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Antes de ler o catálogo, saiba... 
 

    ... o que são arquivos de Lagoa Vermelha - RS 

  São partes dos conjuntos de documentos produzidos no município de 

lagoa Vermelha – RS por órgãos governamentais (executivo, legislativo e judiciário) no 

exercício de suas atividades.  São exemplos os discursos, os editais, as portarias, os 

requerimentos da Prefeitura Municipal; o notariado do Juizado do Termo de Lagoa 

Vermelha ou as correspondências da Delegacia de polícia. 

  O acervo está organizado conforme pesquisas realizadas na 

documentação em relação ao organograma das entidades à época da produção de seus 

documentos (veja os quadros a seguir). A denominação das repartições componentes de 

cada instituição está disposta de forma a traçar a evolução dessas repartições.  Assim, as 

mudanças na nomenclatura são indicadas por barra ( / ) e o desmembramentos, por traço 

( – ). Na redação dos títulos dos itens descritos – independentemente se são publicações, 

documentos encadernados ou avulsos – foi mantida a ortografia da época de sua 

produção. 

 

... que documentos podem ser encontrados 

 

  Cada subdivisão do arquivo conta com uma lista de tipos de documentos. 

São as tipologias documentais.  Com elas você pode saber se o documento é um 

periódico, uma publicação, um plano, uma lei.  As tipologias fornecem indícios das 

funções que o documento cumpriu no órgão que o produziu ou utilizou, o que é 

indicativo da forma como o documento foi produzido e as informações que podem ser 

retiradas deles. Algumas tipologias merecem um comentário especial, em virtude da 

quantidade de documentos que abrangem e de suas características especiais: 

a) documentos de gestão: documentação cujo principal objetivo é organizar ou 

cumprir os serviços internos do órgão que a produziu.  São processos, folhas 

de pagamento, livros-ponto, formulários; 

b) notariado: são documentos produzidos em cartórios, pelo poder Judiciário 

e/ou cuja função maior é comprovar uma determinada situação jurídica.  São, 

por exemplo, contratos, procurações, atestados, processos criminais e cíveis. 

c) originais de publicações e periódicos: são os rascunhos e as provas de 

publicação de livros, panfletos, livretos, folders, jornais, revistas; 

  A forma como os documentos estão descritos ajudará a encontrar o que 

você procura: 

 

 REQUERIMENTOS recebidos |1962-1963|.  Passo Fundo. [caixa n. A-2.4.4 (1)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

local de produção 

/ local de 

publicação 

data do 

conteúdo / data 

de produção  

denominação 

do     

documento 

localização 

física 

data de 

publicação 
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ORÇAMENTOS do Brasil |1981-1984|. Brasília: Ministério da Fazenda, 1992. 4 v. 

 

       ... como obter cópias dos documentos 

  Todos os documentos podem ser fotografados e filmados, independente 

de data de produção e estado de conservação.  Não são permitidas cópias xerográficas. 
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A – Executivo 

2. Estadual 

A – 2.1. Brigada Militar –  

              36º corpo Auxiliar da Brigada Militar 

A – 2.2. Comissão Estadual de Abastecimento e Preços 

A – 2.3. Delegacia de polícia 

A – 2.4. Instituto de Aposentadorias e Pensões 

              dos Industriários (IAPI) 

A – 2.5. Posto de Higiene 

A – 2.6. Tribunal de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

A – 2.*.1. Atas 

A – 2.*.2. Balanços / Balancetes 

A – 2.*.3. Censo 

A – 2.*.4. Correspondência 

A – 2.*.5. Discursos 

A – 2.*.6. Documentos de Gestão 

A – 2.*.7. Estatística 

A – 2.*.8. Legislação 

A – 2.*.9. Livros-Tombo / 

                 Livros de Registro 

A – 2.*.10. Mapas e Plantas 

A – 2.*.11. Normas 

A – 2.*.12. Notariado 

A – 2.*.13. Originais de Publicação 

A – 2.*.14. Periódicos 

A – 2.*.15. Processos 

A – 2.*.16. Publicações 

A – 2.*.17. Relatórios 

A – 2.*.18. Requerimentos 
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A – Executivo 

3. Municipal 

A – 3.1. Biblioteca Pública Municipal 

A – 3.2. Cadeia Civil 

A – 3.3. Câmara Municipal / Intendência Municipal / 

              Prefeitura Municipal 

A – 3.4. Conselho Municipal de Preços 

A – 3.5. Instrução Pública  

A – 3.6. Junta de Alistamento Militar 

A – 3.7. Telefonia 

A – 3.9. Usina Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

A – 3.*.1. Atas 

A – 3.*.2. Balanços / Balancetes 

A – 3.*.3. Censo 

A – 3.*.4. Correspondência 

A – 3.*.5. Discursos 

A – 3.*.6. Documentos de Gestão 

A – 3.*.7. Estatística 

A – 3.*.8. Legislação 

A – 3.*.9. Livros-Tombo / 

                 Livros de Registro 

A – 3.*.10. Mapas e Plantas 

A – 3.*.11. Normas 

A – 3.*.12. Notariado 

A – 3.*.13. Originais de Publicação 

A – 3.*.14. Periódicos 

A – 3.*.15. Processos 

A – 3.*.16. Publicações 

A – 3.*.17. Relatórios 

A – 3.*.18. Requerimentos 
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B – Legislativo 

3. Municipal 

B – 3.1. Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

B – 3.1. Atas 

B – 3.2. Balanços / Balancetes 

B – 3.3. Censo 

B – 3.4. Correspondência 

B – 3.5. Discursos 

B – 3.6. Documentos de Gestão 

B – 3.7. Estatística 

B – 3.8. Legislação 

B – 3.9. Livros-Tombo / Livros de Registro 

B – 3.10. Mapas e Plantas 

B – 3.11. Normas 

B – 3.12. Notariado 

B – 3.13. Originais de Publicação 

B – 3.14. Periódicos 

B – 3.15. Processos 

B – 3.16. Publicações 

B – 3.17. Relatórios 

B – 3.18. Requerimentos 
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C – Judiciário 

2. Estadual 

C – 2.1. Juizado do Termo de Lagoa Vermelha / 

              Juizado da Comarca de Lagoa Vermelha 

 

 

 

 

 

 

C – 2.1. Atas 

C – 2.2. Balanços / Balancetes 

C – 2.3. Censo 

C – 2.4. Correspondência 

C – 2.5. Discursos 

C – 2.6. Documentos de Gestão 

C – 2.7. Estatística 

C – 2.8. Legislação 

C – 2.9. Livros-Tombo / Livros de Registro 

C – 2.10. Mapas e Plantas 

C – 2.11. Normas 

C – 2.12. Notariado 

C – 2.13. Originais de Publicação 

C – 2.14. Periódicos 

C – 2.15. Processos 

C – 2.16. Publicações 

C – 2.17. Relatórios 

C – 2.18. Requerimentos 
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A - EXECUTIVO 

A - 2. ESTADUAL 

 

 

A - 2.1. BRIGADA MILITAR 

36º CORPO AUXILIAR DA BRIGADA MILITAR 

 

A - 2.1.4. CORRESPONDÊNCIA 

 [CORRESPONDÊNCIA expedida pelo chefe de polícia de Lagoa Vermelha 

|1871/1874/1886|]. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA expedida pelo Juiz de paz de Lagoa Vermelha 

|1875/1881/1886|. Lagoa Vermelha]. 

 [CORRESPONDÊNCIA externa expedida pelo destacamento do 1° Batalhão de 

Infantaria de Lagoa Vermelha] |1929/1935|. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA externa expedida] |s.d|. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA externa recebida] |1929/1943|. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA interna expedida pelo destacamento do 1° Batalhão de 

Infantaria de Lagoa Vermelha |1934-1935|. Lagoa Vermelha. 

 CIRCULAR externa expedida |1932|. Lagoa Vermelha. 

 MEMORANDUM |1934|. Lagoa Vermelha. 

 OFÍCIOS externos expedidos |1935|. Lagoa Vermelha. 

 OFÍCIOS internos expedidos |1934-1935|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 2.1.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [BOLETINS do 1° Batalhão de Infantaria da Brigada Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul |1935|. Lagoa Vermelha. 

 [DOCUMENTOS de despesa] |1930|. Lagoa Vermelha. 

 [FOLHA de pagamento] |1935|. Lagoa Vermelha. 

 [PEDIDO de material] |1937|. Lagoa Vermelha. 

 [RELAÇÃO dos preços do abastecimento que são fornecidos pelo Armazém Polzan 

e Barretto] |1935|. Lagoa Vermelha. 

 

 



 

 17 

A - 2.1.8. LEGISLAÇÃO 

 PORTARIAS |1930-1931/ 1934|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 2.1.9. LIVROS TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 [REGISTRO de nome, local e profissão] |s.d. s.l|.  

 [RESENHA descriminativa dos animais da Prefeitura Municipal de Lagoa 

Vermelha entregue ao Destacamento do 2° Esquadrão do 3° Regimento de Cavalaria 

de Lagoa Vermelha] |1931-1932|. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. 

 RELAÇÃO nominal dos voluntários incluídos neste esquadrão |1935|. Lagoa 

Vermelha. 

 

A - 2.1.12. NOTARIADO 

 ATESTADO |1932|. Lagoa Vermelha. 

 PORTE de arma |1941|. Lagoa Vermelha. 

 TÍTULO de Eleitor |1890|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 2.1.17. RELATÓRIOS 

 BOLETIM |1934|. Lagoa Vermelha. 

 

 

A - 2.2. COMISSÃO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO E PREÇOS 

 

A - 2.2.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA externa recebida |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 2.2.8. LEGISLAÇÃO 

 DECRETO-LEI n. 1062 |1946| Porto Alegre. [caixa]. 

 PORTARIA |1946-1947| .Porto Alegre. [caixa]. 

 RESOLUÇÃO |1945-1946|. Porto Alegre. [caixa]. 

 

A - 2.2.11. NORMAS 

 1ª REUNIÃO dos Presidentes das Comissões Estaduais de Preços Comissão de 

Redação Final |s.d.|. s.l. [caixa]. 
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A - 2.3. DELEGACIA DE POLÍCIA 

 

A - 2.3.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA Externa Expedida |s.d./1921/1926|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida |s.d./1921/1961|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA Interna Expedida |s.d./1921-1922|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA Interna Recebida |1922/1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA Externo Expedido |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA Externo Recebido |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA Interno Expedido |s.d.| [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 

A - 2.3.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [PROTOCOLO de Audiências da Sub-delegacia da Freguesia da Lagoa Vermelha 

|1873/1884|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROTOCOLO de Audiências da Sub-delegacia da Freguesia da Lagoa Vermelha 

|1878/1884|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUEIXA ao Delegado de Polícia |1936|. Clemente Argolo]. [caixa]. 

 [QUEIXAS Recebidas na Delegacia de Lagoa Vermelha |1935|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [SALVO Conduto emitido pela Delegacia de Polícia de Ponta Grossa – PR |1925|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SUMÁRIO de Culpa |1867|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 2.3.8. LEGISLAÇÃO 

 [PORTARIAS emitidas pela Chefatura de Polícia de Porto Alegre] |1924-1925| 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PORTARIAS emitidas pelo Intendente e Delegado de Polícia de Lagoa Vermelha] 

|s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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A - 2.3.9. LIVROS TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 [RECIBO do expediente mandado fornecer pela chefatura de polícia do estado à 

delegacia de polícia de Lagoa Vermelha] |1922|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 2.3.12. NOTARIADO 

 [ATESTADOS] |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de Salvo Conduto |s.d./s.l.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELOS para Internação no Patronato |s.d.|s.l.]. [caixa]. 

 

A - 2.3.17. RELATÓRIOS 

 [RELATÓRIO |1920-1921|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 2.4. INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 

INDUSTRIÁRIOS (IAPI) 

 

A - 2.4.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [GUIA de Recolhimento –IAPI |1943/1951|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PLANO de Liquidação – IAPI |1951|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO do Empregador – IAPI |1946/1954|] Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO Nominal dos Associados – IAPI |1946/1951|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 

 

A - 2.5. POSTO DE HIGIENE 

 

A - 2.5.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [INSPEÇÃO de Saúde |1948|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTIFICAÇÃO de Nascimento [|1934/1966|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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A - 2.6. TRIBUNAL DE CONTAS 

 

A - 2.6.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CIRCULAR |1935-1939/1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 2.6.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 INFORMAÇÃO. Balancete da Receita e da despesa |1936-1937|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 

A - 2.6.8. LEGISLAÇÃO 

 ACORDÃO |1936-1937/1946-1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PARECER |1935/1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 2.6.12. NOTARIADO 

 [MODELO/exemplo de uma tabela explicativa de despesa a ser adotada nos 

orçamentos municipais] |s.d.|. [caixa]. 
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MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

A - 3.1. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

A - 3.1.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida |1945/1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA Interna Expedida |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCOIA Interna Recebida |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.1.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [MOVIMENTO da Secção das Bibliotecas. Instituto Nacional do Livro |1944|. |s.l.]. 

