4.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos onze dias do mez de Julho de
[fl.57v]
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 comparecerão as nove horas do dia os Snr. Vereadores Manoel
Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Americo d'
Aseredo Vianna, Antonio d' Asambuja Villa Nova e o Supplente Manoel Patricio d'
Asambuja, faltando como se acha declarado nas Sessões antecedentes o Vereador
Antonio Caetano Pereira. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão, e lida da
antecedente foi approvada.
A commissão encarregada da inspecção da estrada, que passa por terrenos de
propriedade de Joaquim José Sant'anna, examinando-a novamente, conforme
deliberou a camara por requesição do mesmo peticionario, informou que a estrada
por onde a commissão designou fosse mudada, não está totalmente conforme sua
indicação, porem que nenhum incoveniente tras aos viandantes, e que por isso
podia ser [Ilegível]: avista do
[fl.58]
do que deliberou a Camara se lhe concedesse a mudança da estrada requerida.
Foi presente um outro requerimento de Theresa Rosa Joaquina, pedindo para ser
matriculado um menino de nome João exposto em sua casa a 11 de Agosto proximo
passado, como provarão pela certidão junta. Foi resolvido matricullar se em livro
competente. Foi approvada unanimemmente a propostan.º2.
Pelo Snr. Presidente foi apresentada uma acta de n.º 3 cuja é do theor seguinte:
Não se havendo, por falta de quantia elevado a melhor [Ilegível] a planta do conserto
da casa arruinada destinada para quartel, e como n'arrematação se baixou da
quantia designada; proponho, que se fasia com o arrematante um contracto
supplementar ate a quantia recebida por emprestimo para melhoramento do quartel:
Sala das Sessões 11 de Julho de 1850. Fernandes.
Foi acceita, e designado para a ordem do dia.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou fei
[fl58v]
feixada a Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu, Antonio Baptista da Costa,
Secretario, a escrevi.
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