servirem ao seu partido, ao 
Rio Grande e á Republica, foi creado por decreto n." 3388. 
de 22 de novembro de 1924. Antes dessa data. porém, ao 
estalar a rebellião das guarnições federaes que se subleva- 
ram na madrugada de 29 de outubro daquelle anno, re
unindo seus camaradas, em condições criticas e especia- 
lissimas, o tenente coronel Raymundo Netto iniciou a or
ganização de tão valorosa unidade, já debaixo do crepitar 
da fuzilaria inimiga, demonstrando esses abnegados repu
blicanos bravura indomita nos varios dias de lueta que 
sustentaram contra os rebeldes, em condições precarias 
l>ela deficiencia de material. A actuação do 28.“ eori>o. 
aj>ós o período de luetas, foi efficiente na vigilancia e 
guarnição da fronteira. cooj>erando para a tranqüilidade



que, felizmente, desfructa o nosso caro Rio Grande. Di
gnos do maior apreço são os relevantes serviços do tenen
te coronel Raymundo Gomes Netto, veterano da revolução 
de 1893-95, á testa do valoroso 28." corpo auxiliar, onde 
teve opportunidade de confirmar as suas distinctas quali
dades de bravura e lealdade republicana, já demonstradas 
naquella revolução e na de 1923, dirigindo com acerto, 
honestidade e patriotismo a sua unidade, quer nos ]>erio- 
dos de o]>erações de guerra, quer nos de vigilancia e guar
nição de fronteira. O 21.° corpo auxiliar, sob o commando 
do tenente coronel Octacilio Fernandes, foi creado por 
decreto n.° 3383, de 14 de novembro de 1924. tendo sido 
seu organizador e primeiro commandante o dr. Herophilo 
Azambuja, o]>eroso intendente municipal de D. Pedrito. 
Em constante actividade de operações, já na sua totalida
de, já em pequenos contingentes, esta unidade manteve 
sempre uma actuação intemerata e distincta, em defesa 
da Republica neste e em outros Estados, onde. pela sua 
impetuosidade, comprovado espirito de sacrificio e distin
cta bravura nas luctas em que tomou parte, tornou-se di
gno das brilhantes tradições de heroismo dos nossos an- 
cestraes. Xa expedição ao Norte da Republica, principal
mente, prestou o 21." corpo tantos e tão relevantes servi
ços, que mereceu do Exmo. Sr. General João Gomes Ri
beiro. commandante das forças em operações, as mais 
honrosas e expressivas referencias, pela sua actuação ener- 
gica. decisiva e brava. Faço justiça, pondo em evidencia 
a abnegação, valor e patriotismo de seu commandante, te
nente coronel Octacilio Fernandes, a par dos relevantes 
serviços prestados na defesa das instituições, á frente de 
sua brava unidade, á qual imprimiu cunho de severa disci
plina e exacta comprehensão de deveres, tornando-a uma 
força adestrada, efficiente e prompta a intervir, com van
tagem. onde fossem necessários os seus serviços, confir
mando a sua valorosa actuação de 1923. Finalmente, ò
18." corpo auxiliar, sob o commando do tenente coronel 
Victor Dumoncel Filho, foi creado por decreto n.° 3380. 
de 4 de novembro de 1924. Unidade perfeitamente orga
nizada e disciplinada, dirigida com grande tino e brilhan
tismo, prestou o 18.° corpo os mais relevantes serviços no 
longo periodo de 1924 até agora, em que seus homens, 
com destacado valor, grande espirito de sacrificio e abne
gação. deram sobejas provas de amor ás instituições e dc 
são patriotismo, prestando valiosa contribuição á defesa 
da ordem no nosso caro Rio Grande. Os serviços dessa 
unidade, que agiu sempre com muito valor nas situações 
graves que enfrentámos, são da maior valia e do melhor 
apreço do Rio Grande republicano. E' digna de realce a
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sua actuação distincta no combate da Ramada, contra a 
columna do capitão Prestes, no qual, ao lado do heroieo 
2." regimento de cavallaria desta Brigada e do destemido
26." corpo auxiliar, pelejou com firmeza e galharda bra
vura, conquistando louros para as suas armas nessa me
morável pugna. E ’ indeclinável dever de justiça e gratidão 
salientar a acção destemerosa e proficiente do velho e va
loroso republicano, tenente coronel Victor Dumoticel Fi
lho, no commando do 18“ corpo auxiliar, que dirigiu com 
muito tino, acerto e probidade, e á frente do qual, confir
mando as suas qualidades de nobreza e de bravura, já de
monstradas nas cruentas luctas de 1923, em que tomou • 
parte como commandante do 1.° corpo da 1." Brigada Pro
visoria do Norte, teve opportunidade de, com patriotismo 
e lealdade, prestar serviços de alta monta, que o tornam 
credor de elevada consideração. A todos os commandantes 
os meus louvores. E aos camaradas, em geral, que ora 
voltam aos seus lares, aixís o cumprimento do dever civico 
de valorosos republicanos, apresento, além dos protestos 
de gratidão que aqui expresso, minhas despedidas e votos 
de felicidades no seio de suas faniilias.’’

Conforme o officio acima transcripto. do Exmo. Sr. General 
Commandante da Região, o 2.° batalhão de infantaria ficou, a partir 
de 15 de outubro, ao serviço do Governo Federal.

Essa unidade achava-se então em Bôa Vista do Erechim. para 
onde havia seguido em 24 de junho.

Passando á disposição do Governo Federal, teve ordem de acan- 
tonar em Santa Barbara, para onde veiu, em outubro citado, deixando 
em Bôa Vista do Erechim a 3." companhia.

Estavam, pois, dissolvidas as unidades auxiliares que se acha
vam á disposição do Governo Federal.

Restava, sómente, das forças auxiliares, o 8.° corpo, com séde 
em Vaccaria, e a disposição do Estado.

Esse corpo foi, porém, em dezembro, reduzido a um esquadrão, 
com o effectivo de 65 homens, mantido, em caracter provisorio, para 
serviço policial naquella zona. como já declarei antes.

Sobre essa reducção publiquei o seguinte em
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Boletim ft.° 19, dc 23 de janeiro (1928)

Reducçâo dc unidade auxiliar. De accôrdo com instru- 
cções do Exmo. Sr. Presidente do Estado, foi, a 25 de de
zembro p. findo, reduzido a um esquadrão o 8." corpo au
xiliar, com séde em Vaccaria. Esse esquadrão ficou com 
o seguinte effectivo:

o m c la e s Praças
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Esquadrão

Agradecimentos. — Ao publicar a reducção do 8." 
corpo auxiliar, significo, em nome do Governo do Estado 
e no meu, os melhores agradecimentos aos seus bravos of- 
ficiaes e praças, que foram dispensados, pelos relevantes 
serviços que prestaram com todo devotamento e patriotis
mo, durante as ultimas revoluções. Com meus agradecimen
tos, expresso, tambem, a todos os republicanos que ora vol
tam a seus lares, os meus louvores jielo seu civismo e ardor 
partidario nunca desmentidos, certo de que, no trabalho 
pacifico e produetor. continuarão a cooperar dentro das 
normas de tolerancia e de justiça tradicionaes no Estado, 
para a completa consolidação da ordem de que tanto ca
rece a nossa Patria. Ao tenente coronel Emilio Carneiro 
Borges, meus expressivos agradecimentos e louvores pela 
sua acção firme e valorosa á frente do 8.° corjx) auxiliar, 
em cujo jx)sto teve opportunidade de prestar dedicados e 
relevantes serviços á causa da legalidade.”

