6.ª Sessão
Presidencia do Snr. Cardoso
Aos trese dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Salla das Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary em Sessão comparecerão os seguintes Vereadores, Presidente o Snr. João
Leonardo Cardoso, e Vereadores João Ferreira Brandão, Americo d' Aseredo Vianna,
Antonio d' Asambuja Villa Nova e o Supplente Manoel Patricio d' Asambuja, faltando o
Vereador Presidente Manoel Fernandes da Silva que por incovenientes não ponde
comparecer, bem como o Vereador Antonio Caetano Pereira, como se acha declarado
nas Sessões antecedentes. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a Acta
da antecedente foi approvada.
Pela Commissão respectiva, foi presente o relatorio das obras necessarias a este
Municipio, o qual foi approvado.
[fl.61]
Compareceo o Arrematante da obra da Cadeia, e quartel desta Villa, Jose Candido
Alves d'Oliveira, convidado por esta Camara para faser um contracto Suplementar ao
primeiro, lavrado em 25 de Maio proximo passado, em consequencia d'accrescer da
quantia por que foi arrematada tal obra cento e cinco mil reis: acceitando o
Arrematante o contracto suplementar se lavrou o competente Termo, com todas as
condiçoes acceitas pelo Arrematante que assignou com a Camara.
Foi presente um officio da Professora publica de 1.as letras desta Villa dactado de 12
do corrente remettendo o mappa e escritas das alunnas que frequentão a mesma
Aula. Ficou a Camara inteirada, deliberando enviar se ao Director da Instrucção
Primaria.
A commissão encarregada de proceder o exame no archivo d'esta Casa apresentou o
seu parecer que tendo examinado o dicto archivo achou a escripturação em dia, tendo
em ordem confor
[fl.61v]
conforme a indicação da Commissão proxima passada encaarregada d'este exame só
faltando no (?) de officios da Presidencia da Provincia, os de numeros, 9, e 19, e 20,
sendo de opinião reclamar se ao Ex.mo Snr. Presidente da Provincia a remessa destes
officios. Ficou a Camara sciente, conformando se com a indicação da commissão, em
pedir se o Ex.mo Snr. Presidente da Provincia a remessa dos mencionados officios.
A commissão encarregada de inspecionar as contas apresentadas pelo Procurador,
apresentou o seu parecer, que tinha achado as mesmas exactas.
O Snr. Villa Nova declarou achar se bastante encommodado; e tendo de medicar se
pedia dispensa de apsistir as ultimas Sessões ordinarias. Foi resolvido se lhe
concedesse a licença, convocando os Snr.s Manoel da Silva Pinto, e João da Costa e
Silva, visto estarem ausentes os immediatos e votos.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a Sessão, de que se lavrou a
presente Acta. Eu, Antonio Baptista da Costa, Secretario, que
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que a escrevi.
João Leonardo Cardoso
Manoel Patricio d'Asambuja
Americo de Azevedo Vianna
João Ferreira Brandão
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