[caixa]. 

 [MOVIMENTO Econômico e Financeiro da Biblioteca Pública Municipal |1946|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBOS |1941/1945|].Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.1.7. ESTATÍSTICA 

 ESTATÍSTICA de Obras Impressas já Catalogadas |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ESTATÍSTICAS de Consulta mensal |1940/1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.1.8. LEGISLAÇÃO 

 DECRETO Nº13 de 17 de Abril de 1941. Cria a Biblioteca Publica Municipal 

|1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PORTARIA Nº53/1942 Instrução para o Funcionamento da Biblioteca Publica 

Municipal |1942|. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.1.9. LIVROS TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 LIVROS para registro da retirada de livros da Biblioteca Municipal |[1944/1961]|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de Obras Ofertadas a Biblioteca Publica Municipal |1943/1944|].Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de Livros Disponíveis e Cotados na Biblioteca Pública Municipal 

|1941/1946|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.1.16. PUBLICAÇOES 

 [MATERIAL de Publicidade |1943|]. Rio Grande do Sul. [caixa]. 
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A - 3.2. CADEIA CIVIL 

 

A - 3.2.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [COMUNICAÇÃO de Soltura e Prisão |1932-1933|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECIBO cadeia civil |1925-1927|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de Utensílios |1931-1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO Nominal dos Presos |1937/1960|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPEZA Nº3 |1925|. L.Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 3.3. CÂMARA MUNICIPAL / INTENDÊNCIA MUNICIPAL / 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

A - 3.3.1. ATAS 

 ATA |1891|. Alfredo Chaves. [caixa]. 

 ATA [sobre a avaliação de um dano havido por animais]. |1940|. 1° distrito – Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ATA |1933/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA da demolição de uma casa em ruínas, situada nesta cidade |1939|. 1° distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA da entrega da tesouraria da prefeitura municipal de Lagoa Vermelha |1931|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA da entrega do Governo do Município de Lagoa Vermelha ao Juiz Distrital 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA da fundação do Pelotão de Saúde. |1949|. Machadinho – Lagoa Vermelha 

[caixa]. 

 ATA da instalação da mesa eleitoral municipal. |1900|. 2° distrito – Lagoa Vermelha 

[caixa]. 

 ATA da instalação da mesa eleitoral. |1890/1912|. 1° distrito – Lagoa Vermelha 

[caixa]. 

 ATA da reunião para venda em hasta pública de 1.124 pinheiros |1958|. Barracão – 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATA da sessão dos vereadores] |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 
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 ATA da sessão realizada no dia 13 de junho de 1950 |1950|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ATA da tomada de contas da prefeitura de Lagoa Vermelha |1934|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [ATA de auto de leilão] |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA de encontro de contas entre contadoria e a tesouraria |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [ATA de entrega da tesouraria pelo José Castellano ao tesoureiro José Urbano 

Pereira] |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA de reunião dos associados da “Ação Católica e Ordem Terceira” |1944|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ATA do primeiro sorteio das apólices municipais |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA dos trabalhos da Junta de Alistamento Militar |1921|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA extraordinária dos habitantes da Vila de Machadinho |1947|. Machadinho – 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATAS do Conselho Municipal. Livro 2 |1918-1927|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CÓPIA da ata do segundo sorteio das apólices municipais] |1933|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 LIVRO de Atas |1932-1985| Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVRO de Atas |1888-1891|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 3.3.2. BALANÇOS / BALANCETES 

 BALANCETE da Agência do Prata |1914|. [Prata]. 

 BALANCETE |1932|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE |s.d./1897/1950|. Lagoa Vermelha.  

 [BALANCETE |s.d.|]. |s.l.|. 

 BALANCETE da Agência do Sananduva |1914|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE da Despesa |1947|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE da Receita |1947|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE da Receita e Despesa |1899/1941|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE da Receita e Despesa da Tesouraria Municipal |1933|. Lagoa 

Vermelha. 

 BALANCETE Demonstrativo da Receita e Despesa |1926/1928|. Lagoa Vermelha. 
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 BALANCETE Mensal |1897/1934|. Lagoa Vermelha. 

 BALANCETE Mensal do Livro Razão |1944-1947|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO |1926/1992|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Anual da Dívida Ativa |1943|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO da Receita e Despesa |1930/1933|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO do Selo Municipal entregue pelo Tesoureiro Aposentado José 

Castellano |1932|. Lagoa Vermelha. 

 [BALANCETE do Telefone e Telégrafos |1914|]. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO e Demonstrações. Receita e Despesa |1923-1924|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Financeiro |1945/1950|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Financeiro dos Serviços Industriais |1943/1950|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Geral – Ativo Passivo |1947|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Geral procedido nos Selos Municipais pelo Sr. Tesoureiro e assistido 

pelos Srs. Inspetores de Rendas |1931|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Patrimonial |1942/1950|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇO Patrimonial dos Serviços Industriais |1947/1950|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇOS  Receita e Despesa e Demonstrativos |1945/1947|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇOS das Gestões Antonio Victor e Dr. Dario |1912-1913|. Lagoa Vermelha. 

 BALANÇOS e Demonstrativos |1934-1935|. Lagoa Vermelha. 

 BOLETIM do Livro Caixa |1949|. [s.l.]. 

 CONTABILIDADE |1929/1950|. Lagoa Vermelha. 

 DESPESA |1927/1948|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 3.3.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA |s.d.|. s.l. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa expedida |s.d./1883/1942|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa expedida |1943-1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa expedida |1948/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa recebida |s.d./1860/1940|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa recebida |1941/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa recebida |1948/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 CORRESPONDÊNCIA interna expedida |s.d./1914/1992|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA interna expedida |1885/1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA Interna Recebida |s.d./1940/1992|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 FONOGRMA externo recebido |s.d./1932/ 1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FONOGRAMAS internos expedidos pelos distritos |s.d./1930/1944|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [FONOGRAMA interno expedido] |1930/1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FONOGRAMA interno recebido |s.d./1931-1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MEMORANDO expedido e recebido |s.d./1908/1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO de postagem] |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROTOCOLO da correspondência |1931/1946|. Lagoa Vermelha. 

 PROTOCOLO de correspondência expedida |1953/1961|. Lagoa Vermelha.  

 PROTOCOLO dos telegramas oficiais do ano de 1944 |1944-1947| Lagoa 

Vermelha. 

 RECIBO de telegrama externos expedidos |1922/1927|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REGISTRO de correspondência expedida |1916/1918|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de correspondência recebida |1914-1916|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de ofícios expedidos |1914|. Lagoa Vermelha. 

 [RELAÇÃO de telegramas recebidos e expedidos |1913]|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA externo expedido |s.d./1925/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [TELEGRAMA externo expedido |s.d.|. Paim Filho. [caixa].  

 TELEGRAMA externo recebido |s.d./1897/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA interno expedido |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA interno expedido |1931-1932|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 

A - 3.3.5. DISCURSOS 

 [DUTRA Eurico Gaspar: Problemas Brasileiros à Luz das Estatísticas |1948|. 

Pernambuco]. [caixa]. 

 [LISBOA, João Carlos Belo. Discurso Proferido na II Exposição Agropecuária 

Instalada na Praia de Botafogo |s.d./s.l.|]. [caixa]. 
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A - 3.3.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 AÇÃO entre amigos |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ADITAMENTO |1918|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 APÓLICE da dívida municipal |1925/1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 APÓLICE: cupom pagável |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 APÓLICES |1912|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 APOSTILA n. 30/1946 |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ÁREA adquirida pela Associação das Irmãs São José |1990|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [ARRECADAÇÃO para a campanha mais armas para o Brasil |s/d|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ARRECADAÇÃO |1989|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ASSUNTOS relacionados com a Sub-prefeitura de Tupinambá |1962|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 AUTORIZAÇÃO |1944 -1959|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [AUTORIZAÇÃO de venda – Banco do Brasil |1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 AUXÍLIO à D. Zilda Lacerda |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [AVALIAÇÃO de imóvel |1913| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [BOLETIM da tesouraria |1939/1942| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM diário da receita |1931-1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM diário da receita e despesa da tesouraria |1938-1939/[1943-1944]|.Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [BOLETIM geral da contadoria e tesouraria |1946|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM do livro caixa |1954|. Sananduva. [caixa]. 

 BOLETIM mensal da dívida ativa |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CADASTRO de nomes de concessão de lotes |s/d|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CADASTRO de quedas d’água – Comissão Estadual de Energia Elétrica |s.d.|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CAUÇÃO |[1938]|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 CHEQUE |1925/1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [COBRANÇA de publicações no Eco do Nordeste |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CÓDIGO de assuntos para registro e distribuição dos processos |s.d.|. Porto Alegre. 

[caixa]. 
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 CONTRATOS efetuados |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COMEMORAÇÕES da semana da pátria |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COMISSÃO angariadora do empréstimo para construção da nova sede social do Ser 

Lagoense |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COMISSÃO da Defesa Passiva Anti-Aérea |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COMISSÃO municipal de preços: tabela |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COMUNICAÇÕES |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONCORRÊNCIA pública para o fornecimento de iluminação pública e particular 

ao povoado de Sananduva – 4º distrito |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONHECIMENTO |1942/1950|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONSUMO mensal de combustíveis e lubrificantes |1960|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [CONTA |1932//1963|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTA corrente com o Estado do Rio Grande do Sul |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CONTA corrente para a Intendência Municipal |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTABILIDADE |1944/1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTABILIDADE dos distritos |1956-1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTAS recebidas pela intendência |1900/1913|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONTRATO de Seguro |1952-1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONTRIBUINTES do imposto |1919-1920| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONTRIBUINTES do imposto predial |s.d.| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONTRIBUINTES imposto residencial, pecuário e obras. |s.d.|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CONTRIBUINTES que pagaram a dívida ativa. |s.d|. |s.l.| [caixa]. 

 [CONVITE para baile |1944|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CÓPIA de abaixo-assinado |1931|]. Paim Filho. [caixa]. 

 [CÓPIA de deliberação pelo Conselho Consultivo |1933|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CÓPIA inquérito administrativo. João Jacy Lorenzy |1932|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [COPIADOR. |1884|1890|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CRÉDITOS da administração |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 COTA-PARTE dos municípios no imposto de renda |s.d.| s.l. [caixa]. 
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 [DADOS estatísticos |s.d.| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DADOS sobre as estradas de Lagoa Vermelha |s.d./1946|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 DÉBITO com fornecedores |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DÉBITO – Crédito exercício findo |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DÉBITOS da administração passada |1931|]. Lagoa Vermelha.  [caixa]. 

 DECLARAÇÃO |s.d/1926/1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO de propriedade de imóvel rural |1965|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO dos inspetores das seções |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRAÇÃO |s/d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRAÇÃO da conta patrimonial dos serviços industriais |1947|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRAÇÃO do quanto deve a Intendência de Lagoa Vermelha |1920|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO da arrecadação de impostos |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DEMONSTRATIVO da conta patrimonial |1943-1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO da despesa com crédito especial |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 DEMONSTRATIVO da receita diária arrecadada |1943/1947|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 DEMONSTRATIVO da situação financeira |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DEMONSTRATIVO das despesas gerais |1933|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO dos créditos adicionais |1943/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO dos veículos existentes – Seção Turvo 1º Distrito |s/d|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO financeiro |1943/1946|. Lagoa Vermelha. 

 DEMONSTRATIVO para Intendência Municipal |1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESCONTO em folha de pagamento Ligação telefônica |1992|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 DESCRIÇÃO dos débitos da prefeitura de Lagoa Vermelha ao eletricista |1921|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPESA |s.d./1938/1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPESA classificada por distrito. |1949|. Lagoa Vermelha. 
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 DESPESA extra-orçamentária |1943/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPESAS efetuadas com o centro de extensão universitária. |1992|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 DESPESAS pagas ilegalmente - Nov. 1937 |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPESAS telefônicas |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DESIGNAÇÃO da receita - despesa |1954|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DESIGNAÇÃO do funcionário Hermógenes José Raymundi |1966|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 DIAS santificados |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DINHEIRO recebido do imposto de produção agrícola |1944|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 O DISCURSO do Presidente da República |s.d.. s.l.| [caixa]. 

 [DISTÂNCIA entre os municípios |1941|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DISTRIBUIÇÃO de feijão para semente de plantação |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 DISTRIBUIÇÃO de gasolina |1944-1945|. Paim Filho. [caixa]. 