♦ **

Finalmente, em dezembro, o Governo Federal dispensou os ser
viços do 2.° regimento de cavallaria e dos batalhões de infantaria 1.°, 
2." e 4.°, da força effectiva, ultimas unidades que estavam á sua dis- 
]>osição. as quaes reverteram ao serviço do Estado, recolhendo-se ás 
suas sédes.
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Transcrevo, a seguir, o boletim 00." 15, de 18 de janeiro já deste 
anno (1928), que dá conta do desligamento dessas unidades e dos 
louvores que mereceram:

"Dispensa dc unidades tí disposição do Governo Fe
deral. — No mez de dezembro p. findo, foram disj)ensados 
do serviço do Governo Federal, a cuja disposição se acha
vam desde 1924. para operações de guerra, o 1." batalhão 
de infantaria, o 4.° batalhão de infantaria montada, o 2 “ 
regimento de cavallaria e o 2.° batalhão de infantaria, que 
havia passado á disposição daquelle Governo, em fins do 
anno passado. Essas unidades que se achavam, ultima
mente. em São Borja, o 1.° batalhão, em Uruguayana, o
4.° e em Santa Barbara, o 2.°. no serviço de guarnição da 
fronteira e vigilancia, recolheram-se ás suas sédes. re sp 
etivamente. em 31, 16 e 27 de dezembro findo. O 2." re
gimento de cavallaria já estava na séde. em Livramento, 
desde principios do anno findo, exercendo vigilancia e 
guarnecendo a fronteira. A proposito, o Exmo. Sr. Gene
ral Commandante da 3." Região Militar enviou a S. Ex.. 
o Sr. Presidente do Estado, e a este commando os officios 
que a seguir transcrevo. l>em como o officio e boletins «ia
1." e 2." Divisões de Cavallaria e da 3.’1 Brigada de Arti
lharia, na parte em que se referem aos batalhões 1.°, 2.” 
e 4.°: — "Ministério da Guerra. 3." Região Militar. Es
tado Maior. 2." Secção. N.° 538. Quartel General en> Por
to Alegre. 28 de novembro de 1927. Objecto — Dispensa 
de corpos da Brigada Militar. Ao Exmo. Sr. Presidente 
do Esta<lo do Rio Grande do Sul, o Commandante da 3." 
Região Militar. Sr. Presidente. — Dia a dia se vem fir
mando a ordem publica neste Estado, mercê dos esforços 
combinados de V. Ex. e dos differentes chefes que têm 
estado á testa desta Região Militar. No momento actual. 
sem medo de errar, podemos considerar o Estado 001 goso 
de sua inteira normalidade. Por isso resolvi, de accórdo 
com o Exmo. Sr. General Ministro da Guerra, dispensar 
os serviços que, diligentemente, nos vêm prestando os 
corpos «la Brigada Militar. O 2.° regimento de cavallaria. 
que se acha em sua séde, será dispensado a partir do dia
1.° de dezembro proxinio: os outros o serão gradativãmen
te, á medida que tenham reunido os seus differentes ele
mentos e regressem ás respectivas sédes. o que acontecerá 
até 31 do mez vindouro. Congratulo-nie com V. Ex. por 
esta tranqüilidade de que já goza o povo laborioso e pro
gressista deste grandioso Estado, que tem sido dignamente 
guiado por V. Ex. Em nome do Governo da Republica e 
no meu proprio. envio a V. Ex. os mais sinceros e ju>t >s 
agradecimentos, pelos relevantes serviços que prestaram
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as tropas a serem dispensadas, as quaes, durante o temi>o 
que as tenho commandado, revelaram sempre muita disci
plina e devotamento á causa publica. Sua louvável con- 
ducta veiu, mais uma vez, confirmar o conceito em que 
é tida a Brigada do Estado, desde os primordios do nosso 
actual regimen. Com os meus agradecimentos, envio os 
mais justos louvores aos commandantes, officiaes e pra
ças destes corpos que, em breve, serão desligados das 
tropas de meu commando. Reitero a V. Ex. os protestos 
de minha alta estima e subida consideração. Gil Antonio 
Dias dc Almeida, General de Brigada.” — “ Ministério 
da Guerra, 3.“ Região Militar. Estado Maior. 3." Secção. 
Quartel General em Porto Alegre, 8 de dezembro de 1927. 
Objecto. — Dispensando corpos dessa Brigada. O Com
mandante da 3.“ Região Militar, ao Sr. Commandante da 
Brigada Militar deste Estado. Sr. Commandante. Com- 
munico-vos que, a partir do dia 1.® deste mez, foram dis
pensados os serviços do 2.° regimento de cavallaria dessa 
Brigada. Outrosim aguardo unicamente o regresso dos 
destacamentos dos 1.“ e 4.” batalhões, que se acham em 
São Nicolau e Itaquy. respectivamente, para essas unida
des voltarem ás suas sédes. Saúde e Fraternidade. Gil An- 
lonio Dias dc Almeida. General de Brigada.” — "Ministé
rio da Guerra, 3.“ Região Militar. Estado Maior. 2 /  Se
cção. N.° 562. Quartel General em Porto Alegre. 22 de 
dezembro de 1927. Objecto — Agradecimentos e louvo
res a um corpo. O Commandante da 3 “ Região Militar, ao 
da Brigada Militar do Estado. Sr. Commandante. Tendo 
regressado a Pelotas, no dia 16 do corrente, o 4.° Btl. I. 
M. e de conformidade com o entendimento que tive com o 
Exmo. Sr. Presidente do Estado, fica esse corpo, a par
tir daquelle dia. dispensado dos serviços que vinha pres
tando ao Governo Federal. Peço-vos transmittir aos offi
ciaes e praças dessa unidade meus louvores e agradeci
mentos pelos reaes serviços prestados á Região e á Repu
blica, na manutenção da ordem interna do Paiz. Saúde u 
Fraternidade. Gil Antonio Dias dc Almeida, General de 
Brigada.” — "Ministério da Guerra. 3." Região Militar. 
Estado Maior. 3.“ Secção. N.° 81. Quartel General em 
Porto Alegre. 30 de dezembro de 1927. Objecto — Com 
municando que ficam dispensados os serviços dos 1." e 
2." batalhões. O Commandante da 3.“ Região Militar ao 
Sr. Commandante da Brigada Militar do Estado. Sr. Com
mandante. Conforme ficou estabelecido, ficam dispensados, 
a partir de amanhã, exclusive, os 1.° e 2." batalhões da 
força estadual, sob vosso commando. São meus desejos 
