
Sessão extraordinaria de 20 de Junho 1850.
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos vinte dias do mez de Junho 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,  composta  dos  seguinte
Vereadores:  Manoel  Fernandes  da  Silva,  João  Ferreira  Brandão,  Antonio  José
Vianna, Manoel da Silva Pinto, João da Costa e Silva, os tres Supplentes convocados,
digo  os  tres  ultimos  Supplentes,  convocados  por  impedimento  dos  actuaes
Vereadores.
O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão, e fez patente aos Snr.s Vereadores, que
os havia convocado, em consequencia de constar lhe que havia em Porto Alegre (?)
barca de passagem, que tinha sido destinada para a Villa 
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de  Cachoeira,  porem sabendo-se que  hoje  já  não  tem  aquelle  destino,  achava
conveniente que se officiasse a S. Ex.a  o Snr Presidente da Provincia, pedindo para
que  desse  suas  ordens  para  q.  a  barca  seja  entregue  a  esta  Corporação,  que
centralizará  assim um emprestimo com a  Fasenda Provincial,  indenisando-a  pelo
rendimento  das passagens da mesma barca,  ou outro  imposto  que se arcar.  Foi
resolvido  unanimimente  que  se  officiasse  ao  Ex.mo Snr  Presidente  da  Provincia,
pedindo a mencionada barca, conforme a indicação do Snr. Presidente.
Compareceo o Cidadão Antonio Vieira d'  Mello que tinha sido convocado para vir
prestar  juramento de casa de 4.º Juis de Paz do districto  da Freguesia  de Santo
Amaro em virtude da divisão,  que soffreo aquella Parochia,  demenbrando d'ella o
rincão de Bom Sucesso, onde ficarão dous Juses de Paz, e tocando pela ordem da
votação na eleição d'este emprego ser o dicto Mello o 4.º Juis de Paz, pelo Presidente
lhe foi referido o juramento do estillo. 
Dada a  hora  o  Snr.  Presidente  declarou  feixada  a  Sessão,  de  que  se  lavrou a
presente 
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Acta, que depois de lida foi approvada. Eu, Antonio  Baptista da Costa, Secretario, a
escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Ferreira Brandão
João da Costa e Silva
Antonio Jose Vianna
Manoel da Silva Pinto
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