 DIVERSOS Impostos |1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DÍVIDA ativa |s.d./1927/1949| . Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DÍVIDA ativa em serviço |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DÍVIDA ativa de diversos distritos |s.d./1922/1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DÍVIDA passiva |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa] 

 DÍVIDA passiva da intendência municipal [|1930|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DIVISÃO do 1º distrito em zonas para fins administrativos |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [DIVISÃO Geodésica de imóveis] |1942/1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DOCUMENTOS Assistência. Contabilidade Intendência Municipal |1928-1929]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOCUMENTO de despesa |1921-1924|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DOCUMENTOS da Sub-comissão de Controle do Abastecimento |1942/1945|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOCUMENTOS do almoxarifado |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOCUMENTOS pagos |1919/1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOSSIÊ da estrada do Barracão |1961|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 DOSSIÊ Ericsson do Brasil |1950-1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOSSIÊ Ericsson. Quadro Comutador ADK 51 |1958|. Porto Alegre. [caixa]. 

 [DOSSIÊ sobre a construção de banheiros para gado nos distritos |1968-1969|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DUPLICATA |s.d./1922/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [EMISSÃO de títulos e crédito hipotecário pelo Banco do Rio Grande do Sul 

|1947|]. Porto Alegre. [caixa]. 

 ESPECIFICAÇÕES da AASHO para tratamentos superficiais betuminosos em 

estradas de rodagem - Introdução |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA de trigo |1942|]. Bela Vista – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. 2º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. 3º Distrito - Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. 5º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. 6º Distrito – Cacique Doble – Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. 8º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa].  

 [ESTATÍSTICA do trigo |1941-1942|]. 10º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. Sananduva – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTATÍSTICA do trigo |1942|]. Vazulmiro Dutra – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ESTATÍSTICA e o município. Rafael Xavier |s.d.| s.l. [caixa]. 

 ESTATÍSTICA econômica |1912|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ESTATÍSTICA: lotação agrícola para pagamento de imposto / lotação de gados para 

pagamento de imposto |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [EXTRATO de débito |1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ESTRUTURAÇÃO de conta – Banco do Rio Grande do Sul |s.d. - 1925/1966|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EVENTUAES |1932/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EXPORTAÇÃO |1940|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FATURA |s.d. /1927/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FICHA anotação de impostos |1946|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FICHA de anotação de processos |1942|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FICHA de controle |1934/1947|. [s.l.. caixa]. 

 FICHA de pessoal variável |1947-1958|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 FICHA de registro de arma de fogo |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FOLHA de pagamento |1917/1992|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FOLHA de pagamento dos contribuintes em serviço |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FOLHA de serviço de contribuinte reconhecidamente paupérrimo – 6º distrito 

|1933|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FOLHA de serviço do Encarregado Geral |1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [GASTOS com automóveis |1992|]. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 [GASTOS com combustível |1991|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [GASTOS com transportes |1883-1884|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GESTÃO financeira e econômica em 1944. Balanço |1945|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 GUIA |1939/1947|. Sananduva. [caixa]. 

 GUIA |1943|. Maximiliano de Almeida. [caixa]. 

 GUIA |1943/1946|. Paim Filho. [caixa]. 

 GUIA |s.d. - 1922/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA |1948-1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [GUIA da Secretaria da Fazenda |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA de arrecadação |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA de embarque |1941/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [GUIA de Impostos e Serviços de cobradores municipais |1930-1936|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [GUIA de pagamento de praças da Brigada Militar |1934|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 GUIA de recolhimento |1939/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [GUIA recolhimento imposto sindical profissões liberais - sindicato dos advogados 

|1949|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA Informativa – Modelo A: Produtor |1983|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA Modelo-A: preenchidas pelo Setor de ICM |1988-1990|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 GUIA para pagamento de Contribuição Compulsória de Obrigações de Guerra 

|1943-1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIA: Construções e Reconstruções |1962|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 IGREJA matriz – imagem fotográfica |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 IMPOSTO – letra M |1915|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [IMPOSTO 9º Distrito |s.d.|] . Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 IMPOSTO de conservação de obras – Sananduva |1922|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 IMPOSTO de Indústrias e Profissões – Pedido de Inscrição |1948|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 IMPOSTO de Licença |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 IMPOSTO de Produção Agrícola – Os que já pagaram |1944|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [IMPOSTO predial – 12º Distrito |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [IMPOSTO Predial e Urbano |1942|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [IMPOSTO Predial, Territorial e Urbano |1952|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 IMPOSTO sobre exportação agrícola e industrial |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INFORMAÇÃO |1932/1961|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [INQÚÉRITO ADMINISTRATIVO Homero Castilhos] |1935|. Sananduva 

 INQUÉRITO municipal [|1931| ]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [INSCRIÇÃO em Exposição Agrícola, Pastoril e Industrial |1930|. Lagoa 

Vermelha]. [caixa]. 

 INSTRUÇÕES para o fornecimento de força e luz elétrica e regulamento de 

instalação [|1931|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INSTRUÇÕES sobre a remessa de dados estatísticos |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INTERROGATÓRIO de João Maria Damacena |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INTIMAÇÃO |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INVENTÁRIO especificado dos bens móveis e imóveis |1937/1943|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LANÇAMENTO prévio e arrecadação da receita |1946|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 LETRA de câmbio |1921/1924|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LEVANTAMENTO administrativo: Hospital Sta. Terezinha |s.d.|]. Paim Filho. 

[caixa]. 

 [LEVANTAMENTO administrativo: Hospital Sto. Antonio |s.d.|]. Maximiliano de 

Almeida. [caixa]. 

 LEVANTAMENTO e acerto efetuado |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LICENÇA para construção |1939/1963|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 LICENÇA para sepultamento |1962/1967|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LICITAÇÃO |s.d.|. [s.l.]. [caixa]. 

 [LIMITES interdistritais |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIMITES entre Lagoa Vermelha e Sananduva – Lei 2.173 de 27.11.1953 |s.d.| 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de inspetores com discriminação das divisas – 1
o
 Distrito [|1935|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de contribuição de pagamento do imposto em serviço – 8
a
 secção |1936|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de material solicitado e entregue |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [LISTA de municípios com numeração |1986|]. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 [LISTA de nomes e atividades |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 LISTA de nomes e pagamento de impostos |1942|. Cacique Doble. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 LISTA de pagamento dos contribuintes – Capão Bonito 1
o
 Distrito |1934|.Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de processos |1949/1951|]. Todas as localidades. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos contribuintes do imposto de conservação e obras |s.d.|. Lagoa 

Vermelha.[caixa]. 

 [LISTA geral dos contribuintes |1934|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de preços |1933-1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LIVRO de registro de débitos e créditos dos funcionários da prefeitura |s.d.|]. Lagoa 

Vermelha.  

 LOTAÇÃO da produção agrícola sujeita a imposto |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de criações |1913|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de indústria |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO do ano de 1945 |1945|. 12
o
 Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO do imposto predial. 8
o
 Distrito |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO do quadro urbano predial e baldio e suburbano – 6
o
 Distrito Cacique 

Doble |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO dos contribuintes de indústria e comércio – 6º Distrito |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO predial – Sananduva e Nova Fiume |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 LOTAÇÃO predial da vila – 10
o
 Distrito Maximiliano de Almeida |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO predial, urbano e suburbano – Cacique Doble |1944|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [MANUSCRITOS |s.d.|]. s.l. [caixa]. 

 MAPA anual das dividas passivas inscritas no passivo permanente |1947|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 MAPA demonstrativo das transmissões de propriedades – causa mortis |1911|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MAPA geral mensal de combustíveis e lubrificantes |1960|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [MAPA telefônico de Lagoa Vermelha |1913|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MEMORIAL |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MOÇÃO de solidariedade e aplausos. Câmara Municipal |1948|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 O MOVIMENTO municipalista e a política partidária – conferência |1948|. São 

Paulo. [caixa]. 

 [MOVIMENTO seção de lançamento |1942|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MULTAS |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MULTAS – ALIENAÇÃO de bens – quotas estadual e federal |1949|. 1º Distrito – 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOMEAÇÃO |1922/1964|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOMES dos gerentes da construção do presídio |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOTA de conferência |s.d /1929/1948|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTA de depósito |1955|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTA de embarque |s.d./1943/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOTA de expedição |1927/1948|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOTA de termos de padrões de pesos e medidas |1883|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTA fiscal |s.d./1924/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTA promissória |1923/1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOTAS |s.d./1928-1930/1932-1936/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOTA de despesa |1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 NOVAS indústrias lotadas na zona norte do município, para pagamento de impostos 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NUMERAÇÃO para folhas de pagamento em geral |1957|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ÓBITOS registrados no estado, segundo o sexo, a causa mortis e o município |194?|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [OBRAS: fragmento |s.d|]. [s.l.]. [caixa].  

 [ORÇAMENTO |s.d./1992|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ORÇAMENTO com especificações do madeiramento a ser empregado na praça de 

esporte do Grupo Escolar de Lagoa Vermelha |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORÇAMENTO da cadeia |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORÇAMENTO da ponte sobre o rio da Vila Cacique Doble |1944|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ORÇAMENTO das obras a serem executadas com crédito especial |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [ORÇAMENTO de computador |1992|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ORÇAMENTO de madeiras para a construção da ponte sobre o Lageado do Índios 

|s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORÇAMENTO de material para reforma de escola |1961|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ORÇAMENTO e sua execução relativo ao Órgão Rodoviário Municipal de Lagoa 

Vermelha |1954|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORÇAMENTO para construção de uma caixa d’ água |1938|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ORÇAMENTO para reconstrução da ponte sobre o Rio Ligeiro |1953|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ORÇAMENTOS [|1942|]. Lagoa Vermelha – 11º Distrito. [caixa]. 

 ORÇAMENTOS do 4º distrito |1929|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ORDEM de fornecimento |1956-1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORDEM de pagamento |1930/1938|]. Lagoa Vermelha. [caixa].     

 ORDENS de serviço |1960/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ORDENS e autorizações de compra |1946-1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ORGANIZAÇÃO dos Serviços Fazendários Municipais |1948|].[s.l.]. [caixa]. 
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 ORGANOGRAMA Financeiro da Prefeitura |1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PAGAMENTOS a associação Irmãos São José |1991|. [s.l.]. [caixa]. 

 [PAGAMENTOS de empenhos diversos |1966|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PAGAMENTOS por trabalhos realizados |1925/1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PARCELAS empenhadas e pagas de processos em andamento |1991|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [PARECER |1930/1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PARECER da contadoria |1950|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PARECER do DAER |1949|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PARECER Médico |1959|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDO |1919/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDO de Adiantamento de salário |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDO de blocos |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDO de inscrição: Imposto de Indústrias e Profissões |1948/1956|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [PEDIDO de Licença para trânsito de gado |1976|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PEDIDO e encomenda |s.d./1929/1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PEDIDO para a Companhia Brasileira de Eletricidade |1947-1948|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 PETIÇÕES Conservação e Obras e Pecuária |1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PLANTA no Turvo |1992|. Ibiraiaras. [caixa]. 

 PODEM os municípios ter imposto do selo? Artigo do Dr. Otto Prazeres [|1948|]. 

s.l. [caixa]. 

 PREÇOS bases de gasolina, querosene e óleo diesel |s.d.|. [s.l.]. [caixa]. 

 PRESTAÇÃO de contas do Tesouro do Estado |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PREVISÃO para folha de pagamento |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSO nº 19/36 |1936|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSO nº 296/943 |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROCESSO nº 413/1950. Veto do prefeito à lei que isentou de impostos os 

inspetores seccionais |1950|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROCESSO administrativo |s.d.|]. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 PROCESSO administrativo para recebimento de créditos |1925/1932|.Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 
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 PROCESSO em andamento de concessão de jazigo perpétuo no cemitério local 

|1956-1962|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROJETO de orçamento |1945/1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROJETO de orçamento da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Lagoa 

Vermelha para1943 |1943| Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROGRAMAÇÃO para inauguração do novo edifício da prefeitura municipal 

|1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROGRAMAS de obras |1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROPOSTA |1870/1964|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO analítico das dívidas inscritas no passivo permanente |1947|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO comparativo da Despesa |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO comparativo da receita apurada no exercício |1939|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 QUADRO comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada |1942/1947|.Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO comparativo quotações atuais com a proposta de aumento do imposto de 

licenças |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUADRO das rendas arrecadadas |1913|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUARO demonstrativo da receita |1940-1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo da receita e despesa |1940|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUADRO demonstrativo de Paim Filho |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do empréstimo contraído com o Banco do Rio Grande do 

Sul – Nov/1928 |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do fornecimento de Energia Elétrica fornecido pela Usina 

geradora e a renda dos mesmos |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do imposto arrecadado no 10º Distrito |1928|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do Imposto de Indústrias e Profissões |1943-1948|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do imposto s/exploração agrícola e industrial |1947|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 QUADRO demonstrativo do pessoal não existente no 10º Distrito |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo do serviço de lotação das indústrias e profissões para 

pagamento do imposto |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo dos Inspetores |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO dos inspetores seccionais |1932/1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUADRO demonstrativo e comparativo da despesa |1954|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 QUEIXA |s.d./1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUITAÇÃO |1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECEITA |1938/1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECEITA arrecadada |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECEITA e despesa: gestão de Adolpho Paim e Bernardo P. da Silva |1913-1914|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECEITA e despesa do motor Diesel |s.d.| s.l. [caixa]. 

