4.ª Sessão Ordinaria
Presidencia do Senhor Fernandes
Aos dez dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Salla das Sessões
[fl.11]
da Camara Municipal da Villa de Taquary, reunidos os seguintes Senhores: Manoel
Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Manoel Patricio
d'Asambuja, Antonio d' Asambuja Villa nova, e Ponciano Vieira d'Araujo, faltando com
causa sabida os que se achão com licença; bem como o Senhor Antonio dos Santos
Praia, por se achar exercendo o cargo de Juiz Municipal e Orfãos. O Senhor
Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a Acta da antecedente foi approvada.
Pelo Senhor Presidente forão apresentadas as quatro letras firmadas pelo
arrematante dos direitos Municipaes d'esta Villa, Ricardo d'Asambuja Villa nova, e de
seus fiadores Antonio d'Asambuja Villa nova, e Antonio dos Santos Praia, cada uma
da quantia de tresentos trinta e nove mil dusentos e cincoenta reis, sendo uma a tres,
outra a seis, e as outras a nove e doze meses: resolveu-se guardal-as na forma da
Ley.
Foi lido um officio do Secretario da Camara Municipal da Villa do Triumpho dactado de
quatro de Dezembro proximo passado, em que exigia que esta Camara acisasse a
recepção dos Livros, que pessoalmente entregou no dia 3 do mesmo mez, e remettia
os Livros da qualificação dos votantes d'esta Villa e da Freguesia de S. Amaro, e as
Actas
[fl.11v]
da Eleição d' Eleitores, assim como os da eleição especial d'Eleitores, foi resolvido
assim praticar e exigir da Camara Municipal do Triumpho copia das Actas da eleição
por Freguesias, dos Vereadores da Camara Municipal d'esta Villa. Entrarão em
discusção os artigos de Posturas Municipaes desta Villa, desde o 21 ate o 38, com
algumas emendas depois de breve discução.
Dada a hora o Senhor Presidente feixou a Sessão, dando para ordem do dia seguinte
a continuação do projecto de Posturas, de que se lavrou a presente Acta. Eu Antonio
Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
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