
2.ª Sessão Ordinaria 
Presidencia do Sr Manoel Fernandes da Silva
Aos oito dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Salla das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, reunidos os Snr.s Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, João
Ferreira  Brandão,  Antonio  d'  Asambuja  Villa  nova,  Manoel  Patricio  d'Asambuja,
faltando com causa sabida os que se achão com licença, e o Senhor Antonio dos
Santos Praia por estar exercendo o Cargo de Juiz Municipal, e Orffãos. Lida a Acta da
Sessão antecedente, foi approvada depois que o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão.
Estando presente o Senhor Poncianno Vieira d'Araujo, que havia sido chamado em
consequencia de falta de numero legal, prestou juramento, tomou posse de Vereador
Suplente d'esta Camara. Forão presentes tres requerimentos dos seguintes cidadãos:
José Teixeira dos Santos, Serafim José Martins, e de [Ilegível] da Silva Pinto, todos
requerendo, e offe[Ilegível] fiadores edoneos para ser admettidos 
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a lançarrem nos direitos Municipaes = Forão acceitos. Foi tambem lido um officio da
commissão  nomeada para  examinar  os  cidadãos José  Cardoso Rangel,  e  José
d'Asambuja  Villa  nova,  em  escrita  e  contabilidade  para  exercer  o  Emprego  de
Procurador  d'esta  Camara  Municipal,  que  havião  requerido,  e  como  aquelle  se
negasse a ir  á concurço com o outro, segundo expõe a commissão, foi  nomeado
unanememente, e prestou juramento de bem servir tal cargo, José d'Asambuja Villa
nova por  estar  mais habilitado em rasão de não se submetter  ao exame o outro
candidato.
Forão  discutidos,  e  approvados os  artigos  1.º  atte  10º  do  projecto  de  posturas
Municipaes.  O  Senhor  Presidente  indicou,  que  por  escrutinio  se  nomeasse  dois
Membros para faser orçamentos dos direitos Municipaes, o que se procedeu, sahindo
eleitos os Senhores Vereadores Cardoso, e Brandão.
Dada a hora o S.r Presidente declarou feixada a Sessão, de que se lavrou a presente
Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardozo
Manoel Patricio d'Asambuja
Ponciano Vieira de (?)
Antonio d'Asambuja Villa Nova
João Ferreira Brandão
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