 RECEITA distrital diária |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECEITA dos distritos |1942/1946|]. Lagoa Vermelha. [caixa] 

 RECEITA Extra-orçamentária |1944/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECEITA orçamentária e extra-orçamentária |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECEITA Ordinária: indústrias e profissões |s.d.|].| s.l. [caixa]. 

 RECEITA-Despesa |194?|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 AS RECEITAS Municipais e os 30% do excesso de arrecadação estadual |1948|. Rio 

de Janeiro. [caixa]. 

 RECIBO |s.d./1872/1970|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO: Serviços Urbanos |s.d|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBOS de pagamento, folhas de pagamento |1919|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECIBO de Vencimentos |1966|. Lagoa Vermelha. [caixa].   

 RECIBOS de sacas de trigo-semente |1963|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO dos títulos de eleitores – 2ª Seção 2ª Mesa |1901|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [RECIBO dos títulos de eleitores – 4ª Seção] |1900|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECORTE de jornal O Diário |1913|]. Porto Alegre. [caixa].  

 [RECORTES de jornais |1919/1954|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 REGISTRO das verbas a vista da firma Galdino P. de Carvalho |1951|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [REGISTRO de funcionário |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [REGISTRO de trilhadeiras |s.d.]. [s.l.]. [caixa]. 

 RELAÇÃO da divida de Caseiros referente a ligações telefônicas |1992|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das apólices em circulação |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das concessões de jazigo perpétuo |s.d.| [s.l.]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das contas existentes na Tesouraria, por pagar |1933|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO das duplicatas contra a Prefeitura de Lagoa Vermelha existentes no 

Banco do Rio Grande do Sul |1931|. Passo Fundo. [caixa]. 

 RELAÇÃO das duplicatas vencidas e contas apresentadas |s.d|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO das importâncias gastas em serviços de estradas do 9º distrito |1932|. 9º 

Distrito. [caixa]. 

 RELAÇÃO das ligações telefônicas |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das ligações telefônicas dos funcionários |1992| Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO das mutações patrimoniais em geral: serviços industriais |1943|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO das pessoas que adquiriram trigo-semente e que estão em débito 

|1963|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos praças de prét empregados em Lagoa Vermelha e nos Distritos 

|1912-1914|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de aquisições de material de expediente |1989|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO de calçamento |1989/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de cargos, titulares, padrão, categorias, vencimentos |1961|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de contribuintes |1913/1933|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de débito da prefeitura referente às ligações telefônicas |1991| Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 
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 [RELAÇÃO de eleitores fotografados |1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de horas extras |s/d|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de investimentos |1989/1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de linhas telefônicas |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de material |1955|. [s.l.]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de mutações patrimoniais |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de pontes, pontilhões e boeiros |1945|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de preço de mão de obra |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 [RELAÇÃO de produtos diversos |1885/1888-1889|]. [Passo Fundo]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de promissórias |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de proprietários de prédios, seus terrenos urbanos, baldios, e sub-

urbanos – imposto predial |1939|. Cacique Doble. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serviços pessoais |1992| . Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO descritiva da dívida flutuante |1934|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de solicitação de requerimentos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO diária de pagamentos |1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do imposto predial |s.d|. Paim Filho. [caixa]. 

 RELAÇÃO do imposto predial da vila de Paim Filho |s.d|. [Paim Filho]. [caixa]. 

 RELAÇÃO do imposto sobre lotes não edificados |1945|. Paim Filho. [caixa]. 

 RELAÇÃO do movimento do açougue |1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do peso das reses abatidas |1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos agricultores que devolveram trigo da semente distribuída em 1942 

|1942|. [Lagoa vermelha]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos animais da família Mendes |s.d.|]. Lagoa Vermelha.[caixa]. 

 RELAÇÃO dos assinantes que ficaram em atraso |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos compromissos de dívida consolidada em novembro de 1930 |1932|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes de comércio industria |1951|. Caseiros. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes de comércio industria |1951|. Machadinho. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes de comércio industria |1951|. São José do Ouro. 

[caixa]. 
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 RELAÇÃO dos contribuintes de impostos de indústrias e profissões |s.d|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes de luz e força em atraso com seus pagamentos |1943-

1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes do Imposto de Rendas de Imóveis Rurais e taxa de 

cooperação |1937|. 9º distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras em serviços nas estradas |1926|. 9º distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do imposto de rendas de imóveis rurais e taxa de cooperação |1937|. 9º 

Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes do imposto predial do 5º Distrito |1942|. Clemente 

Argolo. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes dos impostos |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes dos impostos de conservação de obras |1933|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes que não satisfizeram os seus pagamentos |1932|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos contribuintes que pagaram imposto de conservação nas estradas 

|1926|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes que pagaram seus impostos em Dívida Ativa |1931|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos elementos que tomaram parte nas festividades da semana da pátria 

|1943|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos funcionários da prefeitura a serem premiados |1932|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos funcionários desta prefeitura que tem vencimentos em atraso |1932|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos inspetores do 10º Distrito |1937|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos livros emprestados à U.L.E.S |1962|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos pagamentos feitos da Intendência Municipal [|1927/1930|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos passos de balsa de Lagoa Vermelha |s.d|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 
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 RELAÇÃO dos proprietários de lotes urbanos nesta vila |1942|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [RELAÇÃO dos que entregaram dinheiro a Arthur Porto Vieira p/ efetuar o 

pagamento de impostos e que ainda não possuem recibo] |1931|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos telefones de funcionários |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO luz mensal |s.d|]. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos trabalhadores da estrada geral entre Sananduva e Lagoa 

Vermelha |1927|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de São José ao Maximiliano de Almeida. |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Cacique Doble a Navegantes |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Cacique Doble a São José] |1925|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Cacique Doble a Sananduva |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Cacique Doble a Forquilha |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Guabiroba |1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal de contribuintes do imposto de conservação de obras |1925|. 

Sananduva. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal de contribuintes do imposto de conservação de obras em 

dinheiro que acham-se em atraso nesta tesouraria |1931|. 10º distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes que tem terras no 6º Distrito |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal de recebimento |1953|. Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes |1926|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes do imposto predial |1944|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 



 

 44 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes do imposto predial |1945|. André da Rocha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO nominal das contribuições de imposto de conservação de obras em 

dinheiro, do 13º Distrito, os quais se acham em débito nesta tesouraria |1931|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de conservação de 

obras de Caseiro a Guabijú |1925|] Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO predial de Nova Fiume |1942|. Sananduva. [caixa]. 

 REMUNERAÇÃO de serviços pessoais |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RENDA dos impostos |1938|. [s.l.]. [caixa]. 

 [RENDA líquida de ex-distritos |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REQUISIÇÃO |s.d./1919/1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REQUISIÇÃO para o pagamento de imposto de cães |s.d.|. s.l. [caixa]. 

 REQUISIÇÕES em nome: Associação Irmãs São José |1990-1992|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RESTOS a pagar |1949-1956|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RESUMO da receita |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RESUMO diário do caixa |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RESUMO diário do movimento do livro caixa] |1945-1947|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RESUMO geral dos saldos |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RIFA pró-construção da “Casa Própria” |s.d.|]. Porto Alegre. [caixa]. 

 ROTEIRO parcial para os candidatos do PTB – PSD |1963|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 SELO de verba |1919|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [SERVIÇO de cobrança da dívida ativa municipal |1934|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SERVIÇO de lotação |[1943]|.Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SERVIÇOS a serem atendidos no 1º distrito |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [SERVIÇOS de calçamento |1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SERVIÇOS feitos no carro por Calla e Cia |1934|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SÍNTESE das emendas discutidas e aprovadas pelo Conselho Consultivo |[1930]|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [SOLICITAÇÃO de abertura de estrada |s.d.|]. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 
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 [SOLICITAÇÃO de licença |1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [TABELA de imposto de licença |1946 |]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TABELA de Vencimentos |s.d.| Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMO de caução de apólices |1956|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [TESOURARIA, relação de vencimentos |1934|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [TÍTULOS da prefeitura existentes no Banrisul |1931|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [TÍTULOS de empréstimo de força e luz para a tesouraria de Lagoa Vermelha 

|1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TOMADA de contas |1943-1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TORNEIO semana da pátria |1952|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TRIGO: diversos despachos – plantadores de trigo |1910-1911|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [VALOR folha de pagamento |1992|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 VENDAS de álcool e gasolina |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.8. LEGISLAÇÃO 

 [ACORDÃO |1936/1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ALVARÁ |1940|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ANTE-PROJETO de Código de Posturas elaborado pelo Departamento das 

Prefeituras Municipais para os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul |1948|. 

Porto Alegre. [caixa]. 

 ATOS |1897/1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CÓDIGO de Posturas |1877/1898|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECRETOS |1892 / 1906|. Lagoa Vermelha. 

 DECRETOS |1914 / 1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EDITAES |1924|. Lagoa Vermelha. 

 EDITAIS |1896 / 1956|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EMENDA Art
os 

23 e 24 das Disposições Transitórias |1912|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ESTATUTO da Legião Lagoense Pró-Alfabetização |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EXPOSIÇÃO de Motivos |1946-1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FRAGMENTOS de Legislação |1941|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 INSTRUÇÕES aos Srs. Sub-prefeitos para a Execução do Orçamento e 

Administração dos Distritos |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INSTRUÇÕES para Preenchimento do Boletim de Movimento |1946|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LEI Nº 115/116/404 |1937/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LEI Orgânica do Município de Lagoa Vermelha |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LEIS e Decretos Denominando Ruas e Logradouros |1922/1965|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 LEIS e Projetos de Lei |1913/1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LEIS orçamentárias |1893/1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVROS de Atos e Leis |1893|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NOMEAÇÕES |1912/1940|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PARECERES |1887/1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PORTARIAS |s.d./1928/1961|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROJETO de Orçamento |1898/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REGULAMENTO do IV Congresso Brasileiro de Geografia] |1940|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [REGULAMENTO sobre Funcionamento da Cadeia Municipal] |1914|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RESOLUÇÃO Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |1949-1950|.Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RESOLUÇÕES |1938/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.9. LIVROS-TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 BALANÇO do material de gabinete, no almoxarifado |1939|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 BORRÃO da lista do sorteio e listas dos inspetores [|1883|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CARACTERÍSTICAS do carro da prefeitura |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 COMISSÃO encarregada da qualificação – 7° Distrito |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 CONSERVAÇÃO de estradas |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONSTRUÇÕES em alvenaria |1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRUÇÕES em madeira |1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 DEMOLIÇÕES |1990|. Lagoa Vermelha. |1990|. [caixa]. 

 DESTACAMENTO do 2º Esquadrão do 3º Regimento de Cavalaria |1931|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 GUIAS e alvarás |1948 – 1955|. Lagoa Vermelha. 

 HABITANTES da 2ª Seção no 1º Distrito |s.d.s.l.|. [caixa]. 

 HABITE-SE |1990|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INDÚSTRIA – 11º Distrito |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INQUÉRITO |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INSPETORES seccionais – 1.º ao 12.º distritos |1930 / 1947|. Lagoa Vermelha. 

 INSPETORIA de rendas municipal – livro para registro de informações de 

requerimentos, passos de balsa e outros assentos |1932|. Lagoa Vermelha. 

 LEVANTAMENTO da produção agrícola: milho, feijão, batatas, alfafa, cevada, 

arroz com casca, uva e erva-mate |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 LISTA das pessoas materialmente pobres |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de contribuintes] |1930|. 3º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de contribuintes da 6ª Seção que pagaram o imposto referente à 

conservação de estradas |1938|. Lagoa Vermelha.]. [caixa]. 

 [LISTA de contribuintes que não pagaram a produção agrícola / Lista de produção 

industrial – Clemente Argolo] |1944|. Paim Filho. [caixa]. 

