
Sessão extraordinaria
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos quinze dias do mez d'Abril de mil oito centos e cincuenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio na Salla das Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary, reunida a mesma em Sessão extraordinaria, comparecerão as 9 horas do
dia os Srn.s Vereadores = Manoel 
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Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, Antonio Caetano Pereira, João Ferreira
Brandão,  Americo d' Aseredo Vianna, Antonio d' Azambuja Villa Nova, e o Supplente
Poncianno Vieira d' Araujo. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão, e fez ver,
que havia convocado extraordinariamente aos Sns. Vereadores para dirigir-se novo
officio  a  Presidencia  da Provincia  sobre recebimento  dos tres  contos  de reis  por
constar que ainda não existe na Contadoria Provincial a ordem de 4 de Março proximo
passado,  visto  no Jornal  Mercantil  numero  44,  e  por  isso apresentou  o  seguinte
projecto de officio:  Illm.o e Exm.o  Snr. Tendo esta Camara Municipal lido no jornal
Mercantil n.º 44 de 2 d' Abril de 1850 no expediente de 4 de Março proximo passado,
que pela Presidencia da Provincia foi expedida ordem a Contadoria Provincial para
por a disposição da mesma a quantia de tres contos de reis votada para o Cemiterio,
e  Concerto  da Igreja  d'esta  Villa,  mas não tendo a  mesma Camara  recebido  tal
participação, e constando-lhe que 
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que não foi para a Contadoria Provincial, a ordem de que acima tratarem pedir a V.
Ex.a  se sirva mandala expedir novamente e remethe com segunda via o officio junto,
em que pedia  aquella  quantia  para empregal-a  conforme a  disposição da Ley, e
approvação da V. Ex.a  a planta e orçamentos respectivos, que já mandou tirar. Deos
Guarde a V. Ex.a  Salla das Sessões da Camara Municipal da Villa de Taquary, em
Sessão extraordinaria de 15 d' Abril de 1850. 
Foi approvado hoje pela urgencia, e resolveu-se enviar segunda via do officio n.º 5 a
Presidencia.  Dada a hora o S.r  Presidente as feixou a Sessão de que se lavrou a
presente  Acta,  que  depois  de lida  foi  approvada.  Eu Antonio  Baptista  da  Costa,
Secretario a escrevi.
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