3.ª Sessão ordinaria de 1850.
1.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos oito dias do mez de Julho 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 ordinaria composta dos seguinte Vereadores
os cidadãos: Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, Antonio d'
Asambuja Villa Nova, João Ferreira Brandão, Americo d' Aseredo Vianna e o Suplente
Manoel Patricio d' Asambuja, faltando o Vereador Antonio Caetano Pereira, por se
achar ausente com licença.
O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão.
[fl.51v]
Vierão a mesa dous requerimentos um de Antonio dos Santos Praia, e outro de
Domingos José Vianna, ambos requerendo para offerecerem seus lances na
arremathação da obra do cemiterio d'esta Villa, que se acha em praça annunciada ate
o dia 10 do corrente, apresentando, tanto um, como outro por Fiadores os cidadaos
João Leonardo Cardoso, e Americo d' Azevedo Vianna. Forão admithidos.
Correrão os pregões da arrematação da obra do cemiterio não houve lançadores.
Pela Commissão encarregada de organisar a planta e orçamento do Cemiterio d'esta
Villa, foi apresentada a mesma planta, com o respectivo orçamento de dous contos
seis centos e quarenta mil reis /2:640$rs/ moeda da Ley. Ambos os objectos
merecerão a approvação da Camara.
Foi deliberado participar se ao Vigario d'esta Villa, que a Camara novamente mudou
de opinião respeito do terreno onde pretende edificar o Cemiterio, deixando o lugar
destinado, para edifical-o no alto das carreiras, em consequencia de convir mais a
salubridade publica, e mesmo porque reverte a favor da
[fl.52]
Igreja dusentos e tantos mil reis que se terião de despender com a comprado terreno.
Pelo Snr. Presidente foi apresentada uma proposta de (?), quanto as condições que
se hão de por ao Arrematante da obra do Cemiterio. Foi resolvido ficar para ordem do
dia seguinte.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a Sessão, de que se lavrou a
presente Acta. Eu, Antonio Baptista da Costa, Secretario, a escrevi.
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