 [LISTA de lotação dos distritos] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LISTA de nomes e profissões] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de obediência |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de trabalhadores da estrada da seção 7 |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos contribuintes do imposto de conservação de obras em dinheiro do 1º 

Distrito |s.d./1928|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos contribuintes que estão sujeitos ao imposto da produção agrícola – 10° 

Distrito |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos dias de serviços na Linha Lageado Bonito |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 LISTA dos eleitores que votam na 7ª Mesa Eleitoral Estadual em Sananduva |s.d.|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos homens de maior idade sujeitos aos 4 dias de serviço em melhoria de 

estradas gerais – 1ª seção Vila |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos inspetores |s.d.| s.l. [caixa]. 
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 LISTA dos que não trabalharam – São José do Carreiro |1933|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 LISTA dos que não trabalharam na 2ª Seção |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA dos que trabalharam nas estradas da 2ª Seção |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

 LISTAS da 4ª Seção |s.d.| [s.l.]. [caixa]. 

 LIVRO carga e descarga de cobradores municipais |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

 [LIVRO de registro de funcionários municipais professores e polícia administrativa] 

|1928|. Lagoa Vermelha. 

 LIVRO de registro de veículos |1931|. Lagoa Vermelha. 

 LIVRO para registro de actos do intendente, 1º |1912|. Lagoa Vermelha. 

 LIVRO para registro de ofícios, circular, etc |1912|. Lagoa Vermelha. 

 LIVRO para registro do patrimônio municipal e dos credores da prefeitura |1933|. 

Lagoa Vermelha. 

 LIVRO para registro dos empregados da intendência municipal, 1º |1912|. Lagoa 

Vermelha.  

 LOTAÇÃO [de produção] – 11° Distrito |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO agrícola e gados de grande e de pequeno porte para pagamento de 

imposto |1944|. Cacique Doble. [caixa]. 

 LOTAÇÃO da produção agrícola – 5° Distrito |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de carretinhas de frete e particulares – 1 Seção Cidade |1943|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de indústrias e comércio – 2º Distrito |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de produtos plantados e colhidos e veículos |1944-1945|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de todos os veículos, comércio e indústria – 1º Distrito |1943|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO de veículos para pagamento de imposto – Cacique Doble |1945|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO do imposto de licença |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO dos contribuintes de indústria e profissão e fábricas |s.d|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 LOTAÇÃO dos contribuintes do imposto sobre exploração agrícola e industrial, 

proprietários de gado maior e menor – 5° Distrito |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 MATERIAL para ficar em depósito e retirar conforme necessidade |1931|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [NOME dos contribuintes |1934|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOMEAÇÕES e exonerações dos funcionários municipais |1914|]. Lagoa 

Vermelha. 

 [NOMES dos não comparecidos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NÚMERO de bovinos, suínos e lanígeros lotados na prefeitura |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 PEÇAS que estão faltando no motor que acompanha britadeira |193?|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 PRODUÇÃO de milho, feijão, erva-mate, batata, arroz |1944|. Machadinho. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 PRODUÇÃO: milho, feijão, alfafa , uva |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PRODUÇÃO: milho, feijão |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROPOSTA [de trabalho] |1928/1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROTOCOLO de requerimentos |1947|. Lagoa Vermelha. 

 QUADRO dos funcionários municipais de Lagoa Vermelha |1935|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADROS de empregados |1924 / 1928|. Lagoa Vermelha. 

 [QUANTIDADE de empresas e veículos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REGISTRO das apólices da lei n. 104 de 24 de fevereiro de 1936 |1936|. Lagoa 

Vermelha. 

 REGISTRO de alvarás |1951|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de alvarás expedidos |1946|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de apólices força e luz |1938|. Sananduva. 

 REGISTRO de assinaturas e impressão de visitantes |1942|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de autos e carretas |1928 / 1930|. Lagoa Vermelha. 

 [REGISTRO de cartas de naturalização |1883|]. Lagoa Vermelha. 

 [REGISTRO de despachos |1914|]. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de documentos que passaram pela sub-prefeitura do 1º distrito |1932|. 

Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de funcionários |1935 / 1945|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de gestões intendenciais |1914|. Lagoa Vermelha. 

 [REGISTRO de habitantes de Paim Filho |s.d.|]. Lagoa Vermelha. 
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 REGISTRO de licenças |1917 / 1946|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de material aos senhores cobradores |1936|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de nomeações |1914|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de placas de veículos |1933 – 1934|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de requerimentos |1916 / 1947|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de requerimentos de certidão negativa |1949|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de títulos de concessão de terras da prefeitura |1940|. Lagoa Vermelha. 

 [REGISTRO do comércio e indústria do 4º distrito |1932|]. Sananduva. 

 REGISTRO do material entrado na tesouraria e o distribuído aos cobradores |1933|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO da área de terras plantadas com trigo] |1937|. 12º Distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO da luz de Cacique Doble |1950|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO da produção agrícola – 3º Distrito André da Rocha |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO da produção agrícola |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO da produção dos seguintes artigos e produtos: milho, alfafa, banha, 

batatas, rapadura, cevada, salames, feijão, arroz com casca, fumo em rolo, uva e 

erva-mate |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das carretas da zona do inspetor Ernesto Pezzamiglio |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO das casas da sede do 13º Distrito] |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das casas de comércio |1944|. Vazulmiro Dutra. [caixa]. 

 RELAÇÃO das casas que devem ser lotadas |1953-1954|. Lagoa Vermelha[caixa].. 

 RELAÇÃO das empresas particulares que exploram os serviços de transportes 

rodoviários |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das indústrias – 8º Distrito |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das localidades do município de Lagoa Vermelha que merecem ser 

providas de agência postal |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das máquinas para conserto, limpeza e manutenção |1992|. Lagoa 

Vermelha. [caixa].  

 RELAÇÃO das pessoas que adquiriram trigo |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias de André da Rocha |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 
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 RELAÇÃO das serrarias de Cacique Doble |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias de Paim Filho |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias de Sananduva |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias de São José do Ouro |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias em Barracão |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das serrarias lançadas para o pagamento de imposto de indústrias e 

profissões de Lagoa Vermelha |1952|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de agricultores contemplados com sementes de trigo] |1938|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de animais existentes no 12º Distrito |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de carretas e carretinhos – 11ª seção 1º Distrito |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO de carretas existentes no 9º Distrito |1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de casas comerciais e indústrias do 1º distrito] |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 [RELAÇÃO de certidões] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de combustíveis consumidos |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de contribuintes] |1930|. 6º Distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de contribuintes devedores] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de crianças contempladas para ganhar presentes no natal de 1941 |1941|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de diaristas] |s.d.| s.l. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de ferramentas] |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de funcionários] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de imóveis] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de indústria e comércio de São José do Ouro |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 [RELAÇÃO de inspetores seccionais do 8º Distrito] |s.d.|. 8º Distrito – Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de madeiras do Matadouro Municipal |1962|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de material |1916/1952|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de material para o serviço eleitoral |s.d.| s.l. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de moradores do 11º Distrito] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO de nomes |s.d.| [s.l.]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes – 1° Distrito] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes do 6º Distrito |s.d.|. Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de nomes e concessão de lotes |194?|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes e filiação] |s.d.|. [s.l.]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes e horários] |s.d.| [s.l.]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de nomes e ruas |s.d.| [s.l.]. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes: agricultura] |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de nomes: idade, naturalidade e residência] |s.d.|. Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO de nomes: nacionalidade, estado civil, profissão, filiação |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de pessoas que desejam adquirir porcos e pintos de raça |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de plantação, industrial, criação e fábricas |1869-1870|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de ruas que estão sendo calçadas |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias de Clemente Argolo |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias de Hibiraiaras |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias de Ibiaçá |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias de Machadinho |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias de São João de Urtiga |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de serrarias em Caseiros |s.d.|. [LagoaVermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material da britadeira municipal que foi recolhido ao almoxarife 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material de expediente entregue a secretaria da prefeitura municipal 

|1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material de expediente |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material do almoxarifado |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material existente no almoxarifado |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do pessoal que veio a esta vila hipotecar solidariedade aos governos do 

município e do estado e apresentar-se ao serviço militar, em caso de necessidade – 

14° Distrito São José |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do trigo colhido – 13ª e 3ª seção |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO do trigo trilhado durante a safra |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos alvarás fornecidos pela prefeitura] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos animais da prefeitura entregues pelo comando do 29 corpo auxiliar 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos assinantes da “Informação” |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos comerciantes e industrialistas – 2º Distrito |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos comércios e indústrias de Cacique Doble |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes ao imposto de veículos – 3° Distrito |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes, criadores e agricultores |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [RELAÇÃO dos contribuintes da 1ª Seção para pagamento do imposto de 

conservação de obras] |1934|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes da Seção Turvo sujeitos ao imposto de conservação de 

obras |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos contribuintes de São José do Ouro |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes do imposto de conservação de obras da Linha Araçá 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos contribuintes do imposto de produção agrícola |s.d|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos expositores premiados na exposição agrícola pastoril e industrial – 

Porto Alegre 20 nov. 1931 |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos instrumentos da Banda Municipal] |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos passos de balsas do município de Lagoa Vermelha [|1938|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos pedidos de jazigo: pagos e falta pagamento |1952/1962|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos pedidos para força na cidade. |1947|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 RELAÇÃO dos prédios do 12º distrito em 1945 |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos processos pendentes |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO dos produtos agrícolas sujeitos ao imposto de produção agrícola – 4° 

Distrito |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos sub-prefeitos do município |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos terrenos pertencentes ao município de Lagoa Vermelha localizados 

em Machadinho |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos veículos a tração animal – 11º Distrito |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos zeladores e capatazes de estradas |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal |s.d.|] s.l. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal: distritos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal da Sub-Prefeitura do 1º Distrito |1963|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO nominal das pessoas que adquiriram trigo (semente) da prefeitura 

municipal |1963|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal do pessoal pertencente à sub-prefeitura do 1° Distrito |1963|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal do pessoal reunido de 29 de julho a 1° de agosto – Paim Filho 

|1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal do quadro de funcionários da prefeitura municipal |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos comerciantes e industrialistas – 5° Distrito |1944|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes de diversos impostos – 3º distrito André da 

Rocha |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes de Viação Rural |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes do imposto de obras em dinheiro do quinto 

distrito |1928|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes sujeitos ao imposto de produção agrícola – 2º 

Distrito |1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos proprietários de indústrias e comércio – 6º Distrito Cacique 

Doble |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos que deverão trabalhar na estrada de Paim Filho ao Prata 

|s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO nominal dos reservistas – estatística da plantação e da colheita |1944|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos srs. Vereadores e suplentes eleitos a 31/10/1955 |1955| 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos srs. Vereadores que constituem a Câmara Municipal e 

respectivos suplentes – Bancada do Partido Social Democrático |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO numérica dos automóveis e caminhões |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ROL dos contribuintes executados – LIVRO de registro de guias fornecidas a 

condutores de produtos do município |1932|. Lagoa Vermelha.  

 SERRARIAS lotadas por distrito, incluso as fábricas |1942|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 SERRINHA. 5ª Seção |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SISTEMA de apuração dos índices de participação dos municípios da arrecadação 

do ICM |s.d.|. Porto Alegre. [caixa]. 

 SUB-PREFEITURA de Machadinho. 9º Distrito de Lagoa Vermelha |1939|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 SUB-PREFEITURA do 1º distrito – registro dos habitantes do distrito |1931|. Lagoa 

Vermelha. 

 SUPLENTES do Sub-Prefeito |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEFONE |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMO de registro de funcionários municipais |1893|. Lagoa Vermelha. 

 TERMO de visita |1956|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.10. MAPAS E PLANTAS 

 [MAPAS |s.d./1935|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MAPA. Parte de algum requerimento |s.d.|].  [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 [MAPAS e Plantas |1953|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PLANTA do Jardim Municipal |s.d.| [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 PLANTAS |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 PLANTA da Agência Ford |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.12. NOTARIADO 

 ABAIXO-ASSINADO |1918/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 ADENDO ao contrato de prestação de serviços |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 ALVARÁ |1931/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ALVARÁ de licença para construção|1952/1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 APOSTILA |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATESTADO | 1932-1934|. Sananduva. [caixa]. 

 ATESTADO |1927/1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATESTADO |1932|. 14º distrito de Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATESTADO |1933|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 ATESTADO |1933-1934|. Paim Filho. [caixa]. 

 ATESTADO |1934/1952|. Caseiros. [caixa]. 

 ATESTADO |1934/1955|. Maximiliano de Almeida. [caixa]. 

 ATESTADO |1934|. Cacique Doble. [caixa]. 

 ATESTADO |1934|. Heleodoro Branco. [caixa]. 

 ATESTADO |1934|. Machadinho. [caixa]. 

 ATESTADO |1946|. Vazulmiro Dutra. [caixa]. 

