
4ª Sessão
Presidencia do Snr. Fernandes
Aos onze dias do mez d'Abril de mil oito centos e cincoenta e hum, trigesimo da
Independencia e do Imperio, na Sala das Sessões da Camara Municipal da Villa de
Taquary, reunidos  os  Vereaores:  Presidente Manoel Fernandes da  Silva,  João
Leonardo Cardoso, Manoel Patricio d'Asambuja, Americo d' Aseredo Vianna, e João
Ferreira Brandão, faltando os Vereadores já mencionados na acta antecedente. O
Snr. Presidente declarou aberta a Sessão. Lida a acta da antecedente foi approvada.
Leo-se um requerimento de Antonio José Correia, com despacho do Governo da
Provincia para esta Camara informar, depois de junta a planta, relativamente aos
terrenos que o mesmo solicita.  Resolveo-se remetter por  estar  satisfeito a  quella
condição, que se remettesse ao Fiscal desta 
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Vila para informar circunstanciado amento.
Entrou em discussão a  proposta  n.º  1,  apresentada na  Sessão de  hontem.  Foi
unanimemente approvada; bem como a de n.º 2, com a seguinte emenda do Snr.
Cardoso = depois das palavras = portas lateraes = diga-se caiar a capella mor, e
collar as obras de talha que tiverem cahido.
Deliberou-se nomear as commissões: 1.ª de redação. 2.ª exame do archivo, contas e
relatorios dos Fiscaes; para a 1.ª sahirão eleitos os Snr. Presidente e Secretario, e
para a 2.ª os Snr.s Cardoso e Brandão.
Foi presente um officio do Fiscal da Freguesia de Santo Amaro accompanhado por
copia  d'um do  Vigario  d'aquella Freguesia  a  fim  desta  Camara  tomar  algumas
providencias relativamente aos animaes que constantemente passão na praça da
mesma e destroem as propriedades. Resolveo-se nomear uma commissão para rever
as posturas Municipaes, e dár o seu parecer sobre as alterações que na execussão
das mês-
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mesmas se tem julgado necessarias e a ella se deliberou remetter o officio do Fiscal a
cima mencionado. Sahirão eleitos para a mesma os Snr.s Presidente, Cardoso, e
Asambuja.
Foi presente o relatorio do Fiscal desta Villa, cujo se deliberou enviar a respectiva
commissão. Leo-se o seguinte parecer: A commissão encarregada de examinar o
archivo desta Camara achou a escrituração em dia, e na devida forma conservada.
Sala das Sessões 11 de Abril de 1851. Cardoso, Brandão.
Foi approvado, e por isso se deliberou mandar pagar o ordenado, tanto do Secretario,
como dos mais empregados desta Camara, vencido desde o 1.º de Janeiro ate o
ultimo de Março do corrente anno. 
Dada a hora o Snr. Presidente declarou aberta, digo feixada a Sessão de que se
lavrou a presente Acta. Eu Antonio Baptista da Costa, 
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Secretario que a escrevi.
Manoel Fernandes da Silva
João Leonardo Cardoso
Manoel Patricio de Asambuja
João Perreira Brandão
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