3.ª Sessão.
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos dez dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo da
Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, reunidos os Snr.s Vereadores Presidente Manoel Fernandes da Silva, João
Leonardo Cardoso, Antonio de Asambuja Villa Nova, João Ferreira Brandão, Ten.
Cor.el Albino José Pereira, Ponciano Vieira d' Araujo, e Manoel Jacinto Pe[fl.92v]
Pereira. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a Acta da antecedente foi
approvada.
Foi presente o Termo de exame de tres alunnos da Aula de 1.as lettras d'esta Villa.
Resolveo-se remetter ao Director Interino da Instrucção Primaria.
Veio a mesa o Relatorio do Fiscal d'esta Villa. Foi deliberado se enviasse a Comissão
respectiva. Leo-se um officio da Professora Publica de 1.as lettras, com dacta de 8 do
corrente, remettendo o mappa, e escritos das alunnas, que frequentão a Aula a seu
cargo. Foi deliberado enviar-se ao Director Interino da Instrução.
Veio a mesa um officio do Exm.o Snr. Presidente da Provincia, sob n.º 52 de 18 de
Dezembro proximo findo, enviando a planta do Cemiterio, e mais papeis, que esta
Camara havia endereçado a aquella Presidencia. Resolveo-se mandar archivar.
Foi presente outro officio da Presidencia da Provincia, n.º 41 de 11 de Outubro
proximo passa[fl.93]
passado, accompanhado de varios documentos pertencentes a José Antonio de
Sousa, a fim d'esta Camara, a vista dos mesmos, informar circunstanciadamente
sobre a [Ilegível] do Suplicante.
Deliberou-se adiar para ordem do dia seguinte.
A commissão encarregada de faser a lotação dos Direitos Municipaes apresentou seo
orçamento de um cento quinhentos mil reis, que foi acceito pela Camara, e deliberado
se transferisse a arrematação dos mesmos para a Sessão de amanhã. O Snr.
Presidente participou ter ordenado ao Procurador da Camara a arrecadação das
rendas Municipaes em quanto não forem arrematados os direitos Municipaes, e que
esta importancia seria devolvida ao novo Arrematante. Ficou a Camara inteirada.
Pelo Snr. Presidente foi apresentada a Proposta n.º 1 que é do
[fl.93v]
theor seguinte: A Camara Municipal da Villa de Taquary em Sessão ordinaria de hoje
movida pelo reconhecimento dos valores serviços prestados a instrucção do bello (?)
que frequentou a aula nacional de 1.as lettras resolveo significar a Professora que foi
d'esta Villa, a Snra D. Francisca Arouche d'Asambuja Cidade, que jamais deixará de
faser honrada menção do tempo de seu magisterio, tempo em que a par de regular
instrucção, tinha o bello sexo exemplos de moral e virtude para guia de suas acções
fucturas. No exercicio da inspecção das aulas a Camara Municipal jamais teve outro
desejo que não fosse o de sua conservação em tão importante lugar. Villa de Taquari
em Sessão de 10 de Janeiro de 1851. Fernandes.
Foi presente a pos d'esta a de n.º 2, do mesmo Snr. Presidente, que é da forma
seguinte: Visto a
[fl.94]
falta que se acha de officios do Governo da Provincia requeira que novamente se
exija da Presidencia da Provincia a creação da agencia do Correio nesta Villa,
enviando-se por segunda via a proposta do Agente, e Ajudante, que se enviou a S.
Ex.a em consequencia da determinação d'elle, e mais o modo que esta Camara
indicou para transporte da mala por menos despendioso. Sala das Sessões 10 de
Janeiro de 1851. Fernandes.

Sendo ambas acceitas forão dadas para ordem do dia.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a Sessão, de que lavrou a presente
Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario, que a escrevi.
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