
5.ª Sessão
Presidencia do Senhor Fernandes
Aos dôze dias do mez d' Abril  de mil oito centos e cincuenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio na Salla das Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary,  reunidos    os  Srn.s Vereadores  =  Manoel  Fernandes  da  Silva,  João
Leonardo Cardoso, João Ferreira Brandão, Americo d' Aseredo Vianna, Antonio d'
Azambuja Villa Nova e Manoel Patricio d' Azambuja, faltando com causa sabida o
Vereador Antonio Caetano Pereira. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão e
lida a acta da antecedente foi approvada. A com
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missão  de redação  apresentou,  segundo  as  propostas  de  n.  os 3,  4,  5,  7 e  8 a
redação dos officios para a Presidencia da Provincia. Foi approvada.
Veio a mesa um officio do Vigario d'esta Villa com dacta de hoje, em resposta ao
desta  d'esta  Camara,  accompanhando  um orçamento  das  alfaias  necessarias  a
Igreja Matriz d'esta Villa. Ficou a Camara sciente, mandando remetter a Presidencia
da  Provincia,  como  já  foi  deliberado  em  Sessão  de  8  do  corrente.  Posta  em
discussão a proposta n.º 9, foi unanememente approvada sem discussão. Entrou em
discussão  a  de  n.º  10;  que  foi  approvada  unanememente,  mas  com a  seguinte
emenda do sr. Cardoso – Depois de Avisos do Governo diga-se – e os Dicionarios
de [Ilegível]   da ultima edicção. Finalmente entrou em discussão a proposta de n.º
11, e foi approvada unanimemente sem discussão.
O Snr. Presidente apresentou a proposta seguite: n.º 12. Sabendo pelo Jornal
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Mercantil,  que o Exm.º Presidente da Provincia em 4 de Março p.p. mandou para
disposição d' esta Camara a quantia de 3,000$000 de reis votada para concerto da
Igreja,  e  Cemiterio  n'esta  Villa,  proponho  q.º  se  nomeie  uma  Comissão  de  tres
membros  d'  esta  Casa,  e um externo para  levantar  a planta  do  Cemiterio,  faser
orcamento, e escolher lugar para o mesmo, consultando-se o Vigario, assim como
orçar  a dispesa,  que carece a compostura da Igreja e mais que se dê ordem ao
recebimento da dicta quantia, preterindo o meio de transação.
Salla das Sessões 12 de Abril de 1850. Fernandes.
Sendo  apoiada  foi designada  para  Ordem do dia.  Dada  a hora  a S.r Presidente
feixou a Sessão de que se lavrou a presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa,
Secretario a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardozo
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Antonio d' Azambuja Villa Nova
Manoel Patricio d' Asambuja
Americo de Azevedo Vianna
João Ferreira Brandão
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