Acta da 2.ª Sessão
Aos quatro dias do mez de Desembro de mil oitocentos e quarenta e nove,
Vigessimo oitavo da Independencia do Imperio, nas Salla das Sessões da Camara
Municipal da Villa
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de Taquary, reunidos os Snr. Presidente Antonio dos Santos Praia, e Vereadores
Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, Antonio Caetano Pereira, João
Ferreira Brandão, Americo d'Azevedo Vianna, Antonio d' Asambuja Villa nova. O
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, e lida a Acta da antecedente, foi
approvada, com a emenda do V.r Vereador Fernandes, p.a declarar-se, que o
ordenado do Porteiro, era o designado na Ley do orçamento para o anno proximo
futuro.
Foi presente o officio da Commissão encarregada do exame dos candidatos a
Secretaria da Camara, declarou terem desestido dos que se propunhão ao exame,
por reconhecerem mais sufficiencia no S. r Antonio Baptista da Costa informava
tambem, que este tem os requesitos percisos, p.ª o Emprego, que pretende. Foi
nomeado por votação unaneme o mesmo Baptista para o Cargo de Secretario d'esta
Camara, compareceu, prestou o juramento do estillo, e tomou acento, retirando-se
neste acto o Secretario interino Leandro Ribeiro. Posto em discussão a ultima parte
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do requerimento do Secretario nomeado em que offerece dois, ou tres meses de
serviço gratuito, resolveu a Camara não acceitar o seu offerecimento, se não ate o
fim de Desembro corrente.
Vierão a mesa dois requerimento, um de Manoel José Porto, e outro de Jeronimo
Gomes dos Santos, aquelle pedindo o Emprego de Fiscal d'esta Villa, e este o da
Freguesia de S. Amaro, ambos forão nomeados, conforme seus requerimentos, e
tomarão o juramento do estillo = Sobre indicação do sr. Vianna, se deliberou
officiasse ao Snr. Subdelegado d'aquella Freguesia a nomeação do mencionado
Fiscal.
O Snr. Vereador Fernandes, fez as propostas que se seguem: as quaes forão
approvadas sem discussão; primeira, que se designassem os dias 7, 8, e 9 = de
Janeiro proximo futuro, para a arrematação dos direitos Municipaes, mandando-se
affixar Editaes nos lugares mais publicos do Municipio, segunda, pedir a Presidencia
da Provincia a nomeação dos Empregados, que compete ao Governo Provincial
crear nesta Villa, terceira, nomear commissão
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para formular o projecto de posturas para o Municipio, forão eleitos por escrutineo,
os Vr.s Presidente Praia, Vereadores Fernandes e Cardoso = 4.ª = exigir da
Presidencia da Provincia exemplares das Leis Geraes, e Provinciaes, especialmente
as que dizem respeito as Camaras Municipaes = Sobre indicação do V.r Presidente
se resolveu remetter p.r copia o auto da installação d'esta Camara a Presidencia da
Provincia, significando-lhe os bons desejos de quadjuração em tudo quanto for aprol
do Municipio, e tambem requisitar para esta Villa um destacamento do Corpo Policial
de que tanto carece para segurança publica = O Senhor Vereador Cardoso indicou
que se publicasse por Editaes na forma da Ley, a nomeação e posse que esta
Camara tem dado a seus Empregados = Forão presentes dois requerimentos, um
de José de Asambuja Rangel, o 1.º pedindo o Cargo de Procurador d'esta Camara,
pedindo tambem ser examinado, com o outro [Ilegível] tendente, q. em seu
requerimento offerecia por Fiadores Ten.e C.l Antonio
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Israel Ribeiro, e João Francisco Fernandes, assim o outro candidato offerecia por
seu Fiador ao V.r Antonio d'Asambuja Villa Nova, que declarou ser suspeito no

presente requerimento; resolveu a Camara nomear commissão externa para
proceder o exame requerido, p.ª qual forão eleitos por escrutineo = Antonio José
Vianna, Domingos Manoel Alves, e Thomaz da Silva Ramos.
A requerimento dos Snr.s Pereira, e Vianna, lhe foi concedida licença pelo tempo
necessario, para irem a fronteira, e em consequencia foi resolvido chamar os
Vereadores Supplentes mais votados que são: Manoel Patricio d'Asambuja, João
Francisco Fernandes, Geraldo Caetano Pereira, e Antonio José Vianna, para as
Sessão Ordinaria de 7 de Janeiro, dia, que foi marcado p.ª prencipio da mesma =
Veio a mesa um officio da Professoura d'esta Villa D. Francisca Arouche d'Asambuja
Cidade, com dacta de hoje, em que fazia sentir a necessidade de mudar a
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]Aula de seu magisterio para outra casa que offereça a commodidade necessaria,
pois que a que actualmente serve é insufficiente, e não pode continuar, sem
desvantagem de instrucção: foi resolvido officiar a Presidencia da Provincia, indicou
a mudança para as casas de Manoel Jose de Freitas Travaßsos, que as alugas por
deseseis mil reis mençaes segundo a indicação da mesma pessoa.
Dada a hora o Snr. Presidente feixou a Sessão, de que se lavrou a presente Acta.
Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
Antonio dos Santos Praia
Antonio Caetano Pereira
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardozo
João Ferreira Brandão
Antonio d'Asambuja Villa Nova
Americo de Azevedo Vianna
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