
5.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos dôze dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta, Vigessimo nono da
Independencia e do Imperio, na Salla das Sessões da Camara Municipal na Villa de
Taquary, reunidos os Snr.s Vereadores Presidente e S.r Manoel Fernandes da Silva, e
Vereadores João Leonardo Cardoso, João Ferreira  Brandão, Antonio d'  Asambuja
Villa  Nova  e  o  Supplente  Manoel  Patricio  d'  Asambuja,  faltando  os  Vereadores
Americo  d'  Aseredo  Vianna  por  encommodos  de  sua  saude,  e  Antonio  Caetano
Pereira, conforme se acha declarado nas Sessões antecedentes. 
[fl.59]
O  Snr.  Presidente  declarou  aberta  a  Sessão.  Lida  a  Acta  da  antecedente  foi
approvada,  com a  seguinte  declaração do S.r Cardoso como na Acta da Sessão
antecedente, dia em que se tratou do requerimento de João Gomes Junqueira, e João
Alves  Ribeiro  Lima  passasse  sem  se  declarar  a  deliberação,  que  houve de  tal
requerimento;  proponho que na de hoje  se mencione a  resolução da Camara,  e
despacho no mesmo exarado.
Sendo acceita,  foi  resolvido faser se a declaração exigido.  Tendo hontem vindo a
mesa  o  requerimento  adiado  dos  mencionado Gomes  e  Lima  acima declarados,
tomou a Presidencia o Snr. Cardoso, por ser suspeito o Snr. Presidente, como se
acha  declarado  na Acta,  em que foi  adiado o  dicto  requerimento,  que posto  em
discussão,  foi  deliberado  dar  se  o  seguinte  despacho:  É  incompetente  esta
Corporação para tomar conhecimento de que allegão os Supplicantes.
Veio a mesa um officio do Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, sob. n.º 8, com dacta de
4 d'Abril proximo passado, remettendo a esta Camara a copia 
[fl.59v]
do  officio  de  22  de  Março  proximo  passado  dirigido  as  Camaras  Municipaes
d'Alegrete, Bage e Uruguayana. Ficou a Camara inteirada.
Foi presente um outro officio do Ex.mo Snr. Presidente da Provincia de n.º 18 datado
de 4 de Maio ultimo, accusando a recepção do officio, que lhe dirigio esta Camara
Municipal,  sob n.º  7 dactada em 26 de Janeiro  proximo passado,  authorisando a
creação dos Passos no arroio Castelhano, e Sampaio neste Municipio, até definitiva
approvação da Assemblea Provincial.
Veio a mesa mais um officio da Presidencia da Provincia, sob. n.º 17, com dacta de 27
d'Abril proximo passado, respondendo ao que em dacta de 13 do mesmo, sob. n.º 16
enviou esta Camara, endereçando uma copia do officio do Administrador dos Correios
desta Provincia, relativamente a Agencia do mesmo que para esta Villa pedir esta
Camara  Municipal,  em  que  participa  S.  Ex.a que  esta  Camara  preste  os
esclarecimentos por elle exigido.
Tendo desta, que 
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foi  deliberado se remetesse a comissão de redação, como do antecedente ficou a
Camara sciente. 
Entrou  em  discussão  a  proposta  n.º(?);  que  foi  unanimemente  aprovada. Sobre
indicação  do  S.r  Presidente,  foi  deliberado  hoje  pela  urgencia  ordenar-se  ao
Procurador da Camara a compra d'uma folha irem as plantas, e orçamentos, que esta
Camara tem de dirigir  ao Ex.mo  Snr.  Presidente,  sabendo-se a qual das Camaras
pertence o Passo no arroio João Rodrigues que divide este com o Municipio de Rio
Pardo.
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
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