1.ª Sessão Ordinaria de 1850
Presidencia do Snr. Manoel Fernandes da Silva. Aos sete dias do mez de Janeiro de
mil oito centos e cincoenta, Vigessi[fl.6]
mo nono da Indepencia, e do Imperio, na Salla das Sessões da Camara Municipal da
Villa de Taquary, reunidos os Snr.s Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo
Cardoso, João Ferr.ª Brandão, Antonio d' Asambuja Villa nova, Manoel Patricio
d'Asambuja, faltando com causa sabida os que se achão ausentes com licença, o Snr.
Antonio dos Santos Praia por estar exercendo o Cargo de Juiz Municipal e Orfãos . O
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, e participou que segundo a portaria do
Governo havia deferido juramento a bem servir o lugar de Vereador Suplente d'esta
Camara ao V.r Manoel Patricio d'Asambuja pr não haver numero legal para o
prestarem Sessão.
Lerão os officios de Antonio José Vianna, João Fran.co Fernandes e de Geraldo
Caetano Pereira, dando o motivo porque deixarão de comparecer a prestar juramento
e tomar posse do Emprego de Vereador Suplente, para que forão chamados: o 1.º por
estar no exercicio do Emprego de Juiz de Paz, e aproveitava a opção; o 2.º por ter
seguido a 26 do p. p. para a fronteira d'Alegrete, e o 3.º alem de seu Emprego, tinha a
incompatibilidade de ser cunhado do S.r Vereador Brandão inteirada a Camara
resolveu chamar dois dos immediatos, segundo a ordem da votação para Vereadores.
[fl.6v]
O Collector Bernardo dos Santos Praia, e Escrivão da Collectoria Encas d'Asambuja
Cidade apresentação seus Diplomas da nomeação de seus Empregos, ja
mencionados, para esta V.ª resolveu-se dar posse e juramento, o que foi verificado
pelo Vereador Presidente na forma do estilo. Foi lido um officio do Director da
instrucção primaria, com dacta de 5 de Dezembro p.p., pelo qual commissionava para
proceder ão exame do alunno Bernardino Garcia da Rosa, do Professor d'esta Villa
Manoel d'Asambuja Cidade. O S.r Presidente apresentou o termo d'exame feito em
consequencia d'este officio, porque o tempo do exame é marcado nas instruccões
respectivas. Foi resolvido aprovalo, e remetter o original ao Director da instrucção.
Forão lidos dous requerimentos, um de João Garcia d'Asevedo, e outro de Ricardo
d'Asamb.ª V.ª Nova, ambos pedindo para serem admettidos a lansar nos direitos –
Municipaes, offerecendo por fiadores o 1.º Antonio José Vianna, e Antonio dos Santos
Praia, e o 2.º a Antonio d'Asambuja Villa nova, e Antonio dos Santos Praia, os quaes
forão admittidos.
Leo-se um officio da Presidencia da Provincia de 17 de Dezembro p. p., em
respostaas d'esta Camara de 4 do mesmo mez, authorisando esta Camara a comprar
a colleccão de Leis Geraes com o saldo de sua
[fl.7]
receita, e remettendo a collecção de Leis Provinciaes. Ficou a Camara inteirada.
O Snr. Presidente leo o parecer da commissão com dacta de hoje do theor seguinte:
Teve a primeira leitura o projecto de postura, q. foi dado para ordem do dia em
segunda discução.
Dada a hora o S.r Presidente feixou a Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu
Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi, digo Illm.os Snr.s = A commissão
encarregada por V.V.as SS.as de organisar o projecto de posturas da Camara Municipal
vem apresentar seu trabalho, esperando a equidade attendendo a que não tiverão
auxilio d'outras posturas. Salla das Sessões da Camara Municipal de Taquary 7 de
Janr.º de 1850 – Antonio dos Santos Praia, João Leonardo Cardoso, e Manoel
Fernandes da Silva.
Teve a primeira leitura o projecto de Posturas, que foi dado para ordem do dia em
segunda discução. Dada a hora o S.r Presidente feixou a Sessão, de que se lavrou a

presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
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[fl.7v]
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