 ATESTADO |1947|. André da Rocha. [caixa]. 

 ATESTADO de pobreza |1961|.  Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATESTADO de efetivação de cargo |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATESTADO de vida e residência |1955|. Carazinho. [caixa]. 

 AUTORIZAÇÃO |1921/1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CADERNOS de recibos de Títulos Eleitorais |1899|]. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 CERTIDÃO | s.d./1926/1976|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CERTIDÃO de escritura |1950-1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CERTIFICADO |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CERTIFICADO de dívida ativa municipal |1930|]. Lagoa Vermelha. 

 CONTRATO celebrado entre a Prefeitura Municipal e Da. Rosa Cândida de 

Carvalho Marques [|1931|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRATO de locação |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRATO de mútuo em conta corrente |1919|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRATO de prestação de serviços |1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRATO |1917/1937|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONTRATO de cessão |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTRATO nº 1/58 |1958|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 [CÓPIA de contrato entre a Companhia Telefônica Rio-grandense e a Intendência 

Municipal de Alfredo Chaves |1921|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO |1929/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO de óbito |1996|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO de vendas de pneus |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECRETO |1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DIPLOMA |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DOSSIÊ Vitória Spigosso |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EDITAL |1919/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EDITAL de concorrência para construção e exploração de um Matadouro |1942|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ELEITORES que votaram para deputado federal |1892|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ESCRITURA pública de compra e venda |1990|. Caseiros.  

 EXONERAÇÃO |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EXPOSIÇÃO de motivos |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FORMAL de partilha |1955/1976|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [INTIMAÇÃO |1943|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVROS de contratos da Intendência |1895/1919|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVRO de termo de compromisso |1893/1949|. Lagoa Vermelha.  

 [MODELO de Apólice |s.d.| .Uruguaiana. [caixa]. 

 [MODELO de Auto de apreensão |s.d.|. [s.l.]. [caixa].  

 [MODELO de boletim de produção. Indústrias da madeira e do vime |s.d.|] s. l. 

[caixa]. 

 [MODELO de carteira do Posto de Higiene |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de etiqueta |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [MODELO de etiquetas |1931/1942|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de ficha de imposto predial e territorial |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [MODELO de ficha de inscrição Imposto Territorial |s.d.|].Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de ficha do segurado: API |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de ficha sobre Imposto de Produção Agrícola |s.d.|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [MODELO de ficha sem especificação |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [MODELO de formulário de conhecimento |s.d..|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 [MODELO de formulário para plantas cultivadas e renda na colheita |s.d.|]. [s.l.]. 

[caixa]. 

 [MODELO de formulário para requerimento |s.d.| ]. [s.l.]. [caixa]. 

 [MODELO de Guia |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de guia para pagamento de Contribuição Compulsória de Obrigações de 

Guerra |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de portaria |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MODELO de qualificação eleitoral |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 [MODELO de Serviço da Cobrança da Dívida Ativa Municipal |1938|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 MODELO para informações sobre receita e Despesa |1906-1910|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [MODELOS de formulários diversos |s.d.|]. [s.l.]. [caixa]. 

 NOTIFICAÇÃO de multa |1933|. Caseiros. [caixa]. 

 PEDIDO de inscrição: Imposto de Indústrias e Profissões |1948|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 PORTARIA |1962/1966|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROPOSTA |1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933|. Bom Jesus. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933|. Nova Bassano. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933-1936/1939|. Heliodoro Branco. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1934|. Guaporé. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1950-1954|. São José do Ouro. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1950|. Sarandi. [caixa]. 

 [PROCURAÇÃO |1919/1955|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1921/1944|. Pontão. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1943|. São José do Ouro. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1933|. Protásio Alves. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1933|. Engenho Velho.5º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929|. Serrinha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1954|. Machadinho. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1955|. Barracão. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1934|. Araçá. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929-1932|. Parahy. [caixa]. 
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 PROCURAÇÃO |1929/1952|. Caseiros. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1955|. Paim Filho. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929-1945|. Maximiliano de Almeida. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1917/1954|. Cacique Doble. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1954|. Sananduva. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1930|. São Joaquim. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1930-1931|. Lageado Israel. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931/1945|. Porto Alegre. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931|. 2º distrito de Erechim. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931|. Alto Jacuhy. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931|. Jucão. [caixa].  

 PROCURAÇÃO |1931|. Passo Fundo. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931-1932|. Alfredo Chaves. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931/1955|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1932|. Estância Velha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1932|. Flores da Cunha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1932|. Linha São José. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1932|. Serro da Rapadura. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933|. Antonio Prado. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933|. Nova Bassano. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1933|. Três Pinheiros. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1934-1952|. Vazulmiro Dutra. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1936|. Boa Vista do Sagrado Coração de Jesus. 8º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1936|. Sede Gustavo Berthier. 5º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1938|. Eucalyptos. 2º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1939/1943|. Capão Alto. 2º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1939|. Seção Benjamim Constant.9º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1940|. 2º distrito de Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1941|. Cruzeiro do Sul. [caixa]. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1941-1944|. Pontão. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1942|. Colônia São Ricardo. 8º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1943|. Augusto Severo. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1943|. Pecegueiro. 3º distrito. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1942|.São Valentim do Rio do Ouro. 6º distrito. [caixa]. 
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 PROCURAÇÃO |1931|. Vila do Prata. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1944-1954|. São João da Urtiga. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1945|. Capela de Santo Antônio. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1945/1954|. Ibiraiaras. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1949-1954|.Ibiaçá. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1950|. Curitiba. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1954|. Fagundes Varela. Veranópolis. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1931|. Forquilha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1929/1954|. André da Rocha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO: serviço eleitoral |1919|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROPOSTA de Contrato |1914|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [QUALIFICAÇÃO eleitoral |1881-1888|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO de certidão de escritura |1874|]. Secretaria da Tesouraria de São Pedro do 

Rio Grande do Sul. [caixa]. 

 [REGISTRO civil de casamento |1976|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REGISTRO civil de casamento|1947|]. Vila de Sananduva. [caixa]. 

 [REGISTRO civil de nascimento |1921/1964|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REGISTRO civil de nascimento para fins eleitorais |1945|]. Vila Marau. [caixa]. 

 [REGISTRO civil de óbito |1944/1966|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SEGURO Terrestre |1934|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [SERVIÇO eleitoral. 19ª zona eleitoral |1934/1937|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMO |s.d./1932/1961|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMO de contrato n. 2 |1917|. Lagoa Vermelha. 

 TERMO de entrega de diversos fuzis “Mauzer” |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMOS de posse n. 7 |1943 – 1947|. Lagoa Vermelha. 

 TERMOS de posse dos funcionários municipais |1947|. Lagoa Vermelha.  

 TERMOS e contratos |1914-1915|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TRANSLADO |1883/1918/1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TRANSLADO |1920|. Sananduva. [caixa]. 

 TRANSLADO |1925|. Araçá. [caixa]. 

 TRANSLADO |s.d.|. 10º distrito. [caixa]. 

 TRANSLADO |s.d.|. 4º distrito. [caixa]. 

 TRANSLADO |s.d.|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 



 

 61 

A - 3.3.13. ORIGINAIS DE PUBLICAÇÃO 

 CADENA de la Uerte |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 OS CENSOS Qüinqüenais como base das Estatísticas Agro-pecuárias – Especial 

para o Correio do Povo |s.d./s.l.|]. [caixa]. 

 [COISAS aos Carlistas |1938|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PADRE Nosso Casamenteiro |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.14. PERIÓDICOS 

 [BOLETIM da Comissão de Abastecimento e Preços] |1952|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [BOLETIM da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior] |1940|. Porto Alegre. 

[caixa]. 

 [BOLETIM do Conselho Técnico de Economia e Finanças] |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [BOLETIM dos Municípios] |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [BOLETIM] Separata do Boletim do DAER |1954|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [COMUNICADO] |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DIÁRIO Oficial do Estado do Rio Grande do Sul |1942|. Porto Alegre. [caixa]. 

 LAGÔENSE Orgam do Partido Republicano |1929|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.15. PROCESSOS 

 PROCESSOS |1940/1945-1946/1948|. André da Rocha. [caixa]. 

 PROCESSOS |1940|. Barracão. [caixa]. 

 PROCESSOS |1939/1943/1948/1950|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 PROCESSOS |1941/1954|. Cacique Doble. [caixa]. 

 PROCESSOS |1919/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSOS |1951|. Ibiaçá. [caixa]. 

 PROCESSOS |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSOS |1948/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSOS 1950/1958|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSOS |1959/1965|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCESSOS |1940-1948|. Maximiliano de Almeida. [caixa]. 

 PROCESSOS |1940/1959|. Paim Filho. [caixa]. 

 PROCESSOS |1947-1948|. Machadinho. [caixa]. 
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 PROCESSOS |1940/1948|. Sananduva. [caixa]. 

 PROCESSOS |1948/1950|. Valzumiro Dutra. [caixa]. 

 

A - 3.3.16. PUBLICAÇÕES 

 FISCALIZZAZIONE del Grano |1911|. Rio de Janeiro. [caixa]. 

 INFORMAÇÕES Práticas Sobre a Cultura do Trigo |1912|. Porto Alegre. [caixa]. 

 INSTRUÇÕES para defesa Anti-Aérea da Cidade |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MATERIAL de Publicidade |s.d./1921/1963|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MATERIAL de Publicidade |s.d.|. Porto Alegre. [caixa]. 

 [MATERIAL de Publicidade |s.d.|. s.l.]. [caixa]. 

 PROCESSO Samorin |1939|. s.l. [caixa]. 

 

A - 3.3.17. RELATÓRIOS 

 ATIVIDADES do setor de fiscalização |1991|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM da britadeira |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [BOLETIM de contribuintes em débito |1931|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM do cobrador de luz [|1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM do eletricista |1931-1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM geral/Boletim individual |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETINS da secretaria |1931-1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [DADOS históricos de Lagoa Vermelha |1944|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INFORMAÇÃO |1941-1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INFORMAÇÕES relativas ao município de Lagoa Vermelha |1943|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 MEMORIAL apresentado ao prefeito |s.d./1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MENSAGEM: Apresentada à Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, pelo prefeito, 

snr. Major Carlos Aguirre, em novembro de 1936 |1936|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PATRIMÔNIO do Município |1933|. Lagoa Vermelha 

 QUESTIONÁRIO [Informações de Lagoa Vermelha] |1938|. Lagoa Vermelha. 

 [RELAÇÃO de autoridades a que se destina o relatório da prefeitura |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de solicitação de requerimentos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. 

 [RELAÇÃO dos animais da família Mendes |s.d.|]. [s.l.]. 

 RELAÇÃO das concessões de Jazigo Perpétuo no Cemitério Municipal |s.d. s.l.]. 
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 RELAÇÃO dos inspetores do 10º Distrito |1937|. Lagoa Vermelha.     

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes que pagaram o imposto de Conservação de 

Obras |1924|. Lagoa Vermelha. 

 RELAÇÃO nominal dos contribuintes que tem terras no 6º Distrito |s.d.|. Lagoa 

Vermelha. 

 RELATÓRIO do Almoxarifado |1935|. Lagoa Vermelha. 

 [RELAÇÃO nominal dos contribuintes do Imposto de Conservação de Obras dos 

Distritos |1928|]. Lagoa Vermelha 

 [RELATÓRIO |1931-1932|]. André da Rocha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Araçá. [caixa]. 

 RELATÓRIO |1931-1932|. Barracão. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Cacique Doble. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Caseiros. [caixa].  

 [RELATÓRIO |1932|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931-1932|]. Machadinho. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Paim Filho. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Parai. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1919|]. Protásio Alves. [caixa]. 

 RELATÓRIO |1910/1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. Sananduva. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931-1932|]. São José do Carreiro. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931|]. 8º distrito de Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO |1931-1932|]. 12º distrito de Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO 1º Semestre |1966|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO ao prefeito |1938|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO da arrecadação |1943|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO da prestação de contas realizada a diversas secretarias |1989-1990|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO da secção telefônica |1952|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO da situação dos negócios municipais e projeto de orçamento |1897|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO da Situação Financeira do Município de Lagoa Vermelha |1932|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO de fiscalização |1989-1990|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 [RELATÓRIO do serviço telefônico |1950|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO do setor de empenho |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO histórico estatístico |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO informações sobre os distritos |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO máquinas Remington |196?|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO sobre escolares existentes nas localidades |1950|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [RELATÓRIO: diretoria de obras e viação |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO-CÓPIA: órgão municipal de estradas de rodagem |1962-1963|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIOS da Inspetoria de Rendas |1931|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO; justificativa da despesa efetuada serviço por serviço |1943/1947|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIOS da prefeitura |1897/1968|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO da Câmara Municipal |1886|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO da posição do FGTS |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO da situação financeira do município de Lagoa Vermelha |1932|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO de atividades |1989/1990|. Lagoa Vermelha. 