que o illustre commandante faça sentir aos officiaes e 
praças das referidas unidades, os meus agradecimentos
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pelos bons serviços prestados durante o tempo em que es
tiveram sob as minhas ordens. Saúde e Fraternidade. Gil 
Antonio Dias dc Almeida, General de Brigada.” — “ j « 
Divisão de Cavallaria. Estado Maior. 1.“ Secção. N.° 1 
Quartel General em Santiago do Boqueirão, 2 de janeiro 
de 1928. O Commandante da 1.“ D. C. ao Commandante 
Geral da Brigada Militar do Estado. Objecto — Comtnu- 
tiica a transcripção, em boletim da Divisão, de um louvor. 
Sr. Commandante. Communico-vos que, em boletim n.®
1, de hoje, fiz a seguinte publicação referente ao 1.° ba
talhão da Brigada Militar do Estado que se achava á dis
posição do Sector sob o meu commando: — Desligamento 
de forca. Louvor. Ao vêr desligar-se desta D. C. o 1.° 
batalhão de infantaria da Brigada Militar do Estado, sinto 
profundo pezar. Brilhante unidade da briosa força esta
dual, de mim perfeitamente conhecida desde 1924, época 
em que a tive sob meu commando. em operações de guer
ra, tem prestado, sempre, os mais assignalados serviços 
ao Estado e ao Paiz, na defesa da ordem publica. Fóra 
de sua séde desde aquelle anno, acaba de cumprir a espi
nhosa missão de que se achava incumbida, tendo, num lar
go periodo. com sua renomada disciplina e real efficiencia. 
auxiliado, ininterruptamente, a vigilancia de longo trecho 
da nossa fronteira. Cumpro, pois, um indeclinável dever 
de justiça louvando o sr. tenente coronel dr. José Gomes 
Ferreira, commandante do 1." batalhão de infantaria da 
Brigada Militar do Estado, pelo brilho, disciplina e leal
dade com que soube, inalteravelmente, dirigir essa unida
de, durante o tenqx) em que se achou sob este commando. 
Approveito a opportunidade para agradecer, ao referido 
official. valiosa cooperação, prestada na manutenção da 
ordem publica. Autorizo o sr. tenente coronel José Gomes 
Ferreira a tornar extçngiyo este louvor e este agradeci
mento a todos os seus officiaes e praças que dos mesmos 
julgar merecedores. Saúde e Fraternidade. Floduardo da 
Cunha Martins, Coronel, Commandante interino.” — “ Co
pia. Desligamento c Agradecimento. — E ’ desligado da 
zona de vigilancia dc meu commando e que fica extincta, 
]>ela normalidade da situação, o 4.° batalhão de infantaria 
montada da Brigada Militar do Estado, que desde princi
pios de 1925 se acha sob meu commando, e que hoje se 
recolhe á sua séde, em Pelotas, por determinação do Sr. 
General Commandante da Região. Agradeço os relevan
tes serviços que prestaram os officiaes e praças, na manu
tenção da ordem, neste Estado, sempre com muita leal
dade, patriotismo e grande abnegação, tornando-se dignos 
da nossa admiração e do nosso reconhecimento. I'. uma 
tropa de élite e que honra este grande e pros]>ero Estado
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que se orgulha dos seus bravos filhos, da sua pujante 
prosperidade e riqueza. (Boletim do Commando da 2." 
Divisão de Cavallaria. sob n.° 285. de 14 de dezembro de 
1927.)” — “Desligamento dc batalhão e louvor. — Des
ligando deste Sector. por ordem superior, o 2.° batalhão 
da Brigada Militar deste Estado, á testa de cujo comman
do se acha o sr. tenente coronel Cândido Pinheiro de Bar
cellos, official de renome, de excellente moral, a par de 
aprimorado trato, sinto-me orgulhoso e satisfeito, embora 
contristado com seu afastamento, em louval-o pela manei
ra brilhante com que se houve á frente de sua unidade, 
onde mais uma vez pôz em relevo os altos predicados de 
optimo soldado. Louvo. pois, o sr. tenente coronel Barcel
los pela sua reconhecida capacidade de trabalho, intelli
gencia. valor militar comprovado, lealdade e j>elo auxilio 
que me prestou, cumprindo com acerto, fidelidade e dis
cernimento todas as ordens .emanadas deste commando 
dando assim provas exhuberantes de que encara o cumpri
mento do dever acima de tudo. Ao invicto 2." batalhão, 
composto de valorosos patricios.' o meu louvor nominal, 
pelo luzimento, garbo e disciplina, com que sempre se hou
ve durante o tempo em que serviu ás ordens deste com
mando. A todos os meus maiores agradecimentos. Final
mente, autorizo o sr. tenente coronel Barcellos a louvar, 
em meu nome, e a seu juizo, os officiaes de sua unidade 
que julgar dignos deste louvor. (Do boletim n.° 302. do 
Commandante da 3." Brigada de Artilharia.)” Louvores. 
Agradecimentos. Congratulações. — E ’-me grato, pois, 
transmittir. nominalmente, a cada um dos srs. comman
dantes das unidades referidas, seus officiaes e praças os 
louvores e agradecimentos do Exmo. Sr. General Com
mandante da 3.“ Região Militar pelos bons e reaes serviços 
prestados á Região e á Republica, na manutenção da or
dem interna do Paiz. Tenho, tambem, a satisfação de 
mandar averbar nos assentamentos de cada um os louvores 
e agradecimentos contidos nos boletins dos srs. comman
dantes das 1." e 2." Divisões de Cavallaria e 3." Brigada 
de Artilharia. Revertendo essas unidades ao serviço do 
Estado, a partir das datas em que foram desligadas do ser
viço federal, é opportuno congratular-me com as mesmas 
pela sua actuação valorosa, leal e im]>eccavel no longo j)e- 
riodo, em que á disposição do Governo Federal, coopera
ram com as tropas do Exercito e outras forças para a ma
nutenção da ordem publica, por vezes gravemente alterada 
neste e em outros Estados da União. Que a força esta
dual sempre procurou e soube cumprir seus deveres dizem, 
eloquentemente, o honroso e abalizado juizo do Exmo. Sr. 
General Commandante da Região, as manifestações tam-



