2.ª Sessão.
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos oito dias do mez de Outubro de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo da
Indepencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary comparecerão as nove horas do dia os Snr.s Vereadores, Presidente Manoel
Fernandes da Silva, João Leonardo Cardoso, Antonio de Asambuja Villa Nova,
Americo
[fl.156v]
d'Aseredo Vianna, Manoel Patricio d' Asambuja, João Ferreira Brandão e João
Francisco Fernandes. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a Acta da
antecedente, foi approvada.
Foi presente um requerimento de Joaquim Soares Leites, requerendo para ser
admettido a lançar na arrematação do paßso denominado = Antonio Dias = para cujo
fim offerecia por fiador o cidadão João Francisco Fernandes: foi admettido.
Veio a mesa um officio do 2.º Vice-Presidente da Provincia dactado de 4 de Setembro
ultimo, partecipando, que em virtude de haver paßsado a testa do Exercito de que é
commandante em Chefe, o Ex.mo Snr. Presidente da Provincia havia naquella dacta
tomado conta da administração da mesma, e esperava que esta Camara lhe
coadjuraßse em tudo quanto fosse a bem daquelle Governo, na certesa que outra
tanto faria em tudo quanto fosse a prol da pros[fl.157]
da prosperidade deste Municipio. Ficou a Camara sciente, e que se accusasse a
recepção.
Leo-se um outro officio do Ex.mo Senador José de Araujo Ribeiro com dacta de 3 de
Setembro proximo paßsado, em resposta ao desta Camara de 15 de Julho ultimo em
que o nomeara um dos membros da commissão encarregada de representar perante
o Governo de S.M. O Imperador contra a transferencia do consulado de Porto Alegre
para a Villa de S. José do Norte, e que informando-se do Ex.mo Ministro da Fasenda,
soube que o Governo Imperial nunca teve nem tem em vista semelhante projecto.
Ficou a Camara inteirada.
Foi presente um requerimento do Vigario da Freguesia de Santo Amaro, exigindo que
esta Camara atteste se tem magisterio, e finalmente se tem cumprido com as
attribuições inherente ao seu cargo: Informada a Camara pelos Vereadores do mês[fl.157v]
mo districto, os Snr.s Patricio, Cardoso e João Fernandes, resolveo attestar pela
affirmativa o que requeria o mesmo Vigario.
Foi lida a conta da despesa feita com a ponte de madeira na Sanga em terrenos da
viuva Antonia da Luz, na estrada publica, que segue pela margem esquerda do rio
Taquary, importando em cento noventa e cinco mil nove centos e vinte reis (195#920);
foi deliberado mandar-se satisfaser a mencionada quantia com o abatimento de
cincoenta mil reis que para começo da mesma ponte recebeo o encarregado da
direção Geraldo Caetano Pereira, e que se agradecesse a execução desta obra.
Tendo sido a pregoada na Sessão antecedente a arrematação do paßso denominado
= Antonio Dias = no districto de Santo Amaro, não apareceo lançador algum, e hoje
sendo apregoada a mesma, com a lotação de trinta mil reis, feita pela Camara, com[fl.158]
parecerão os licitantes, legalmente authorisados, e o que mais vantagens offereceo
foi o cidadão Severino José Vieira que offereceo de mais da lotação, trinta e quatro
mil reis, que prefazem a somma de seßsenta e quatro mil reis, e que tinha por fiador
Manoel Patricio d'Asambuja; a vista do que determina a Camara se lhe entregasse o
ramo, lavrando-se o competente Termo da arrematação, que decorre de ora em
diante ao ultimo de Dezembro de 1853, a fim de ser presente ao Governo da

Provincia para obter a neceßsaria approvação e sendo verificado, foi aßsignado pela
Camara, e parte contratante.
Forão presentes dous officios do Doutor Francisco Coelho Borges com dacta de hoje
um participando ter nesta mesma dacta transmittido a Jurisdicção do cargo de Juiz
Municipal e orfãos ao 1.º Suplente d'este Juizo por haver assumido a de Juiz de
Direito da Camara da
[fl.158v]
capital no impedimento do respectivo, que tomou aßsento na Assemblea Legislativa
Provincial, e o outro designando o dia 12 do mes de Novembro proximo futuro as 9
horas da manhã p.a a 2.ª reunião dos Jurados deste Termo no presente anno, e por
ißso o communicava para que esta Camara providenciasse a respeito. Ficou a
Camara intelligenciada.
Teve a 1.ª leitura ate o artigo 28 a revisão do codigo de Posturas deste Termo.
Ordenou se mandar dar ao aposentadoria ao Juiz de Direito.
Dada a hora o S.r Presidente feixou a Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu,
Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
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