 RELATÓRIO de combustível consumido na secretaria do Desenvolvimento 

Econômico |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

 RELATÓRIO do Almoxarifado |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO do setor de arrecadação [|199?|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO geral dos diversos serviços executados pela sub-prefeitura – 1º 

distrito |1962|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELATÓRIO número I |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RESPOSTAS ao questionário preliminar e especial sobre imigração e colonização 

|1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RESUMO do relatório – Órgão Municipal de estradas de rodagem |1961-1962|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [O SENTIDO Municipal da carta estadual de 47 |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.3.18. REQUERIMENTOS 

 [REQUERIMENTOS |1941|]. Cruzeiro do Sul. [caixa]. 
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 [REQUERIMENTOS |1913/1929/1944-1945/1947/1951|]. Vacaria. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1914|]. Independência. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1915|]. São Joaquim. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1921/1930/1933/1936/1944/1946/1949-1950/1953|]. Porto Alegre. 

[caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1928-1932|]. Protásio Alves. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1928-1948/1953|]. Maximiliano de Almeida. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1929-1930|]. 14º distrito de Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1929-1932|]. Paraí. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1929-1933/1936/1942|]. Araçá. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1929-1947/1949|]. São José do Carreiro. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1930|]. Forquilha. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1931/1938/1941|]. Passo Fundo. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1931|]. 2º distrito. Capão Grande. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1931|]. Boa Vista. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1931|]. Passo do Chico [Santa Catarina]. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1932/1944/1948-1953|]. São João da Urtiga. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1932-1935/1937-1938|]. Heliodoro Branco. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1933|]. Capão Bonito. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1933|]. São Crispim. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1937/1943|]. Três Pinheiros. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1939|]. Garibaldi. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1940/1951|]. Vila Esmeralda. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1940|]. Eucaliptos. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1941/1946|]. Bento Gonçalves. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1943|]. 10º distrito de Vacaria. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1943-1944/1949/1953|]. Marcelino Ramos. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1945-1953|]. Ibiraiaras. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1946-1947/1949|]. Carazinho. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1947|]. Veranópolis. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1949|]. Guaporé. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1950/1953|]. Nova Prata. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1950|]. Getúlio Vargas. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |1950-1954|]. São José do Ouro. [caixa]. 
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 [REQUERIMENTOS |1953|]. Tapejara. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1885-1887/1890/1894-1897/1899/1904/1909/1913-1915/ 

1918-1919/1921/1924-1950-1951/1953-1956-1958/1960-1966/1994|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1914/1924/1928-1953|]. Sananduva. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1914/1928-1932/1934-1951/1953/1965|]. Caseiros. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1914/1928-1951/1953-1954|]. Clemente Argolo. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1914/1931-1953|]. André da Rocha. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1914/1933/1940/1942|]. Prata. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1921/1924/1930-1951/1953/1962|]. Cacique Doble. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1928-1953|]. Paim Filho. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1929/1931-1953|]. Machadinho. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1929-1935/1937-1951/1953|]. Barracão. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1931/1933/1939/1944-1950|]. 11º distrito de Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1934-1951|]. Vazulmiro Dutra. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS |s.d./1946-1953/1955|]. Ibiaçá. [caixa]. 

 [REQUERIMENTOS. Concessão de uma linha de ônibus |1941|]. Passo Fundo. 

 

 

A - 3.4. CONSELHO MUNICIPAL DE PREÇOS 

 

A - 3.4.1. ATAS 

 ATA da Reunião do Conselho Municipal de Preços |1945| . Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

A - 3.4.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 CONSELHO municipal de abastecimento e preços. Comissão da Mobilização 

Econômica |1943-1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de produtos e preços de casas comerciais e moinhos de Lagoa Vermelha 

|1946| Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REQUISIÇÃO |1953|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.4.8. LEGISLAÇÃO 

 EDITAIS |1946| Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 EDITAL Sub-comissão de Tabelamento e Controle de Preços |1939-1940|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 3.5. INSTRUÇÃO PÚBLICA 

 

A - 3.5.1. ATAS 

 ATA [de comparecimento de alunos da aula localizada em Capão Bonito] |1917|. 5º 

distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA da criação do jornalzinho escolar O Patriota |1949|. Machadinho – Lagoa 

Vermelha. [caixa].  

 ATA da fundação da “Biblioteca Escolar” |1949|. Machadinho – Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. 5º distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. André da Rocha. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. Barracão – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. Colônia Caseros. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. Machadinho – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. Paim Filho. [caixa]. 

 ATA das comemorações cívicas |1941/1949|. Sananduva. [caixa]. 

 ATA das comemorações cívicas |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA das comemorações |1949|. Valzumiro Dutra. [caixa]. 

 ATA de comemoração |1949|. 1º distrito – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA de comemorações |1949|. Cacique Doble. [caixa]. 

 ATA de comemorações |1949|. Hibiraiaras – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA de encerramento |1949|. Cacique Doble. [caixa]. 

 ATA de encerramento das aulas com as férias do inverno |1949|. 4º distrito – Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 ATA de Exame |1925|. 6º Distrito. [caixa]. 

 ATA de exame |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA do encerramento do ano letivo |1949|. Machadinho – Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATA do encerramento do ano letivo |s.d.| s.l.|. [caixa]. 

 ATA dos exames da Escola Municipal dirigida pela professora Elzira Piana – Paim 

Filho |1939|. Paim Filho – Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 ATA dos festejos em comemoração |s.d.| s.l.|. [caixa]. 

 ATA para a fundação da caixa escolar |1949|. Hibiraiaras – Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 ATA para a fundação da Caixa Escolar |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ATAS dos exames finais |1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVRO de atas de comemoração |1942-1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.5.4. CORRESPONDÊNCIA 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Expedida |1944/1959|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida |1914/1959|].Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDENCIA Interna Expedida |1923/1947|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Interna Recebida |s.d./1931/1952|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 

A - 3.5.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 AUTORIZAÇÃO |1994|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 AVALIAÇÃO |1913|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BALANCETE |1971|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 CAMPANHA do Tostão |1942|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 CONTA-CORRENTE dos professores |1915 – 1941|. Lagoa Vermelha. 

 CRONOGRAMA do ônibus |1994|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 DEMONSTRAÇÃO do movimento da escola Nª Sª do Rosário-Agosto a Outubro 

|1932|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 [DOCUMENTAÇÃO para a contratação ao magistério municipal |1959-1972|]. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DOSSIÊ Prof. Ludovico Maestri |1928-1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EXTRAORDINÁRIA. Subvenções às escolas isoladas |1925|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 FICHA de rendimento escolar |1993|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 [FOLHA de pagamento] |1929|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 HISTÓRICO escolar |1993-1994|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LOCALIZAÇÃO das escolas rurais |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [MATERIAL didático de Antonio de Souza Neto] |s.d|. Escola D. Pedro I. Capão 

Bonito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 [MATERIAL didático do professor Petronilho da F. Boeira] |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 NOMEAÇÃO |1942|. S. Pedro. 11º Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 ORÇAMENTO para contratar professores |s.d.| [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 [PAGAMENTOS a professores contratados] |1956-1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Adão Cirino Boaventura] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Andrelina Siana] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Assunta Griti] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Avelino Andretta] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Belmira João Refosca] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Clementina F. Benetti] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Davina Pereira de Figueiredo] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Edil Anna Rosalia Refosco] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Elzira Piana. |1941|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Esperança Rosa Fortunato Bragagnoto] |1941|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [PROVA de Esther Antunes Nunes] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Ezelinda M. dos Santos] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Francisco Fochin] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Gentil Antônio Tonial] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Geralda Ruaro] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de José Martins Duarte] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Luiz Fortuna dos Santos] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Mariano Simáo do Prado] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Nagilva Abrahão] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Normélia L. Ruaro] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Reinele Carona] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Ricardo Tonial] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Sosthenes Liston] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA de Valentina Rossi] |1941|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVA do professor Antônio dos Santos Leite] |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROVAS do 4º ano] |[1949-1950]|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RASCUNHOS para pedir subvenções e auxílios] |1951-1952|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 
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 [RECIBO] |1925/1944|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBO da inspetoria do ensino] |s.d./1951/1955|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECIBO de pagamento de professores/ RELAÇÃO dos alunos matriculados que 

freqüentaram aula |1916/1919|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 REQUERIMENTO |1925|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RESULTADO final dos exames para magistério municipal] |1941|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [SOLICITAÇÃO de fornecimento de passagens |1994|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [VERBA de instrução primária] |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 3.5.8. LEGISLAÇÃO 

 DECRETO |1939|. Rio de Janeiro [caixa]. 

 DECRETOS de 28 de abril de 1948 |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 EDITAL |1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PORTARIA Nº 13/1951 |1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PORTARIA Nº 36 |1953|. [s.l.]. [caixa]. 

 PORTARIA Nº 64 |1952|. [Rio de Janeiro]. [caixa]. 

 PORTARIA Nº 412 de 30 de agosto de 1955 |1955|. Porto Alegre. [caixa]. 

 PORTARIAS Nº 697-698 |1957|. Porto Alegre. [caixa]. 

 

A - 3.5.9. LIVROS TOMBO – LIVROS DE REGISTRO 

 BOLETIM mensal |s.d./1945/1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CADASTRO de professores municipais |1947/1962|]. Lagoa Vermelha. 

 [ENSINO municipal: nº de escolas e de escolares |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DIÁRIO de classe |1993|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 LISTA das crianças de 6 a 15 anos que estão no causo de freqüentar a aula |s.d.|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de crianças matriculados zona Rio Tanque [|1943|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 LIVRO de freqüência escolar |1946-1950|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 [LIVRO de matrículas |1936/1945|]. Lagoa Vermelha. 
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 LIVRO de matrícula escolar. Escola D. Pedro I – Capão Bonito |1943-1944|. Lagoa 

Vermelha.  

 LIVRO de matrícula escolar. Escola Prof. Julio Bittencourt |1947|. Lagoa Vermelha.  

 LIVROS de chamada |1939/1943|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LIVROS de chamada |1944/1958|. Lagoa Vermelha. [caixa] 

 [LIVRO de matrículas de Barracão |1889|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MAPA da aula municipal dos sexos masculino e feminino |1913|. Araçá. 3º Distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NÚMERO de alunos |s.d.|. Araçá. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROFESSORES contratados no exercício de 1957 |1957|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROFESSORES municipais |1914|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROFESSORES nomeados |1957|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROFESSORES subvencionados |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO das escolas municipais de Lagoa Vermelha |1935/1938|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 QUADRO demonstrativo da aula subvencionada pelo Estado. Barra Grande.10º 

Distrito. |1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RECENSEAMENTOS |1958|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 RELAÇÃO das aulas localizadas no 1º Distrito. |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO das crianças de Faxinal |s.d.|. Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO das escolas municipais |s.d./1992|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos |s.d.|. Linha Araçá. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de alunos matriculados |1942/1960|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913/1926|. São José. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1921/1926|.Sede 

Forquilha. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1909/1930|. Sananduva. 

4º Distrito. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1911/1930|. Cacique 

Doble. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913/1927|. 2º Distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913/1928|. Herval. 3º 

Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913/1930|. Lagoa 

Vermelha [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913/1930|. 5º Distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1913-1914/1929|. Rincão 

Comprido. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1914/1929|. Barracão. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1914|. São Ricardo. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1919/1924|. Ipê. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1919/1929|. Serrinha. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1921/1930|. Pinhal. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1921/1931|. 7º Distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1922/1930|. 8º Distrito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1922/1930|. Parahy. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1922|. Passo da Cruz. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1923/1927|. André da 

Rocha. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1923/1930|. Protásio 

Alves. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1923/1931|. Araçá. 10º 

Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1924/1930|. Boa Vista. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1925/1930|. Caseiros. 

Lagoa Vermelha. [caixa] 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1926|. Jucão. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1926|. Ponte do Prata. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1926|.Linha Chico Felipe. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1926-1927|. Arroio 

Gambeta. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1927/1929|. Clemente 

Argolo. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1927-1930|. Maximiliano 

de Almeida. 12º Distrito. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Engenho. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Fazenda dos 

Telles. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Linha Betiolo. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Linha São 

Domingos. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Linha Santo 

Antônio. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. Paim Filho. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929|. São Chrispim. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929-1930|. Santa Rita. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929-1930|. Sitio do 

Lageado. Lagoa Vermelha. [caixa] 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929-1930|. Monte 

Berico. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1929-1930|. Embarreiro. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1930|. 11º Distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1930|. 14º Distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |1930|. Lageado Bonito. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de alunos matriculados que freqüentam aulas |s.d./1929|. Linha Pollos. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de crianças com falta de escola |s.d.|]. Encruzilhada. Lagoa Vermelha 

[caixa]. 