bem honrosas do sen digno antecessor, que até bem pouco 
dirigia esta Região, e as referencias autorizadas dos il-- 
lustres commandantes deBrigadas e Divisões, a que estive
ram. as unidades, immediatamente sul>ordinadas. E, cum
prindo o seu dever, nos momentos graves de deflagração 
da lucta e do seu proseguimento. com o cortejo de doloro
sas consequencias de todos conhecido, soulte, tambem, a 
força estadual recalcar quaesquer explosões de odios, co
mo attestam a serenidade e benevolencia com que tratava 
não só os vencidos como aquelles que abandonavam a 
lucta, nos quaes via. acima de tudo. irmãos — filhos dr. 
mesma Patria — acirrados por inglórias contendas. As 
unidades, agora dispensadas, actuaram: o 2." regimento 
de cavallaria. na fronteira sul e na região serrana, tendo 
tomado parte nos violentos combates travados 001 Cerro 
da Conceição e 00a Ramada. além de outras pequenas 
acções, nas quaes portou-se com verdadeiro heroismo e 
pôz a prova a sua efficiencia. cohesão e disciplina. A]k'x 
a cessação da lucta. conservou-se, em Livramento, guar
necendo a fronteira, em determinado sector; o 1.° bata
lhão de infantaria, após oj>erações de guerra em que to
mou parte na região missioneira, demonstrando o seu va
lor e a sua efficiencia, ficou destacado em São Borja. 
guarnecendo a fronteira: o 4." batalhão de infantaria mon
tada. ajxis ex|>edicionar pelas fronteiras sul e oéste, esta
cionou em Uruguayana, donde forneceu contingentes para 
columnas que o]>eraram naquella região em determina
dos sectores. nas costas dos rio§ Uruguay e Quarahy: e. 
finalmeiue, o 2." batalhão que, tendo seguido para Bôa 
Vista do Erechim, em meados do anno findo, promoveu, 
de accórdo com instrucções dos Exmos. Srs. Presidentt 
do Estado e General Commandante da 3." Região Militar, 
a pacificação daquella zona. conseguindo, sem em prego 
de força, jx>r meios suasorios e entendimentos, a dispersão 
dos últimos grupos rel)eldes, que alli ainda se achavam 
em armas, garantindo e fazendo respeitar, pelos destaca 
mentos que distribuiu, em varios pontos, a ordem e o en
tendimento promovido, de modo que ficasse assegurada, 
como realmente ficou, a tranqüilidade naquella rica e la
boriosa região. Proclamando a minha satisfação ix>r ver 
meus valorosos commandados regressarem ás suas casernas, 
após ingentes esforços e sacrifícios, em tão longo e i>enoso 
]>eriodo, concito-os a que continuem 001 regimen de paz, 
de ordem e de trabalho, que ora nos felicita, a servir, com 
a mesma firmeza, lealdade e |»triotismo, ao Rio Grande 
do Sul, na elevada e nobre funcção que corresponde á 
Brigada Militar. Apreciando a actuação dessas unidades, 
louvo: o tenente coronel David José do Amaral, comman-
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dante do 2.° regimento de cavallaria, pelo valor demon
strado nos combates em que tomou parte nas revoluções 
de 1924 para cá e pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado e á Republica, na manutenção da ordem; o tenen
te coronel José Gomes Ferreira, commandante do 1.® ba
talhão de infantaria, pela firmeza, iniciativa e intelligen
cia com que dirigiu sua unidade, nas operações militares 
em que tomou parte e nos serviços especiaes que lhe foram 
attribuidos de 1924 para cá, prestando relevantes serviços ao 
Estado e á Republica, na manutenção da ordem; o tenen
te coronel Cândido Pinheiro de Barcellos, commandante 
do 2.® batalhão de infantaria, pelos relevantes serviços 
prestados na região serrana, onde, agindo com intelligen
cia e habilidade apreciaveis, conseguiu dispersar, por 
meios suasorios. os últimos grupos rel>eldes que ainda se 
achavam em armas, pacificando, completamente, aquella 
prospera e futurosa região; o tenente coronel Felicio Au
gusto de Almeida, commandante do 4.® batalhão de infan
taria montada, que, ultimamente, assumiu o commando 
dessa unidade, pela firmeza, iniciativa e solicitude com 
que se houve por occaasião do ultimo movimento revolu
cionário e pela intelligencia e lealdade com que vem diri
gindo o batalhão. Autorizo os srs. commandantes de uni
dades a louvarem, em nome deste commando, seus offi
ciaes e praças, de accórdo com a actuação e serviços de 
cada um.”

Tanto as unidades effectivas como auxiliares, que estiveram á 
disposição do Governo Federal, se mantiveram, durante o anno, em 
serviço de guarnição nos locaes onde estacionavam ou na vigilancia 
e cobertura de fronteira, após a extincção do movimento revolucio
nário ultimo, do qual tratei no relatorio anterior.

VENCIM ENTOS E VANTAGENS DE CAMPANHA DAS 
UNIDADES A’ DISPOSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

Os officiaes dos corpos desta Brigada, tanto effectivos como 
auxiliares. á disposição do Governo Federal, percebiam vencimentos 
de accórdo com a tabella em vigor para o Exercito.

Assim aconteceu até dezembro de 1926, pois, que tendo sido de
cretada nova tabella de vencimentos ]>ara o Exercito, no anno de 
1927. foi mantida para aquelles a antiga taliella.

Dessa resolução, deu-me conhecimento o Exmo. Sr. General 
Commandante da 3." Região Militar, em officio n.° 33. de 29 de ja
neiro.

Desde 17 de novembro de 1926, época em que se verificou o.



ultimo levante, vinham esses corpos percebendo vantagens de cam
panha.

A partir, porém, de 1.® de fevereiro deste anno relatorial, essas 
vantagens, de conformidade com a communicação do Exmo. Sr. Ge
neral Commandante da Região, em officio n." 37 — 1.* Secção __
de 3 de fevereiro, ficaram limitadas apenas ás seguintes unidades: 1 ’> 
batalhão de infantaria, 4.° batalhão de infantaria montada, 2.® regi
mento de cavallaria. 1.® corpo auxiliar, 3.® corpo auxiliar, 6.® corpo 
auxiliar, 7.® corpo auxiliar, 8.® corpo auxiliar, 9.® corpo auxiliar, 10." 
corpo auxiliar, 18.® corpo auxiliar. 21.® corpo auxiliar. 26.® corpo 
auxiliar, 27.® corpo auxiliar, 28.® corpo auxiliar, ala do 30.° corpo 
auxiliar, 36.® corpo auxiliar e esquadrão de vaqueanos de Pary-Gua- 
rita-Herval Secco.

A partir de 1.® de abril, foram totalmente suspensas essas van
tagens, como se vê do officio que, a seguir, transcrevo:

“ 3." Região Militar. 3." Divisão. 1.* Secção do Estado 
Maior. N.® 100. Objecto — Communicando que foram 
suspensas as vantagens de campanha. Porto Alegre, 28 
de março de 1927. O Commandante da 3." Região Militar 
e 3.* Divisão de Infantaria ao Sr. Commandante da Bri
gada Militar do Estado. Sr. Commandante. A vista das 
tendencias accentuadas de se normalizar a situação e como 
as operações actuaes se restringem a simples vigilancia, 
determinei que fossem suspensas, a partir de 1.® de abril 
entrante, as vantagens de campanha, que vinham sendo 
pagas a todas as tropas, commandos respectivos e servi
ços constantes do boletim regional n.® 28. de 1.° de feve
reiro p. findo. Saúde e Fraternidade. Gal. A. Neves.”

