
7.ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos quinze 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 da Villa de
Taquary reunida a mesma em Sessão ordinaria comparecerão as nove horas do dia
os seguintes cidadãos Presidente Manoel Fernandes da Silva e Vereadores João
Leonardo Cardoso,  João  Ferreira  Brandão, Americo d'  Aseredo Vianna, e  os,
Supplentes Manoel  Patricio  d'  Asambuja, e  João  da  Costa e  Silva,  faltando por
encommodos de  saúde o  Vereador  Antonio d'  Asambuja Villa  Nova,  e  Antonio
Caetano  Pereira  por  se  achar  ausente,  como  se  acha  declarado nas  Sessões
antecedentes. O Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. 
[fl.62v]
Lida a Acta da antecedente foi approvada.
O  cidadão Manoel da  Silva  Pinto  participou não poder comparecer na  presente
sessão, em consequencia de estar exercendo o cargo de Sub-delegado de Policia
d'esta Villa. Ficou a Camara inteirada.
Foi apresentada pela respecitva Comissão a redação dos officios, que se hão de
dirigir ao Ex.mo Snr. Presidente da Provincia, bem como o orçamento da Receita e
Despesa para o anno fucturo. Tudo foi approvado.
Foi deliberado pedir se ao Contador da Thesouraria provincial as condicções para
arrematação  dos  passos  que  tem  de  serem  arrematados  neste  municipio.  Foi
resolvido annunciar se por editaes que em o dia 9 d'Outubro proximo fucturo se há de
por em praça a arrematação dos passos que estão por arrematar assim como dos que
tenhão sido arrematados cujo contrato esteja a findar. Por faltarem algumas plantas e
orcamentos que se hão de dirigir ao Exm.o S.r Presidente da Provincia, foi deliberado
marcar se 
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o  dia 30 do corrente para nova reunião da Camara a fim d'assignar se os ditos
objectos.
Dada a hora o Snr. Presidente declarou feixada a Sessão de que se lavrou a presente
Acta, que depois de lida foi approvada. Eu, Antonio  Baptista da Costa, Secretario,
que a escrevi.
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