
Sessão extraordinaria
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos vinte e tres dias do mez d'Abril de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio na Salla das Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary, reunida a mesma em Sessão extraordinaria, comparecerão as 9 horas do
dia os Vereadores seguintes = Manoel Fernandes da Silva, João Ferreira Brandão,
Antonio d' Azambuja Villa Nova, Americo d' Aseredo Vianna e o Supplente Poncianno
Vieira d' Araujo. (Na folha 38 existe uma frase escrita ao lado do texto e assinada de
próprio punho “Diz a entre linha o Snr. Presidente declarou aberta a Sessão e fez que
havia) convocado extraordinariamente para se tratar da compra do ferro, que consta
haver a proposito na cidade de Porto Alegre para a obra do Cemiterio d'esta Villa;
bem  como  do  terreno  para  o  mesmo:  depois  d'algumas  reflexões  foi  resolvido
authorisar ao Snr. Brandão para a compra do ferro, e terreno para o cemiterio ate a
quantia d'um conto e quinhentos mil reis, inclusive 
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inclusive todas as dispesas de frete e condições ate o lugar da obra. Vierão a mesa
tres requerimentos, sendo um de Manoel Rodrigues Bizarro, outro de Alvina Joaquina
d' Andrade, e outro de Emilia Candida Bizarro, todos com despacho da Presidencia da
Provincia de 11 de Abril para esta Camara informar sobre os terrenos de voluto, que
requerem os mencionados individuos; deliberou a Camara remettelos ao Fiscal, para
informar a respeito, ouvindo o respectivo armador. 
Foi  presente um officio do Procurador d'esta Camara participando ter  alugado um
lance da Casa da propriedade de Victorino Antonio da Rosa, pela quantia de dez mil
reis mensaes, com varias condicções apontadas no mesmo officio, resolveo a Camara
aceitar o lance da esquina pela mencionada quantia, com a unica condicção de faser
as bem feitorias que carecesse a custa dos alugueis: Dada a hora o Snr. Presidente
declarou feixada a Sessão, de que se lavrou a presente Acta, que a depois de lida foi
approvada. Eu, Antonio  
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Baptista da Costa, Secretario, que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
Antonio d' Azambuja Villa Nova
João Ferreira Brandão
Americo de Azevedo Vianna
Poncianno Vieira d' Araujo
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