
6ª Sessão Ordinaria
Presidencia do Senhor Fernandes
Aos dôze dias do mez de Janeiro de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio na Salas das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, reunidos os Senhores Manoel Fernandes da Silva, João Ferreira Brandão,
Antonio d' Asambuja Villa nova, João Leonardo Cardozo, Manoel Patricio d' Asambuja
e Ponciano Vieira d' Araujo, faltando com causa sabida os que de achão auzentes, e o
Senhor Antonio dos Santos Craia, em razão d'achar-se exercendo o Cargo de Juiz
Municipal e Órfãos.
O Senhor  Presidente  declarou  aberta  a  Sessão.  Lida a  Acta da  antecedente  foi
approvada com a seguinte emenda: em lugar de tres chaves = diga-se = tres chaves
diversas de modo que nenhuma possa abrir
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uma á outra. Resolveu a Camara offeciar ao Ex.mo Senhor Presidente da Provincia,
pedindo para que seja entregue a essa Camara a quantia de cento e oitenta mil reis,
que  em  seu  Relatorio  designou  para  compostura  da  Cadeia  dessa  Villa.  Por
deliberação da mesma, foi  resolvido officiar-se ao Procurador  desta Camara, para
mandar comprar os livros necessarios para seu archivo, e que fossem indicados pelo
Senhor Presidente; assim como authorisalo para alugar uma casa ou quarto, com a
necessaria capacidade de servir para Cadeia, não excedendo da mensalidade oito mil
reis Entrarão em disensão e farão aprovados, com breves alterações os artigos de
Posturas desde 38 ate o artigo 50.
Foi resolvido que se nomeasse uma comissão de redação, para igual farão nomeados
por  escrutinio  os  Senhores  Presidente  e  Secretario.  Sob  indicação  do  Senhor
Presidente se nomeou o mesmo, e o Senhor Brandão para Membros da comissão,
que fica encarregada de redigir  os officios,  que se devem dirigir  a Presidencia da
Provincia, segundo as deliberações da presente Sessão Ordinaria. Os Membros das
Comissões  ja  mencionados,  exigirão,  que  fosse  marcado  algum  prazo  para
prontificarem a tarefa de que se achão incumbidos. 
Foi marcado de hoje ate ate 
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24 do corrente, dia que se reunira esta Camara para aprontarem o trabalho de que
estão encarregados. O Senhor Presidente declarou não haver mais negocio a tratar
na Casa, sim as  commisões  apresentarem seus pareceres,  por isso foi  resolvido
interromper a presente sessão ordinaria, ate o dia marcado, e dada a hora o Senhor
[Ilegível]  feixou a Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu Antonio Baptista da
Costa, Secretario que a escrevi.
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