2.ª Sessão
Presidencia do Senhor Fernandes
Aos nove dias do mez d' Abril de mil oito centos e cincouenta, vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Sala nas Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary, as nove horas do dia reunidos os Senhores Vereadores = Manoel Fernandes
da Silva, João Leonardo Cardozo, João Ferreira Brandão, Americo de Alfredo Vianna,
Manoel Patricio d' Azambuja e Antonio d' Azambuja Villa Nova.
[fl.24]
O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, e lida a Acta da antecedente foi
approvada. O Snr. Presidente fez ver que sendo hoje o dia do vencimento da 1.ª letra
de 339:250 [Ilegível] , que passou o arrematante dos Direitos Municipaes, esta se
entregasse ao Procurador da Camara, a qual estando presente a receber, e logo
apresentou a dicta quantia, que por determinação da Camara, segundo o artigo 15 da
Ley Provincial nº 167 de 18 de Julho de 1849, foi entregue ao Procurador para
despesas.
O Senhor Presidente indicou, que se nomeasse uma commissão para redigir os
officios, que na presente Sessão se houvesesse de dirigir a Presidencia da Provincia,
e outra para examinar o estado das aulas publicas de [Ilegível] letras d'esta Villa,
ambas internas, e uma externa para Santo Amaro, sendo approvada a indicação,
forão nomeados por escrutinio para a 1.ª de dous membros os Snr.s Fernandes, e
Cardoso, para a 2.ª de tres os Snr.s Fernandes, Cardoso, e Brandão, e para a externa,
o Juiz de Paz, e Vigario de Santo Amaro, e Antonio
[fl.24v]
Antonio Joaquim de Sá e Brito, aos quaes se deverá officiar para darem conta ate o
dia 13 do corrente.
Foi presente o officio da Camara Municipal da Villa de Triumpho de 12 de Março p. p.
remettendo, em resposta ao d'esta Camara, copias das actas, em que forão multados
alguns votantes nesta Villa, e na Freguezia de S.to Amaro na eleição de Vereadores
desta Camara. Resolveu-se enviar ao Procurador da Camara para tractar
exclusivamente da arrecadação das multas. Sob indicação do Sr. Presid. te se mandou
passar os titulos aos Empregados d'esta Camara, que dizem [Ilegível]. Dada a hora o
Snr. Presidente [Ilegível] Sessão, dando para ordem da seguinte a materia adiada, de
que se lavrou a presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
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