5.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos onze dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo da
Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquari, reunidos os Vereadores Presidente Manoel Fernandes da Silva, João
Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Manoel Patricio d'Asambuja, Americo
d'Aseredo Vianna, Ten.e C.l Albino José Pereira, e Ponciano Vieira d'Araujo. O Snr.
Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a acta da antecedente, foi approvada.
Vierão a mesa dous requerimentos, sendo um de D. Maria Catholica da Fontoura
Netta, e outro de Joaquim da Luz, ambos
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com despacho da Presidencia da Provincia, o ultimo de 22 de Abril, e o penultimo de 7
de Junho do corrente anno a fim desta Camara Municipal informar sobre os terrenos
devolutos que os mesmos requerem nesta Villa.
A vista da informação que deo o Fiscal, se resolveo informar á aquelle Governo, que
taes terrenos se acha devoluto, porem havendo no, que requer D. Catholica, algumas
madeiras pertencentes a Candida Alves Alvim que diz ter dos mesmos requerido os
competentes Titulos, avaliando aquelle outro em oito mil r.s em observancia ao seu
despacho.
Leo-se um officio do Juiz de Paz Presidente da Junta de qualificação do districto
desta Villa, dactado de 12 de Abril proximo preterido remettendo o Livro da
qualificação dos votantes do mesmo, e ponderando que se acha findo, e p.r ißso
neceßsitando-se de outro para a nova qualificação do anno proximo futuro. Foi
deliberado authorisar ao Pro[fl.131v]
Procurador da Camara para despender a quantia neceßsaria na compra do indicado
Livro.
Foi presente um requerimento de Candido Alves Alvim, em que declara não ter obtido
concessão alguma, e querendo edificar uma pequena casa para habitação de Sua
numerosa familia, requereo ao Governo Provincial conceßsão de uno que se achão
devoluto com seßsenta palmas de frente ao Norte na Sua travéßsa do Imperio, e
fundos para a travéßsa do caminho ao Sul, devidindo pelo Oeste com terrenos
devoluto, e pelo Leste com a rua que passa pela frente da casa de Deziderio
Francisco de Almeida e como se tenha demorado a vinda do titulo e queria o
Suplicante princiar tal obra, solicitara que esta Camara lhe concedesse, não só
licença para dar principio a edificação da casa, como tambem para faser transportar
para ali os materiaes neceßsarios.
Foi deliberado deferer-se pela maneira se[fl.132]
seguinte: Não pode a Camara deferir por já ter informado outro requerimento, que
exige terrenos no mesmo lugar.
Veio a mesa outro requerimento de Joaquim da Luz, pedindo licença a esta Camara
para edificar sua casa em terrenos devoluto que requereo ao Ex.mo Snr. Presidente da
Provincia. Visto que as confrontações desta não concordão com a do que requeria a
Presidencia da Provincia, se resolveo dar o despacho seguinte: Como requer
sugeitando-se ao disposto nas posturas e alinamento não pedindo em qualquer das
frontes levantar casa com menos de 18 palmos de pé direito, conforme art.º 9º das
Posturas, contando porem que sempre a frente seja ao Oeste, e nunca a Norte.
Reforme a planta apresentada, para concordar com a frente da Oeste, segundo
requereo ao Governo da Provincia. Foi presente uma petição de Maria Magdalena
d'Asevedo, com despa[fl.132v]

despacho da Presidencia da Provincia de 25 de Abril proximo paßsado, em que
requereo a aquelle Governo terrenos de voluto nesta Villa, proximo a propriedade de
Manoel Fernandes da Silva, fasendo frente a Este, fundos a Oeste, devidindo pelo
Norte com o dito Manoel Fernandes, e pelo Súl finalmente com terrenos devoluto.
Resolveo-se, em cumprimento do despacho, exarado na petição, informar que taes
terrenos se achão devoluto, orçando-o em oito mil reis.
Foi presente uma outra petição de Manoela Josina d'Asevedo, com igual despacho,
requerendo titulos de um terrenos sitos nesta Villa, com 60 palmos de frente e fundos
a meia quadra, na rua da palmeira, dividindo pelo Norte com terrenos do Ten.e C.l
Albino José Pereira, pelo Sul com a rua, que vem da Igreja em direcção ao porto de
embarque, pelo Leste com a mencionada rua da palmeira, e pelo Oeste com terre[fl.133]
terrenos devoluto.
Forão presentes nos Titulos de Florisbilla Jacinta de Asevedo, em que mostra ter o
Governo concedido-lhe taes terrrenos em 16 de Julho de 1846 tendo ja no lugar o
material pronto para edificar.
Postos em discussão se declarou suspeito o Sr. Ten.e C.l Albino, e se resolveo
informar ao Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, que taes terrenos se achão
concedidos p.r titulo como acima se acha declarado a Florisbella Jacintha de Asevedo.
Forão lidas as seguintes propostas: N. 3 = Tendo as areias melhorado o actual paßso
do Tirguité, e por conseguinte mudar o transito para o lugar projectado = proponho =
que por arrematação mediante o orçamento se mande desmatar, e desbarrancar a
entrada para o paßso do Tinguité a quem do mesmo. Sala das Sessões 11 de Julho
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de 1851. = Fernandes. N. 4 Reconhecida a neceßsidade de melhorar o caminho ao
Tinguite = proponho = que por arrematação se mande por vinte carros de cascalho em
caxa um dos quatro atoladores que não desde o Tinguité á Sanga funda na forma já
orçada. Sala das Sessões 11 de Julho de 1851. Fernandes.
Forão acceitas e dadas para ordem do dia seguinte.
Foi presente a de N. 5 abaixo declarada. Havendo urgente necessidade de uma casa
para prisão, como reclamou nessa casa o Delegado de Policia Antonio dos Santos
Praia, e como se póde tirar a quantia neceßsaria das eventuais = proponho = que se
ordene, até a quantia de 6# r.s mensaes, pagar a casa que for escolhida, e contratada
pelo mesmo Delegado, e pessa-se authori[fl.134]
authorisação do Presidente da Provincia. Sala das Sessões 11 de Julho de 1851. =
Fernandes. = Sendo acceita, foi dada tambem para ordem do dia
Por indicação do Snr. Patricio de Asambuja se resolveo pedir ao Ex.mo Snr. Presidente
da Provincia authorisação para do Saldo das rendas desta Camara, se despender a
quantia, que for bastante para se organisar a planta desta Villa.
Dada a hora o Snr. Presidente feixou a Sessão, dando para ordem do dia a materia
adiada, e para 3.ª parte os pareceres da commissão, e propostas, de que se lavrou a
presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardoso
Manoel Patricio de Asambuja
Alvino José Pereira
Ponciano Vieira de Araujo
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