CONVÊNIOS PARA SERVIÇO DE POLICIAM ENTO

Como consta do relatorio anterior, o Governo do Estado firmá- 
ra convênios com varios municípios para que o policiamento dos 
mesmos fosse feito por forças do Estado.

Para esse fim especial o Governo creou e manteve alguns con
tingentes auxiliares isolados.



— 203 —

Em 1." de janeiro deste anno relatorial, existiam os contingentes 
constantes do quadro abaixo:
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S. Antonio da Patrulha ........... 1 1 2 - 2 16 - 20 21
S. Luiz Gonzaga ............................ --- — 1 1 — — 2 - 4 30 1- 36 37
Torres .................................................. --- — — - — 1 — - 8 i - » »
Pinheiro Machado-Piratiny ........ 1 i 2 4 — — 4 - 8 84 96 100
Cachoeira (1.*) ................................ 1 i 1 » — 1 4 1 8 62 1- 76 79
Cachoeira (2.") ................................ 1 i 1 3 1 1 41 2110 125 4 147 150
S. Francisco de Assis ................. --- 1 1 — — 2 - 4 23 1- 29 30
Conceição do Arroio ............... .. --- — 1 1 — — 1 2 12 1- 15 16
Cangussú .........................................| i | - I 1 | 2 - 1 - 1 2 I 11 51 88 2 981 100
Passo Fundo .................................... i i 2 4 - 4 1 9 56 3 74 78
S. Victoria do Palmar ................. i — 1 2 i - _ 4 5 86 2 98 100
S. João B. de Caniaquani ............... i — - 1 1- - 2 - 4 28 — 34 35

_ 94 30 so
São Sepé ............................................. 2 | - _ 2 1 51 38 2 48 50

1 1 1 4 0!i

Somma ................................ 8 4 14 26 1 4 36 7
1

74|700 13 835 861

Conforme já mencionei antes, o contingente auxiliar de Cachoei
ra (2.°) foi, em 25 de janeiro, em virtude de resolução de S. Ex., o 
Sr. Presidente do Estado, incoqiorado ao 14.° corpo auxiliar, cujo 2." 
esquadrão passou a constituir.

Em 1.® de março deste anno relatorial, foi, de accórdo com instru- 
cções do Exmo. Sr. Presidente do Estãdo, organizado, em Rosário, 
mais um contingente auxiliar com elementos aproveitados da extincta 
ala do 15.® corpo auxiliar e com a composição seguinte:

2.® tenente commandante ................................  1
2.®' sargentos ..................................................... 2
cabos ................................................................... 4
soldados ..............................................................  28

Total ..................................................................  35



Para conimandal-o foi aproveitado o 2." tenente, em commissão 
daquella extincta unidade, José Maria Martins.

Esse contingente, embora tivesse a seu cargo o policiamento da- 
quelle município, era mantido apenas pelo Estado.

O contingente auxiliar de Cangussú que, em 1." de dezembro de
1926, fóra incorporado ao 12.° corpo auxiliar, creado naquella locali
dade. foi dissolvido, juntamente com essa unidade, em 15 de março 
deste anno relatorial.

♦ ** %

Segundo os convênios referidos, as municipalidades de Santo 
Antonio da Patrulha. São Luiz Gonzaga, Torres, Cachoeira. S. Fran
cisco de Assis e Conceição do Arroio ficaram obrigadas ao pagamento 
da etapa das praças, no valor de 3$000 diários, cabendo ao Estado 
contribuir com os vencimentos dos officiaes, soldo das praças, material 
bellico e fardamento; as municipalidades de Pinheiro Machado. Pira- 
tiny, Cangussú, Passo Fundo, Santa Victoria do Palmar, S. João Ba- 
ptista de Camaquam. Caçapava, São Sepé e Soledade compromette 
ram-se a contribuir para o Thesouro Estadual com as verbas de PaPr  
ciamento previstas em seus orçamentos, concorrendo o Estado com os 
vencimentos, material bellico e fardamento para o pessoal.

* **

Em 10 de março, consoante instrucções de S. Ex.. o Sr. Presi
dente do Estado, foram reduzidos os effectivos dos contingentes auxi
liares de Santa Victoria do Palmar, Passo Fundo e Pinheiro Machado- 
Piratiny, ficando, cada um. a partir daquella data, com a seguinte or
ganização :

Officiaes

capitão commandante ..........................................  1
2.° tenente .......... ................................•................  1 2

Praças
2.°“ sargentos ....................................................... 2
3.° sargen to ............................................................  1
ca1)os ....................................................................... 5
soldados ................................................................. 38
clarins ........ ............................................................  2 48

Total ..........................................................  50

* •

Finalmente, o Governo do Estado rescindindo os convênios- com 
todos os municipios mencionados, determinou a extincção dos respe



ctivos contingentes auxiliares, que foram dissolvidos nas seguintes 
datas:

contingentes de São Sepé e Caçapava. em 28 de fevereiro; 
contingentes de São Luiz Gonzaga, Torres, São Francisco de Assis, 
Conceição do Arroio, Santa Victoria do Palmar e São João Baptista 
de Camaquam, em 25 de março; contingente de Santo Antonio da 
Patrulha, em 5 de abril; contingente de Cachoeira (1.°), em 30 de 
abril; contingente de Passo Fundo, em 30 de junho; contingente de 
Rosário, em 15 de agosto; e contingentes de Pinheiro Machado-Pi- 
ratiny e Soledade, em 15 de dezembro.

* **

Com relação aos municípios de São Sepé e Caçapava, resolveu 
o Governo manter os convênios, feito, porém, o serviço de policia
mento por pessoal desta Brigada que, desde 1.° de março, mantem 
alli destacamentos do 1.° regimento de cavallaria.
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* *•

Existiu, além dos já referidos, mais um contingente auxiliar, 
em São João Baptista de Camaquam, alli organizado, em 26 de mar
ço, com o effectivo de um 2.° tenente e 29 praças, por conta do Esta
do e á disposição do sub-chefe de policia daquella região.

Esse contingente, como os demais, foi dissolvido, em 31 de 
maio.

* ••

A’ medida que ia publicando, em boletim, a dissolução de cada 
um, agradeci, em nome do Governo do Estado e no meu, os bons 
serviços prestados, á manutenção da ordem, pelos seus officiaes e 
praças.

COOPERAÇAO DA OFFICIALIDADE

E ’-me grato registrar neste relatorio que a officialidade em ge
ral da Brigada, compenetrada dos seus deveres e responsabilidades, 
vem me prestando a mais dedicada, leal e intelligente cooperação na 
ardua tarefa de dirigir e manter a força estadual digna de suas hon
rosas tradições, pelo crescente aperfeiçoamento da sua instrucção mi
litar e intellectual, da sua disciplina e da sua efficiencia.

