
Sessão extraordinaria
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos vinte e quatro dias do mez Maio de mil oito centos e cincoe
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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 nove horas do dia, os seguinte Vereadores: Manoel Fernandes da
Silva, João Leonardo Cardoso, e os Suplentes Manoel Patricio d' Asambuja, Antonio
José Vianna, João da Costa e Silva. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão e
lida a Acta da antecedente foi approvada.
Compareceu  Manoel  da  Silva  Pinto,  que  tinha  sido  convocado para  vir  prestar
juramento e posse do lugar de Vereador supplente desta Camara, em consequencia
da ausencia d'alguns Vereadores, a qual depois de juramentado tomou assento.
Vierão a mesa dous requerimento, sendo um de Jose Candido Alves Ignacio da Silva,
ambos requerendo para serem admittidos a lansar na obra da Cadeia, e conserto da
pequena casa que tem servido de pri-
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prisão. Forão admittidos. Foi presente um officio do Fiscal d'esta Camara Manoel Jose
Porto,  com dacta  de 4  de  Maio  corrente,  remettendo  o  requerimento  de Manoel
Rodrigues Bisarro, e mais dous que tendem sobre terrenos devolutos, porem faltando
a planta deliberou a Camara que o Secretario faça d'elles entrega aos requerentes a
fim de juntarem a planta como ordena S. Ex.a por seu despacho.
Vierão a mesa trez requerimentos, a saber o primeiro de Domingos da Silva Leites, o
2.º  de Bernardina Candida da Silva, e o 3.º  de Eufrazia  Candida da Silva, todos
requerendo terrenos devoluto; depois de alguma discussão se resolveo despachar da
forma seguinte: requeira aquem compete.
Foi presente um requerimento de Joaquim José de Sant'anna exigindo a mudança
d'uma estrada, que passa por terrenos do mesmo, que segue ao Passo de Taquari:
resolveu a Camara nomear por escrutinio uma Commissão para
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examinar  as  mencionadas  estradas,  para  a  qual  sahirão  eleitos  os  Vereadores
Asambuja, Vianna e Silva Pinto. Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a
Sessão, de que se lavrou a presente Acta. Eu, Antonio  Baptista da Costa, Secretario,
que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardozo
Manoel Patricio d' Asambuja
Antonio Jose Vianna
Manoel da Silva Pinto
João da Costa e Silva
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