
5.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos onze dias do mez d'Outubro de mil oito centos e cincoenta, vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, achando-se presentes os Vereadores constantes da Acta prescedente; o
Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. Leu-se a Acta antecedente foi approvada.
Foi  presente um requerimento de Vicente  de Sousa Machado, exigindo  para ser
admitido a lançar na arrematação do passo que denominado de Thome no arroio
Taquarimerem. Foi admittido com Fiador Oliveira de Sousa Machado. Veio a mesa um
outro re-
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requerimento de Valentim Antunes de Brito, requerendo pela mesma forma para ser
admettido a lançar na arrematação do passo na barra do arroio Castelhano, dando
por seu Fiador o cidadão Antonio José Vianna. Foi admettido.
Tendo em sessão de hontem deliberado a Camara  ir  ao alto  denominado = das
carreiras = com o Arrematante da obra do Cemiterio para ali escolher o lugar, em que
deve ser o mesmo edificado, fez constar que ficou designado o lugar para tal obra.
A Commissão encarregada de propor o concerto da Igreja, apresentou o seu parecer
que é do theor seguinte: A Commissão cingindo-se a quantia, que há para concerto
da Igreja, entende ser necessario annunciar por editaes que as pessoas a  quem
convier encarregar-se do concerto apresente suas propostas para contractar em dia
determinado, não podendo-se execeder a compostura do telhado, reparo do forro da
Capella mór, Vidraças 
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nas janelas lateraes, ultimar as portas laterais, e se poder ser, lagear o pavimento do
baptisterio. Sala das Sessões 11 de Outubro 1850. Fernandes, Cardoso, Brandão.
Ficou a Camara inteirada.
Foi presente a proposta n.º4. Estando a Camara encarregada d'examinar a obra da
ponte  de  Santa  Cruz,  proponho  que  seja  nomeada  uma  comissão,  que  fique
authorisada a este exame tanto que elle for necepsario, e que se requeira ao Exm.°
Snr. Presidente da Provincia a vinda do Engenheiro a bem do andamento da obra.
Salla das Sessões 11 de Outubro de 1850. Fernades. Sendo acceita foi dada para
ordem do dia.
Foi resolvido que o Procurador da Camara entre com a quantia de cento e oitenta mil
reis,  que recebeo p.r  falta  de esclarecimentos, da  mõ do S.r Brandão, nas  duas
prestações que tem o mesmo de faser ao Arrematante da obra do cemiterio.
Tendo sido designados os dias 9, 10, e 11 do corrente para serem arrematados os
passos, 
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que se achão de voluto neste Municipio, andarão em pregões nos primeiros dias, e
tendo hoje comparecido Vicente de Sousa Machado, arrematou por tempo de tres
annos que decorrem da data da arrematação no ultimo de Dezembro de 1853 passo
do Thome pela quantia de trinta e dous mil e quarenta reis, dando por seu Fiador
Oliveira de Sousa Machado; assim compareceu tambem Valentim Antunes de Brito,
que arrematou por o mesmo tempo acima declarado o passo na barra do arroio
Castelhano pela quantia de deseseis mil e quarenta reis, dando por Fiador o cidadão
Antonio José Vianna.
A Camara deliberou se lavrassem os Competentes Termos assignados pela Camara,
Arrematantes, e Fiadores, e se levasse os contratos da arrematação a presença do
Exm.° Snr. Presidente da Provincia para serem approvados.
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Dada a  hora  o  Snr.  Presidente declarou feixada a  Sessão, de que se  lavrou a



presente Acta. Eu, Antonio  Baptista da Costa, Secretario a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardoso
Manoel Patricio d'Asambuja
João da Costa e Silva
Americo de Azevedo Vianna
João Ferreira Brandão
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