
7ª Sessão Ordinaria
Presidencia do Senhor Fernandes
Ao vinte e quatro dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincuenta, Vigessimo
nono da Independencia e do Imperio, na Salla das Sessões da Camara Municipal da
Villa de Taquary, reunidos os Senhores Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo
Cardoso, João Ferreira Brandão, Manoel Patricio d' Asambuja, Antonio d' Asambuja
Villa Nova, 
[fl.14v]
e Ponciano Vieira d' Araujo, faltando os já declarados na Acta antecedente. 
O Senhor Presid.te Declarou aberta a Sessão. (Na folha 15 existe uma frase escrita ao
lado do texto  “Diz  a  entre  Linha,  o  sr.  Presid. te  declarou aberta  a sessão”.  Está
assinada pelo secretário).
Leu-se um officio da Presidencia da Provincia sob. Nº [Ilegível]  de 18 de Desembro
proximo passado, declarando, em resposta ao desta Camara nº 5 de 4 do dito mez,
que aprovara dar a Aula di meninas transferida para a casa de Manoel José de Freitas
[Ilegível]  ,  pelo preço de 16$000 reis mensaes, constando porem que o  [Ilegível]
assigne termo de com antecedencia de  [Ilegível]   meses declarar, quando tiver  de
destinar a casa para outro fim, ou querão superior alugueo. O  Senhor  Presidente
declarou essas a aula transferida para a casa de Freitas [Ilegível]  desde o dia 18 do
corrente  visto  que  o  proprietário  segundo  a  Procuração  bastante,  que  ressultou
acceita a condição imposta. Foi aprovada a transferencia, e se ordenou chamar
o Procurador para assignar o Termo amanhã. Foi  lido  um  officio  do  Secretario  do
Governo da Provincia, com dacta de 18 do corrente, em que [Ilegível]  a falta do Trono
na 1ª Sessão da 8ª Legislatura da Assembea Geral no 1º do corrente.
Ficou a Camara inteirada. Lido de um officio da Presidencia da Provincia
[fl.15]
sob nº 1 de 9 do corrente, em que [Ilegível]  para estar nomeado Antonio dos Santos
Praia para Juiz Municipal e Órfãos do termo desta Villa, e que brevemente mandaria a
lista dos outros suplentes. Ficou a Camara sciente. Veio  a  massa,  e  foi  visto  um
officio da Camara Municipal da Cidade de Pelotas, dacta de 15 de Dezembro proximo
passado foi  sendo sentir  a necessidade de pedir medidas a Assemblea geral para
cortar os males do único ramo de nossa industria.  Convidara a esta Camara para
dirigir  igual  representação  a  que ella  dirigiu  a  Assemblea, segundo a  copia, que
accompanharia o dito officio. O Senhor Villa nova indicou que no mesmo sentido
se endereçasse a representação a Assembleia Geral. Foi  unanememente
aprovada. Foi  resolvido  officiar  ao  Procurador  da Camara;  1º  para  arrecadar  a
mesa  e  urnas,  que  sirvem  nas  eleições;  2º  para  authorisal-o  a  despender  dos
dinheiros Municipais a quantia necessaria na casa que alugar para Cadeia, com a
dirição  de  chadrez,  faz  taboas  de  castaneiras,  tarimbas  e  grade;  assim  como
Candieira de cobre, e bem assim dois tinteiros para a escripturação da Camara. A
comissão encarregada de redigir
[fl.15v]
os officios a S. Ex.ª o Senhor Presidente da Provincia apresentou a redação dos
mesmos de nº 2 ate 5, que farão aprovados com breve alteração em um.
Lerão-se  alguns  requerimentos  com  despacho  da  Presidencia  da  Provincia,
relativamente  a  concessão  de  terrenos,  que  se  retirarão  do  pais  d'alguma
discerção, [Ilegível]  de aproximação a hora. O  Senhor  Presidente  declarou,  que
pela hora deixara de entrar em discução a redação do projecto de Posturas, que dara
para ordem do dia, e fixam a Sessão de que se lavram a presente Acta. Eu Antonio
Baptista da Costa, Secretario escrevi.
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