Na caserna e nas repartições militares, nos pequenos destaca
mentos ou em operações de guerra todos agiram e se portaram de 
fórma a se tornarem dignos de louvores.

K B 14
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A’ testa da Brigada Militar tenho procurado sempre manter e 
estreitar cada vez mais as bôas relações de camaradagem e harmonia 
que, tradicionalmente, temos mantido com o glorioso Exercito Na
cional.

A Brigada, c o m o  força auxiliar que se orgulha de ser do nosso 
Exercito, empenha-se em estar perfeitamente identificada com o 
mesmo, adoptando e praticando, tanto quanto lhe permitte sua fun
cção especial, os mesmos methodos e normas de instrucção e de ad
ministração alli em vigor, para que nos tornemos elementos uteis á 
defesa da Patria, 001 seio do proprio Exercito, que é o maximo esteio 
da sua soberania e da sua integridade.

Este é, sem velleidades. o nosso intuito.
Sempre estivemos approximados do Exercito e delle colhemos 

ensinamentos que norteiam a orientação militar da nossa tropa, eni 
cujo seio têm collaborado e collaboram, efficientemente, illustres of
ficiaes seus. a quem muito devemos.

Apraz-me consignar nestas linhas que o Exmo. Sr. General Gil 
Antonio Dias de Almeida, digno Commandante da 3." Região Mili
tar e um dos mais illustres chefes do nosso Exercito, tem dispensa
do á tropa estadual as mais elevadas provas de consideração e apre
ço, que muito nos honram e desvanecem.

De nossa parte, temos tributado a S. Ex. todo o nosso respeito, 
acatamento e estima, como merece este illustre chefe |>elas bellas vir
tudes militares, civicas e privadas que elevam sua personalidade.

Dos distinctos officiaes do seu Estado Maior, a cuja frente está 
o illustre coronel Firmo Freire do Nascimento, temos recebido, 
egualmente. captivantes demonstrações de apreço, que retribuímos 
com cordialidade e af feição.

Do mesmo modo somos muito gratos ás gentilezas dispensadas 
pelos srs. commandantes de divisões, brigada e unidades da guarni
ção federal, a unidades ou contingentes da nossa força, em varios 
pontos do Estado.

CONCLUSÃO

São estas as informações que me occorrerain dar-vos neste rela
torio. 001 qual procurei al>ordar e explanar todos os assumptos rela
tivos á Brigada Militar.

Estarei, não obstante, inteiramente prompto a vos prestar, com 
a maior prestesa e interesse, quaesquer outras informações e escla
recimentos que, porventura, necessitardes.

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de março cie 1928.

Claudino Nunes Pereira, 
Conunandante geral.

RELAÇÕES COM A TROPA FEDERAL
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ANNEXOS

3

4 

■
I 5

6

7

8

9

10 

11

1
2

Mappa do effectivo da força, em 31 de dezembro de 1927. 
Quadro demonstrativo da despesa geral desta Brigada, no an- 
no de 1927.
Quadro demonstrativo do movimento de fundos da Assistên
cia do Material, no anno de 1927.
Demonstração da despesa extraordinaria com vencimentos e 
material para as unidades effectivas e auxiliares, no anno de
1927.
Conta corrente do fardamento comprado em 1927, que passa 
l»ra o anno de 1928.
Quadro comparativo dos casos de tul>erculose pulmonar ve
rificados nos annos relatoriaes de 1." de junho dé 1913 a 31 
de dezembro de 1927.
Diagrainma da oscillação dos casos de tuberculose pulmonar 
verificados no Hospital da Brigada, durante os annos relato
riaes de 1.° de junho de 1913 a 31 de dezembro de 1927. 
Diagramma da oscillação do numero de pessoal julgado inca
paz para o serviço activo, durante os annos relatoriaes de 1." 
de junho de 1913 a 31 de dezembro de 1927.
Distico demonstrativo da causa dos obitos verificados no 
Hospital da Brigada, durante, o anno relatorial de 1.“ de ja
neiro a 31 de dezembro de 1927.
Quadro demonstrativo dos officiaes. praças e civis contracta- 
dos, julgados incapazes para o serviço activo, durante o anno 
relatorial de 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1927. 
Quadro demonstrativo das praças fallecidas no Hospital da 
Brigada, durante o anno relatorial de 1.° de janeiro a 31 de 
dezembro de 1927.
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BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Qnadro demonstrativo da despesa geral desta Brigada, no anno de 1S>27

ECc£
z■fs
g
5
z
E
>

<
5fc!H

R U B R I C A S Orçado Dispendido Para mais Para menos Annullado Despesa real

Estado Maior _____________________________
Serviço de Saúde (officiaes) ............................
Serviço de Justiça _______________________
In structores......... .....................................................
Unidades (officiaes) ............................ ............ .
Unidades e Jerviços Auxiliares (praças)_
Etapa para 2.020 praças e differença para 

a Escolta Presidencial, destacamentos e
diligencias _______ .......... ............ .......................

Serviço de Saúde (pes~oal) ............................
Hospital (Irm ãs de Caridade) ........................
4.* parte dos vcncitneE. is (gratificação) __
Gratificação de engajamento e reengaja-

rntnto _______ :......... .........
Gratificações especiaes

Somma

195:6741000 
128:0881000 
18:720*000 
42:6965000 

1.244:604$000 
1.985:4541000

3.346:9005000 
09:5705500 
20:5505000 

100:0005000

140:0005000
76:066$000

7.368:3225500

80:0865176 
87:6155254 
15:4885002 
49:0945700 

934:8235293 
1 506:2525767

2.319:3115200
59:6305176
17:8855000
89:456*180

436:8755300
54:9365414

5451:5545462

115:5875824 _. 80:0865176
— 40:4725746 — 87:6155254
— 3:2315998 — 15:4885002

6:39S5700 — — 49:0945700
— 309:7S05707 — 934:8235293
— 679:2015233 4745000 1.305:7785767

1.027:5S85800 _ 2.319:3115200
— 9:9405324 — 59:6305176
— 2:5655000 — 17:9855000
— 10:5435820 — 89:4565180

296:8755300 —. — 436:8755300
— 21:1295586 54:9365414

303:2745000 2 220:0425038 4745000 5.451:0805462

Fardamento _________________ ;........................
Forragem e ferragem para a n im a es______
Custeio,- dietas, medicamentos para o Hos

pital .......................... ................... ..........................
Officinas e u z in a s_______ ________________
Transportes ___________________ __________
Arreiamento e equipamento .............................
Luz e agua para q u a r té is_____________
Expediente ......... ........... ... ..... ..... ........ ...................
Utensílios ________________________________
Instrumentos bellicos, concertos __________
Li m pesa de quartéis e corpos de guarda ___
Aluguel de p o tre iros_____________________
Enterros ________________ ____________ _____
T elep hon es............ ................................................
Gabinete dentário _______________________  .1
Mtd!came;ilos para o Posto de Veterinaria
Remonta ________ ____ ____ __ ____________
Ajuda,de custo e diaria _______
Curso de prapar i- ( Material ...... .............

