1.ª Sessão ordinaria de 1852.
Presidencia do Snr. Cardoso
Aos treze dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincoenta e dous, trigesimo
primeiro da Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal
da Villa de Taquary, as nove horas do dia comparecerão presentes os Vereadores
João Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Manoel Patricio de Asambuja e os
Supplentes João da Costa e Silva, e Manoel Jacintho Pereira, convocados em
consequencia da falta participada dos Vereadores Manoel Fernandes da Silva, e
Antonio d'Asambuja Villa Nova, e ausencia de Americo de Asevedo Vianna, e Antonio
Caetano Pereira, que se achão ausentes com
[fl.180v]
licença. O Snr. Presidente abrio a Sessão.
Foi presente hum officio da Presidencia da Provincia com dacta de 29 de Novembro
proximo findo, authorisando a esta Camara, em virtude de requisição da mesma, para
dos saldos de suas rendas despender a quantia de cento e vinte mil r.s em que foi
orçado o gradeamento para deffender ao molduras do portão e cantos do cemiterio
desta Villa. Ficou a Camara inteirada.
Por indicação do Snr. Presidente se resolveo nomear as commissões seguintes: 1.ª a
da redação dos officios, que se tiverem de enviar ao Governo Provincial, seguida a
que tem de examinar as contas do Procurador da Camara, archivo da mesma, e
relatorios dos Fiscaes; e terceira finalmente a que tem de organisar a lotação dos
direitos Municipaes: para a 1.ª designou a sorte os Snr.s Brandão, e Secretario, 2.ª os
Snr.s Presidente, e Brandão, e para a 3.ª os mesmos membros designados para a
segunda.
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Dada a hora o Sr. Presidente feixou a Sessão, de que se lavrou a presente acta. Eu,
Antonio Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
João Leonardo Cardozo
Manoel Patricio de Asambuja
João Perreira Brandão
Manoel Jacintho Pereira
João da Costa e Silva
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