 [RELAÇÃO de professores |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de livros |1932|]. Sede do Pinhal. Lagoa Vermelha. [caixa] 

 [RELAÇÃO de material |1889/1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO do material existente na prefeitura |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos nomes das crianças que atualmente não freqüentam escola – 

Vazulmiro Dutra |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos professores municipais |1933|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos professores municipais interinos |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos professores municipais que foram submetidos a exame de 

suficiência |1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos professores por distrito |1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos professores, suas escolas e localização |s.d.|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos utensílios escolares para alunos pobres |s.d.|. 2º Distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal de pais e crianças |1938|. São Chrispin. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 
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 [RELAÇÃO nominal do 2º ano |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos professores |1949|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO nominal dos professores subvencionados – 1º Semestre |1935|. Lagoa 

Vermelha [caixa]. 

 

A - 3.5.12. NOTARIADO 

 [ATESTADO |1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATESTADO] |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATESTADO de aprovação em curso elementar de Elizabeth Santa Pinto] |1957|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATESTADO de matrícula] |1994|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATESTADOS de antecedentes] |1958/1965|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [ATESTADOS de aptidão / provas] |1932| Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LAUDOS / Atestados médicos] |1955/1973|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [REGISTRO de óbito de Avelino Luiz Spanhol] |1960|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROCURAÇÃO |1932/1937-1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.5.16. PUBLICAÇÕES 

 BOLETIM da Inspetoria de Ensino | 1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 MATERIAL de publicidade |s.d|. Rio de Janeiro. [caixa]. 

 SUGESTÕES para a elaboração de um plano para rápida nacionalização do Brasil 

|1939|. Rio de Janeiro. [caixa]. 

 

A - 3.5.17. RELATÓRIOS 

 [RELATÓRIO de vistoria] |1940|. Colônia São Ricardo – 8º Distrito. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIO escolar] |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIOS sobre as escolas municipais] |1942/1955|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 3.6. INSTRUÇÃO PÚBLICA 

 

A - 3.6.1. ATAS 

 [ATA Cópia |1910|]. Porto Alegre. [caixa]. 
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 LIVRO de Actas da Junta de Alistamento [|1931-1936|] / Protocolo de telegramas 

recebidos |1942 / 1958|. Lagoa Vermelha. 

 

A - 3.6.3. CENSO 

 [RECENSEAMENTO militar |1910|]. Lagoa Vermelha. 

 

A - 3.6.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA Externa Expedida |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida |1911/1917|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Interna Expedida |1931/1932|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PROTOCOLO da Correspondência Recebida [|1936/1960|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

A - 3.6.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [ALISTAMENTO Militar |1894/1918|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.6.8. LEGISLAÇÃO 

 Edital |1910-1911|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

 

A - 3.7. SECRETARIA DA SAÚDE 

 

A - 3.7.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [ATESTADO de inferioridade física |1938|]. Paim Filho. [caixa]. 

 [ATESTADO Médico |1930/1964|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [NOTA Fiscal |1958/1968|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECEITUÁRIO Médico |1968|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de devedores da Pharmacia Confiança |1918|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 

 

A - 3.8. TELEFONIA 
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A - 3.8.4. CORRESPONDÊNCIA 

 [CORRESPONDÊNCIA externa recebida pela superintendência dos serviços 

telefônicos da prefeitura de Lagoa Vermelha] |1950|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.8.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 RELAÇÃO de material necessário para a instalação de telefone nos distritos |1960|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de material para a linha telefônica de Lagoa Vermelha] |1914|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [MAPA telefônico do telefone municipal de Lagoa Vermelha] |1913|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [DOSSIÊ Siemens |1950/1959|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.8.9. LIVROS-TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 [LEVANTAMENTO de aparelhos telefônicos] |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO nominal] |s.d|. s.l. [caixa]. 

 [RELAÇÃO dos telefones instalados. Relação de funcionários] |1951-1952|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de estabelecimentos comerciais e públicos que desejam pôr telefones] 

|s.d.|. |s.l.|. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de funcionários/ telefones de propriedade da prefeitura/ pedidos de 

telefones] |s.d|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO do material telefônico existente nas redes telefônicas] |1953|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

A - 3.9. USINA ELÉTRICA 

 

A - 3.9.4. CORRESPONDÊNCIA 

 CORRESPONDÊNCIA externa expedida |1929/1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA externa recebida |1929/1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA interna recebida |1931/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CORRESPONDÊNCIA interna Expedida |1929/1950|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FONOGRAMA |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 MEMORANDO |1934|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TELEGRAMA |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.9.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 APÓLICE de Seguro |1926|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 AUTORIZAÇÃO |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 BOLETIM do Cobrador de Luz: Relação dos contribuintes que ficaram em atraso 

com o pagamento de luz |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CAIXA de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Serviços Públicos do RS. 

Demonstração do Recolhimento |1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 XII CAMPANHA Estatística |1947|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CAUÇÕES de Força e Luz para aquisição de telefones semi-automáticos |1950 – 

1951|. Lagoa Vermelha. 

 CONCESSIONÁRIO de luz e força |1931-1933|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONSUMIDORES com Contrato |s.d.|. [Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 CONSUMIDORES de Força da Cidade |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CONSUMO de Lâmpadas |1941|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONSUMO de K.W. H. por HP com Contadores |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 CONTADORES de Força já Instalados |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO de Usina Elétrica |1940|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECLARAÇÃO |1950|. Paim Filho. [caixa]. 

 DEMONSTRATIVO de Trabalho dos Maquinistas Durante o Ano |1948|. Lagoa 

Vermelha. [caixa].  

 DEMONSTRATIVOS da Receita e Despesa |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DESPESAS da Usina de Paim Filho |s.d.|. [Paim Filho]. [caixa]. 

 DUPLICATAS |1928/1930|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FICHA para Contadores de Força |1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FOLHA de Pagamento |1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 FOLHAS Diárias de Serviço |1937|. [s.l.]. [caixa]. 

 LANÇAMENTO de luz |1925|. Lagoa Vermelha. 

 LUZ elétrica |1925 / 1927|. Lagoa Vermelha. 

 REGISTRO de material elétrico |1956 / 1960|. Lagoa Vermelha. 
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 FORÇA Fornecida aos Srs. Pe. João Cristomo e Orlando Baggio |1950|. Paim Filho. 

[caixa]. 

 FORNECIMENTO de luz |1921-1922|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [FRAGMENTO de Documento da Usina Elétrica |s.d./ s.l.|]. [caixa]. 

 GUIAS |1930/1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 GUIAS Sobre Consumo de Eletricidade |1932/1938|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 HORARIO dos Maquinistas |1932|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 INSTALAÇÃO e material |1921|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LISTA de Óleos Recomendados para Motores Diesel |s.d.|. [Lagoa Vermelha] 

[caixa]. 

 MATERIAL para o 2º GRUB na Usina |1946|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 NOTAS Fiscais |1928/1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 NÚMERO de Consumidores de Energia Elétrica que Contribuem Mensalmente 

|1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDOS |1947/1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PEDIDO de Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica. |1942|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 PROTOCOLO |1950|. Lagoa Vermelha [caixa]. 

 RECIBOS |1924/1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RECIBOS de Pagamento de Letra Fornecida a Usina Elétrica |1922/1927|]. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de Consumidores |s.d.|. Lagoa Vermelha]. [caixa]. 

 RELAÇÃO de Ligações – Vila Sananduva. |1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de Material para a Usina de Ibiraiaras |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO Consumidores de Energia Elétrica |s.d./1957-1958|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO de Contadores de Sanaduva |s.d.|. [Sananduva]. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos Funcionários da Seção de Eletricidade |1943|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RELAÇÃO dos Assinantes de Luz Elétrica que Ficaram em Atraso |1932/1939|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO dos Consumidores de Luz sem Contadores |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 
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 RELAÇÃO dos Contribuintes de Luz e Força Residentes na Cidade de Lagoa 

Vermelha |1932/1942|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÕES de Horas Extras Feitas pelos Maquinistas |1946/1948|. Lagoa 

Vermelha. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |s.d./1930/1955|. Sananduva. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1948/1955|. Paim Filho. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1951/1953|. Clemente Argolo. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1951/1955|. Cacique Doble. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1952/1953|. Valzumiro Dutra. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1952/1955|. São José do Ouro. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1952|. São João da Urtiga. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1929-1936|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS | 1937-1948|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REQUERIMENTOS |1949/1955|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 SERVIÇOS Urbanos. Luz e Energia Elétrica |1946|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TABELA de K.W. Luz |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TERMO de Acordo |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [USINA Elétrica: diagrama de carga |1934|]. Lagoa Vermelha. 

 VARIAÇÃO da vida da Lâmpada Conforme a Voltaje |s.d.|. Lagoa Vermelha.   

[caixa]. 

 

A - 3.9.8. LEGISLAÇÃO 

 ATOS |1933/1936|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 DECRETO |1937|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 LEI |1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 PORTARIAS |1929/1945|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RESOLUÇÃO |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.9.9. LIVROS-TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 MATERIAL para ser encomendado para o ano de 1940 – Usina, iluminação pública 

e telefone |1939|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 REGISTRO do consumo de lâmpadas [|1931-1944|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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 REGISTRO relação de material que a Intendência Municipal pretende... |1929|. 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELAÇÃO de equipamentos para a usina] |s.d.|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 RELAÇÃO de material em falta para a usina municipal |s.d.|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 RETIRADA de material elétrico |1934|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RETIRADA do material do depósito da usina elétrica de Lagoa Vermelha |1931|] 

Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 TOMBAMENTO dos bens patrimoniais do serviço de eletricidade de Sananduva 

|1951|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.9.10. MAPAS E PLANTAS 

 LAGOA Vermelha Rede de Distribuição |1929|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 USINA Hydro-Elétrica de Lagoa Vermelha |1929|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.9.12. NOTARIADO 

 CONTRATO |1931|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

A - 3.9.17. RELATÓRIOS  

 [RELATÓRIO da Uzina Elétrica] |1935|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [RELATÓRIOS |s.d.|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 
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B - 3.1. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

B - 3.1.4. CORRESPONDÊNCIA 

 [CORRESPONDÊNCIA externa expedida] |s.d./1948/1950/1957/1959|. Lagoa 

Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA externa recebida] |s.d.1947-1950|. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA interna expedida] |1947/1992|. Lagoa Vermelha. 

 [CORRESPONDÊNCIA interna recebida] |1948/1951/1957/1991|. Lagoa Vermelha. 

 [TELEGRAMAS externos expedidos] |1947/1950|. Lagoa Vermelha. 
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C - 2.1. JUIZADO DO TERMO DE LAGOA VERMELHA / 

JUIZADO DA COMARCA DE LAGOA VERMELHA 

 

C - 2.1.4. CORRESPONDÊNCIA 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida pelo Juiz Distrital do Termo de Lagoa 

Vermelha] |1929|. Lagoa Vermelha.[caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida pelo Juiz de Comarca de Lagoa 

Vermelha] |1927|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Externa Recebida pelo Juiz Municipal e de Órfãos 

Suplente em exercício no termo de Lagoa Vermelha] |1889|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [CORRESPONDÊNCIA Interna Recebida pelo Juiz de Direito Diretor da Comarca 

de Lagoa Vermelha] |1943/1961|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

C - 2.1.6. DOCUMENTOS DE GESTÃO 

 [AUTO de Corpo de Delito |1867|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [AUTUAÇÃO |1868|]. Santo Antônio da Patrulha. [caixa]. 

 [LIVRO de Recibo das Averiguações recebidas pelo Promotor da Comarca de 

Lagoa Vermelha |1905/1925|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [LIVRO de Termos ou Audiências do Juízo de Paz da Freguesia de Lagoa Vermelha 

|1869/1877|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROCESSO de Averiguações de ofensas contra Escravo |1864|]. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 [PROCESSO de Revogação de Poderes |1935|]. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 

C - 2.1.9. LIVROS TOMBO / LIVROS DE REGISTRO 

 [RELAÇÃO dos feitos corridos em cartório] |1930 a 1938|. Lagoa Vermelha. 

[caixa]. 

 

C - 2.1.12. NOTARIADO 

 [ATESTADO] |1889|. Lagoa Vermelha. [caixa].  

 [CERTIDÃO Negativa Criminal] |1889|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 

 [PROCURAÇÃO] Juizado de Paz do 3
o
 Distrito do Termo da Lagoa Vermelha 

|1890|. Lagoa Vermelha. [caixa]. 