ção Militar ..... j Honorários aos prof.

Somma __ _________ __  ____ —......— •—...-

Somma geral

1.140:0005000
300:0005000

100:0005000 
100:0005000 
150:0005000 

S0:0005000 
80:0005000 
40:0005000 
60:0305000 
20:0005000 
40:0005000 
20:000$000 
10:0005000 
10:0005000 

1:0005000 
1:0005000 

70:0003000 
40:0005000 

9:600g000 
5:400$000

2.277:0005000

9.645:3225500

1.128
336

268
103
222

80
78
49
61
19
43
8

3
14
1

61
37

7
6

:4G65200 
:8765518

:S455733| 
: 5125716; 
: 9915816 
: 1265600 
:G705979 
:9215350 
:5225290 
:8445150 
: 2565930 
: 1085433 
:4S05300 
:3635000 
:3841400 
1985000 

:3105900 
:5205000 
:200S000 
:9295920

2.534:5305235

7.986:084$697

11:5335800
36:S76551S

1GS:S455733 
3:5125716 

72:9915816 
1265600

9:9215350j
1:5225290

3:2565930

4:3635000
3845400

1:5295920

303:3315273

606:6055273

—

1:3295021

1555850

11:8915567
6:5195700

8025000
8:6895100
2:4S05000
2:4005000

45:8015038

2.265:8435076

220:0105100

220:4S4S100

— 1.128:4665200
— 336:8765518

163:0825200 105:7635533
2:1005000 101:4125716

33:1275900 189:8635916
1505000 79:9765600

— 78:6705979
8:7005000 41:2215350
3:3005000 58:2225290

— 19:8445150
3:1005000 40:1565930

— 8:1085433
— 3:4805300

4:5005000 9:8635000
4005000 9845000

— 1985000
— 61:3105900
— 37:5205000
— 7:2005000

1:5505000 5:3795920

2.314:5195735

.765:6005197



BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Quadro demonstrativo do movimento de fundos «la Assistência do Material 001 anno de 1U27

ANNEXO N.* 3

D E S I G N A Ç Ã O Pelo Governo 
do Estado

Pelo Governo 
Federal

TOTAL

TITULO 3.» — TABELLA N." 3.
7.765:600*197 7.765:600*197

DESPESA EXTRAORDINARIA — TABELLA UNICA N.° 1.
1 290:917*119 10.247:355*352 11.538:272*471

TITULO 4.” — TABELLA N.° 9.
16:563*985 16:563*985

TITULO 4.° — TABELLA N.° 10.
62:332*140 62:332*140

TITULO 4.° — TABELLA N.° 11
10:803*948 10:803*948

ITULO 5.® — TABELLA N.° 1
110:672$09S 110:672*098

DESPESA EXTRAORDINARIA — TABELLA UNICA N.* 3.
3:315*500

35:859*650

3:315*500
DESPESA EXTRAORDINARIA — TABELLA

Conservação de edifícios diversos ..........
UNICA N.° 4.

35:859*650

9.296:064*637 10.247:355*352 19.543:419*989

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de dezembro de 1927.
V  r*
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ANNEXO N.« 4
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstração dn despesa extraordinaria com vencimentos e material para as unidades effectivas e au
xiliares, 001 anno de 1027

VENCIMENTOS

1.* batalhão de in fa n ta r ia ................................................
2.° batalhão de in fa n ta r ia ................................................
4.° batalhão de infantaria m o n ta d a ..............................
1.° regimento de cavallaria ............................................
2.° regimento de cavallaria ............................................
1.* corpo auxiliar (Livramento) ....................................
2.° corpo auxiliar (Santa Maria) ..................................
3.* corpo auxiliar (Santa Barbara) ...........................
4.* corpo auxiliar (Cachoeira) ......................................
5.° corpo auxiliar (Rio Pardo) ......................................
6.” corpo auxiliar (Passo Fundo) ................................
7.° corpo auxiliar (São Borja) ......................................
8.” corpo auxiliar (Vaccaria) ........................................
9.° corpo auxiliar (Tupaceretan) ..................................

10.° corpo auxiliar (Bagé) ................................................
11.° corpo auxiliar (Camaquam) ....................................
12.° corpo auxiliar (Cangussú) ......................................
13.” corpo auxiliar (Pinheiro Machado) .....................
14.“ corpo auxiliar (Cachoeira) ......................................
15.° corpo auxiliar (Rosário) ..........................................
16.° corpo auxiliar (Santa Maria) ..................................
17.” corpo auxiliar (Vaccaria) ........................................
18.° corpo auxiliar (Palm eira) ........................................
19.° corpo auxiliar (Bom Jesus) ....................................
20.° corpo auxiliar (Vaccaria) ........................................
21.* corpo auxiliar (D. Pedrito) ....................................
22.° corpo auxiliar (Alegrete) ........................................
23.° corpo auxiliar (S. Francisco de P au la )...............
26.° corpo auxiliar (Santo Angelo) ..............................
27.° corpo auxiliar (Santo Angelo) ..............................
28.° corpo auxiliar (S. Luiz de M issões).....................
30.° corpo auxiliar (Passo Fundo) ................................
36.° corpo auxiliar (Itaquy) ............................................
Contingente auxiliar de Passo Fundo .........................

Contingente auxiliar dê ConcêíçSõ do"Ãrrolõ!“ ........
Contingente auxiliar de São Luiz ..................................
Contingente auxiliar de Pinlieiro Machado-Piratiny 
Contingente auxiliar de Santa Victoria do Palm ar.
Contingente auxiliar de São Sepé ..................................
Contingente auxiliar de Soledade ..................................
Esquadrão auxiliar de Pary-Guarita-Herval Secco
Esquadrão Republicano de São L uiz..............................
Esquadrão auxiliar de São Gabriel .............................
Esquadrão auxiliar de Rosário ......................................
Sub-Bector Erechim ................................................................
Destacamento Esteves .........................................................
Destacamento do N ordéste................................................
Forças em Operações no Norte da R epublica.............

