
Sessão extraordinaria
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos vinte e trez dias do mez Maio de mil oito centos e cincoenta, 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 nove horas
do  dia,  os  Vereadores  seguintes:  Manoel  Fernandes  da  Silva,  João  Leonardo
Cardoso, e os Suplentes Manoel Patricio d' Asambuja, Antonio José Vianna, Ponciano
Vieira d' Araujo. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão.
Foi chamado para servir de Vereador Supplente João da Costa e 
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Silva,  que  obteve  votos  para  eleição  de  Vereadores  desta  Camara,  visto  o
impedimento e falta dos mais votados, e tomou juramento e posse na forma do estillo.
Resolveu-se chamar aos cididaos mais votados João Fran.co Fernandes e Manoel da
Silva Pinto, visto que nesta Sessão não compareceo o Vereador Antonio d' Asambuja
Villa Nova. Veio a mesa um requerimento d'Augusto Rey, a fim d'esta Camara tomar
conhecimento de uma estrada que passa por terrenos do mesmo Rey, aberta por
Francisco Mathias de Sousa e Avilla, e Tristão de Sousa e Avilla, na qual se resolveo
dar o seguinte despache: O Fiscal da Camara Manoel Jose Porto com os cidadãos
Francisco  da  Rocha  e  Sousa,  e  José  Martins  de  Bitencourt  passe  ao  lugar
mencionado, e depois  d'observar,  e indagar  minuciosamente sobre o expendia no
presente  requerimento  informe  a  esta  Camara  com  os  dous  cidadãos
commissionados, convidando antes d'este exame aos Suplicados Francisco Mathias
de Sousa e Avilla e Tristão de Sousa e Avilla por 
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assistirem. O Supplicante Augusto Rey replicou disendo que Francisco da Rocha e
Sousa se acha enfermo, e que por isso houvesse de se nomear outro membro para a
indicada commissão, a vista do que se deliberou deferir  da maneira seguinte:  em
lugar do cidadão Francisco da Rocha e Sousa fica commissionado o cidadão Mariano
Gonsalves Caminho. Aos commissionados se resolveu officiar a fim de prossederem o
mencionado exame ouvindo os Supplicados Francisco Mathias de Sousa e Avilla e
Tristão de Sousa e Avilla.
Veio  a  mesa  um  requerimento  de  Antonio  dos  Santos  Praia,  pedindo  para  ser
admitido a lansar na obra da Cadeia e reedificação do quartel q.o se acha um praça
offerecendo por Fiadores os cidadãos Joaq.  José de Sant'anna, e João Leonardo
Cardoso. Foi deferido na forma implorada. Não havendo mais negocios a tratar o Snr.
Presidente  deu  para  ordem  de  dia  a  informação  dos  requerimentos  de  Manoel
Rodrigues Bisarro, e mais dous com dispacho da 
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Presidencia da Provincia,  e já informados pelo Fiscal respectivo,  assim como trez
requerimentos de Domingos da Silva Leites, e mais dono, que requerião concessão
de terrenos a esta Camara, e o requerimento de Joaquim José de Sant'anna, que
requeria tapagem d'um caminho. Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a
Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu, Antonio  Baptista da Costa, Secretario,
que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardozo
Manoel Patricio d' Asambuja
Antonio Jose Vianna
João da Costa e Silva
Ponciano Vieira d' Araujo
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