Sessão extraordinaria
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos deseseis dias do mez de Dezembro de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo
nono da Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da
Villa de
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Taquary, reunida a mesma em Sessão extraordinaria composta dos seguintes
Vereadores - Presidente Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, Manoel
Patricio d'Asambuja, João Ferreira Brandão, Antonio de Asambuja Villa Nova,
Ponciano Vieira de Araujo. O Snr. Presidente abrio a Sessão.
Achando-se presente o cidadão João Francisco Fernandes, que tinha sido convocado
para prestar juramento, e tomar assento n'esta Corporação, visto ser um dos
immediatos em votos que se acha desempedido, pelo Snr. Presidente lhe foi deferido
o juramento do estyllo, e por este motivo tomou apsento.
Pelo S.r Presidente foi apresentada a redação d'uma representação, que julgara
conveniente dirigir de a Presença de S. M. O Imperador, pedindo a derrogação do
Decreto, que manda reunir este ao Termo de Triumpho. Foi
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unanimemente approvada a redação da representação, em consequencia das justas
considerações, que na mesma se achão expedidos, e deliberado se remettesse por
intermedio do Exm.o Snr. Presidente da Provincia, a quem tambem, segundo a noticia
da vinda do Doutor Juiz Municipal para o Triunfo, [Ilegível] officiaria para que
suspendesse esta sua determinação, bem como da execução do Decreto, que ordena
a reunião dos termos, lhe que S. M. Imperial delibere a respeito.
Foi resolvido enderecar-se por intermedio do Exm.o Ministro e Secretario d' Estado
dos Negocios do Imperio uma felicitação a S. M. o Imperador congratulando-se, como
toda a Provincia com o voto de adhesão aos Sentimentos patrioticos, que a
Assemblea Legislativa d'esta Provincia manifestou na mensagem que fez subir a
Augusta Presença de S. M. I..
Resolveo-se authorisar ao Procurador da
[fl.85]
Camara para entregar a João Ferreira Brandão a quantia de cento e cincoenta mil reis
para compra da Collecção das Leis Geraes do Imperio, e um jogo de Diccionarios de
Morais da ultima edicção.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a Sessão, de que lavrou a presente
Acta que depois de lida foi approvada. Eu, Antonio Baptista da Costa, Secretario que
a escrevi.
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