Somma

765:482*019 765:482*019
— 417:116*632 417:116*632
— 843:484*509 843:484*509
— 215:022*033 215:022*033
— 1.021:167*753 1.021:167*753
— 471:990*477 471:990*477
— 72:995*238 72:995*238
— 185:523*551 185:523*551

16:791$000 106:461*833 123:252*833
— 48:292*452 48:292*452
— 459:750*694 459:750*694
— 341:212*168 341:212*168

259:234*959 309:358*039 568:592*998
— 178:572*172 178:572*172
— 261:104*216 261:104*216
— 123:635*753 123:635*753
— 191:338*258 191:338*258
— 211:535*202 211:535*202

83:505*061 — 83:605*061
— 324:057*778 324:067*778

30:856*427 — 30:856*427
— 89:109*994 89:109*994
— 613:975*243 613:975*243
— 132:068*759 132:068*759
— 90:560*994 90:560*994

2:007*000 719:090*304 721:097*304
— 111:839*923 111:839*923
— 42:457*335 42:457*335
— 162:250*569 162:250*569
— 185:642*945 185:642*945
— 596:988*485 596:988*485
— 453:480*437 453:480*437
— 149:205*130 149:205*130

58:486*500 — 58:486*500

3:658*741 — 3:658*741
82:270*483 — 82:270*483
35:386*417 — 35:386*417
17:607*500 — 17:607*500
41:409*300 — 41:409*300

— 189:433*546 189:433*546
57:352*332 — 57:352*332

— 44:291*437 44:291*437
— 52:055*690 52:055*690
— 14:256*905 14:256*905
— 28:432*944 28:432*944
— 4:585*838 4:585*838
— 19:528*097 19:528*097

738:024*012 10.247:355*352 10.985:379*364

MATERIAL 522:8931107

Somma geral.
1.290:917$119 10.247:365*352

552:8931107

11.538:272*471

Quartel do Commaudo, em Porto Alegre, 31 de dezembro de 1927. 
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ANNEXO N." 5 

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Conta corrente do fardamento comprado em 1927, 
que passa para 1928

CLASSIFICAÇiO

Q
ua

nt
id

ad
e

Pr
eç

o 
de

 
un

id
ad

e

Im
po

rt
an

ci
a

Borzegulns (pares) ................... 1.130 26*650 30:114*500
Camisas de algodão..................... 1.500 3(430 5:145*000
Cuecas de algodão....................... 860 2*800 2:408*000

O Calções de brim kak i................. 570 7$850 4:474*500
E-1 Calções de flanella k ak i........... 200 24*000 4:800*000
Z
w

Capotes de panno k ak i............... 199 69*300 13:790*700

s Capotes bahianos ....................... 800 65*000 52:000*000
*< Capacetes de lona k ak i............. 800 7*000 5:600*000
Q Chapéus esverdeados ................. 120 11*300 1:356*000
Ew
< Gandolas de flanella kak i......... 150 39*600 5:940*000

Gorros de dois b ibos................... 117 5*500 643*500
Perneiras (pares) ....................... 402 15*850 6:371*700
Túnicas de brim k ak i................. 660 9*550 6:303*000
Túnicas de flanella kak i........... 220 28*990 6:377*800
D ivisas (tiras) ............................. 146 *397 57*962

Som m a....................... — — 143:382*662

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de dezembro de 1927. 
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AN N EXO

B R IG A D A  M IL IT A R  DO E S T A D O  DO RIO G R A N D E  DO S U L
O IA G R A M M A  DA O S C IL L A Ç A O  D O S  C A S O S  DE T U B E R C U L O S E  P U L M O N A R  V E R I

F IC A D O S  N O  H O S P IT A L  DA B R IG A D A . D U R A N T E  O S  A N N O S  R E L A T O R IA E S  

D E  1 .° D E  J U N H O  D E  1 9 1 3  A  3 1  DE D E Z E M B R O  D E  1 0 2 7

90

72

29

1915  
a

1916

1916  
a

1917

18
23

1919  
d

1920

5m
1923
3

192*

15

1924 
a

1925

1 2 _  o L
M .

1925  
a

1926
1926 1927



A N N EXO  N.*

D IA G R A M M A  DA O S C IL L A Ç A O  DO N U M E R O  DC P E S S O A L  JU LG A D O  IN C A P A Z  

P A R A  O  S E R V IÇ O  A C T IV O . D U R A N T E  O S  A N N O S  R E L A T O R IA E S  DE 

1.» DE J U N H O  DE 1 9 1 3  A 31  DE D E Z E M B R O  DE 1 S 27

BRIGADA M IL ITA R  DO ESTADO  DO RIO GRANDE DO SUL

1



AN N E X O  N,

B R IG A D A  M IL IT A R  DO E S T A D O  DO RIO G R A N D E  DO S U L
D ÍS T IC O  D E M O N S T R A T IV O  DA C A U S A  D O S  O B IT O S  V E R IF IC A D O S  NO 

H O S P IT A L  DA B R IG A D A , D U R A N T E  O A N N O  R E L A T O R IA L  DE 

1 ." DE JA N E IR O  A  31  DE D E Z E M B R O  DE 1 9 2 7

Tuberculose pulmonar 

Insufficiência mitral 

Bronchite grippai 

Dysenteria

Diabetes

Pari tonite tuberculosa

Pneumonia

Syphilis terciaria

Fe b re  t y p h o id e

Enterite tuberculosa

lArterio esclerose generaliza
da •
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BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANNEXO N.° 11

Quadro demonstrativo das praças íallecidas 001 Hospital da Brigada, durante « anno relatorial de 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1 «27

Graduações N O M E S
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1.* Sargento Astrogildo de O liveira------------------------------- __ 1 - -
1

i i - - 1 __ 1
2° Sar. cond. Zeferino Jorge M a c ie l------------------------------ — --- — — — — — i — - — - - i --- — — — — - — — --- — 1 --- --- — 1 --- 1 --- 1

Cabo Aristheu de Souza Gutterres ........................... - - 1
Soldado José R a m o s______________________________ A 1 — 1

» Laudelino Rodrigues ......................................... 1 - - 1 --- 1
» Edmundo Fernandes - 1 1
tt Rosalino Pereira de Souza ............................ - 1 1 - — 1
tt Marcos F e r n a n d e s_______________________ 1 — 1
tt Avelino Ferreira ........................ -......-......... ! - - — 1
tt Julio Soares dos Santos ................................... — 1
** Miguel Rodrigues do N asc im en to________ — 1 1 - — 1
tt Antonio Fontoura ................................................ I - — 1
tt José Eleodoro Alves ........................................... 1 - — 1
tt Darcy von Hoonholtz ......................................... 1 - 1
tt Leonel Scotto da Rosa .......................... ! - --- 1
tt Joào Rodrigues Segundo ................................ i — --- 1
tt Joào José da Silva ............................................. — 1 I - --- 1
» Mario Lima ............................................. ........ 1 1 --- 1
tt Manoel Jeronymo Ribas ........................... I - 1

Sold. cond João Theodoro ................................................... 1 ~ --- 1
Sol d. ref. Oswaldo dos Santos Maciel ..................... i 1 i ---- 1

tt Antonio Victorino ............................................. 1 I - 1 1
tt Frederico Francisco Ferreira da Silva ....... 1 I - --- 1

Soldado Eleutherio Theodoro ..................... - 1  - i 1 1 - !  - ---
1
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239 a 244 Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de dezembro de 1927. Claudino N unes Pereira
Coronel
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