3ª Sessão Ordinaria de 1851
1.ª Sessão
Aos sette dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo nono
da Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, comparecerão ao meio dia os seguintes Vereaores Presidente Manoel
Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Americo
d'Aseredo Vianna, e Manoel Patricio d'Asambuja, faltando com causa partecipada o
Vereador
[fl.120]
Antonio d'Asambuja Villa Nova, e auzente com licença o vereador Antonio Caetano
Pereira. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão.
Foi presente um requerimento de Gabriel Vieira da Silva, em que offerecia seus
lanços na arrematação ja annunciada do paßso geral do Taquari, apresentando para
este fim os Fiadores Antonio José Vianna, e Americo d'Asevedo Vianna. Foi
admettido.
Foi resolvido nomear-se as seguintes commissões: 1.ª Do orçamento municipal das
neceßsidades do municipio, organisar as contas da Camara, exame das do
Procurador e relatorios dos Fiscaes: sahirão eleitos os Snr.s Presid.te, Cardoso, e
Brandão. = 2.ª Exame do archivo da Camara, estado da instrucção primaria, e os
inconvementes que tem havido na execução da Lei Provincial n.º 403 de 12 de De
[fl.120v]
Desembro de 1850; para esta designou a Sorte os Sn.s = Cardoso e Brandão. 3.ª
Redacção de officios que se tenhão de dirigir ao Ex.mo Snr. Presidente da Provincia:
Sahirão sorteados os Snr.s Presidente, e Secretario.
Forão presentes os relatorios dos Fiscaes tanto desta Villa, como do districto de
Santo Amaro. Remettidos a commissão respectiva. Em consequencia da falta dos
actuaes Vereadores se deliberou chamar Antonio Israel Ribeiro, e Ponciano Vieira de
Araujo, visto acharem se impedidos os mais immediatos em votos.
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.
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