4.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos dez dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo da
Independencia e do Im
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Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de Taquari, reunidos os
Vereadores Presidente: Manoel Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, João
Ferreira Brandão, Manoel Patricio d'Asambuja, Ten.e C.l Albino José Pereira, e
Ponciano Vieira d'Araujo, convocados os dous ultimos em consequencia da falta dos
actuaes Vereadores. O Snr. Presidente abrio a Sessão. Lida a acta da antecedente,
foi approvada.
Veio a mesa um requerimento de Domingos José Vianna, arrematante da obra do
Cemiterio desta Villa, em que declara findar-se em o ultimo do corrente o praso que
esta Camara lhe concedeo para dár pronta aquella obra, e que não obstante seus
esforços para conclusão de tal obra, attendo a presente estação envernosa, que
muitas vezes o pode privar de ultimar serviços de cimalha que tem a faser, vinha
solicitar desta
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Camara mais dous meses, a excepção do praso, que lhe foi concedido para ultimação
da dita obra. Foi deferida na forma implorada.
Leo-se um officio do Administrador do correio da Provincia dactado de 12 d'Abril
proximo paßsado, exigindo, visto que o transito das malas do Correio tem de ser feito
por navegação, que esta Camara informe que qualidade de embarcações mais
regularmente navegão todas as semanas directamente entre as portas desta Villa, e a
capital.
Foi deliberado remetter se a commissão respectiva, para informar que a condução da
mala seja daqui ao Triunfo pela quantia de vinte mil r.s por mez, e de Porto Alegre a
Agencia do Correio do Triunfo pelo vapor Riopardense.
Foi presente um officio de D. Francisco Arouche d'Asambuja Cidade com dacta de 15
de Fevereiro ulti[fl.127v]
ultimo agradecendo a esta Camara o attestado, que em recompença dos bons
serviços que na qualidade de Professora publica de 1.as lettras desta Villa prestou,
dirigido a 14 de Janeiro do prente anno. Ficou a Camara sciente.
Foi lido um officio do Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, sob n.º 10, dactado de 24 de
Abril proximo preterito, prevenindo a esta Camara que em attenção as rasões
allegadas pela mesma em officio n.º 15 de 14 daquelle mez approvava a arrematação
das passagens do paßso denominado de = Riacho = pelo tempo de tres annos
mediante a Somma de trinta e um mil reis. Ficou a Camara intelligenciada, resolvendo
que o Procurador proceda na arrecadação da mencionada quantia.
Visto o officio do mesmo Ex.mo Snr. Presidente da Provincia de n.º 11 de 24 de Abril
proximo paßsado, ficou a Camara inteirada de haver sido creado
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o paßso denominado = de Antonio Dias requerido em officio n.º 18 de 14 do mesmo
mez, e por ißso se resolveo annunciar por editaes a arrematação do indicado paßso.
Foi visto o officio n.º 12 do mesmo Governo da Provincia, com dacta de 24 de Abril do
presente anno, remettendo uma copia do modelo das contas do sustento dos presos
pobres da cadeia desta Villa, que deve ser organisada pelo carcereiro, e rubricada
pelo Delegado de Policia, e que a Camara tem de enviar trimestralmente a aquelle
Governo para ser paga pela Contadoria Provincial; ficando porem na intell gencia que
a quantia diaria para comida (duas vezes no dia) de cada preso é a de cento e
seßsenta reis. Ficou a Camara na intelligencia, e deliberou ordenar ao Procurados

que satisfaça o cumprimento do modelo indicado, havendo presos de
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tal qualidade participando se tambem d'esta authorisão ao Delegado de Policia.
Foi lido um outro officio da Presidencia da Provincia de n.º 13 de 2 de Junho ultimo
accompanhando um exemplar da Falla com que Sua Magestade o Imperador Abrio a
3.ª Sessão da 8.ª Legislatura d'Asemblea Geral Legislatura, que teve lugar no dia 3 de
Maio proximo paßsado, afim de que tenha a devida publicidade. Ficou a Camara
inteirada resolvendo accusar-se a recepção.
Veio a mesa um officio da mesma Presidencia da Provincia, sob n.º 14, de 4 de Junho
proximo paßsado, e com elle a planta e orçamento da cadeia que se deve faser nesta
Villa, ficando a Camara authorisada para na conformidade da ultima parte do § 19 da
Ley do orcamento n.º 202 applicou do saldo de suas vendas a quantia precisa para
semelhante obra. Foi resolvido pedir a Presidencia, conceção para continuar a obra
da cadeia já arremada.
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Leo-se uma portaria do Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, com dacta de 23 de Junho
do corrente anno, sob. n.º 16, exigindo que esta Camara Municipal envie o mais tardar
ate 31 de Julho corrente, uma exposição circunstanciada, não do producto de cada
um dos impostos que formarem sua renda, mas tambem das neceßsidades do
municipio, propondo os meios de decorrer as suas despesas, relação dos expostos, e
relatorios sobre o estado da instrucção primaria, a fim d'aquelle Governo
intelligenciado p.r tal forma, poder tratar desßses diversos ramos de Administração
Municipal no Relatorio, que tem de apresentar a Aßsemblea Legislativa Provinciana
sua proxima fuctura reunião. Remettedido a Commissão respectiva, para organisar o
relatorio que se ha de dirigir a Presidencia da Provincia. Entrou em discussão a
proposta n.º 1. Foi unanimente approvada, aßsim co[fl.129v]
mo a de n.º 2, e nomeados os Snr.s Cardoso e Vianna, para a commissão nella
mencionada.
Foi presente a informação do Fiscal desta Villa acerca do exame nas madeiras e mais
misteres destinados para andamento da obra da ponte de Santa Cruz cuja informação
se limita a não haver por oras nenhum serviço encetado na dita ponte, se não as
madeiras constante da relação junta a mesma informação.
Resolveo-se partecipar ao Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, segundo a sua
exigencia, o estado em que se acha tal obra. Entrarão em discussão os requerimentos
de Antonio França da Rosa, e outros, de Francisco Xavier de Asambuja, sobre
servidão publica, e negativa a mesma, outro de varios moradores da margem direita
do Taquari, requerendo mudança do actual caminho publico que passa pela Sanga de
Miguel
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Ferreira, e passo do Thome para outro mais a cima, e outro requerimento de
moradores requerendo lugar de sahida nas crescentes, em cuja descussão, e
dessidão declararão suspeitos os Snr.s Presidente e Vereador Patricio de Asambuja o
1.º por ser particulamente interessado na decisão, e 2.º por ser irmão de Francisco
Xavier de Asambuja, tomou a Presidencia o Snr. Cardoso, pos a materia em
discussão, e dessediu-se ficar adiada.
Tomou novamente a Presidencia o Snr. Fernandes.
Dada a hora o Snr. Presidente feixou a Sessão, dando para ordem do dia os,
pareceres da Commissão; e para 2.ª parte da mesma a materia adiada, de que se
lavrou a presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, Secretario que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardoso
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Manoel Patricio de Asambuja
Alvino José Pereira
Ponciano Vieira de Araujo
Americo de Azevedo Vianna
João Perreira Brandão
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