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juntos para effeito de sessão «vereador Mais 
Velho caPitào Bento José Leite Penteado, o ca- 
pitão José tle 'Almeida Ramos, e o 'actual pro- 
curador abaixo 'assignados, em aCto da mesma 
se despachou Ó expediente. 

Na mesma se determinou ao actual procura- 
dor comprasse uma corrente com cinco cola- 
res, e 'tini cadeadio, para a remessa dos presos 
que vão para Goiaz, e Cuyabá e igualmente( 

, assista aos tinco presos com 320 réis por dial 
digo 320 Iséis para seus sustentos de cada RIM 
até á vila de Jundiahy. 

Na mesma 'se determinou a fazer-se visto- 
ria na rua de Santa Thereza, afim de se man- 
dar calçar.' 	• 

E por não haver mais que despachar, pu 
prover mandaram lavrar o presente que asü- 
gnam eu 'Manuel José Rodrigues da Silva •escri- 
vão de orMos que no impedimento do' da Ca- 
mara o escrevi. — Penteado 	Ramos' Bar- 
bosa. 
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Vereança de 22 de março de 
1823. 
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Aos vinte e dois dias çIo me f de março Ide 
mil !oitocentos (e vinte e étre:à annoW, nesta cidade 
de São Paulo, e Casas da Camara e Paços do 
Concelho della bnde se achavam juntos o ve- 
reador mais 'velho, o capitão Bento José Leito 
Penteado, o 'capitão José de Afineida Ramos, ie 

procurador kla mesma o capitão, Antonio José 
Vieira Barbosa e todos junhos abaixo assigna- 
dois procederam na presente sessão. 
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E na Imesma, receberam um officio dirigido 
pela Secretaria !do Estado dos Negocios do 
perla datado de quatro do presente anuo, e cor- 
rente mez, assignado pelo ministro de Estado o 
Excellentissimo José Bonifacio de Andrada e Sil- 
va, em 'resposta da representação que esta Ca- 
marSt fez rem cinca Uo mez proximo passado. 

Assim mais se recebeu uma Portaria da Junta 
Nacional desta 'Provincia, sobre se redlificar o 
rancho do 'togar denominado o Capão das Pom- 
bás; e tem consequencia da mesma Portaria de 
quatorze do rcorrqute mez e anui& officiaram 
Fernando José fdd Rocha, da Fazenda de Jara- 
guá,' encarregandio-sie por esta Camara, á mesa ,  
ma administração da mesma reedificação, e de 
apresentar as férias semanarias pelo mesmo ru- 
bricadas, e corrigidas pelo escrivão desta Cama- 
ra para o Procurador tictual satisfazei-as. t 

Na mesma dirigiram !um alicio a Sua Man. 
gestade Imperial 'dando' os parabens pelo fausto 
nascimento da Infanta rescemnascIda, e junta- 
mente .agradecendo 'a eleição desta cidade á ci- 
dade Imperial. 

Na. mesma 'se ordenou ao actual procurador 
inaltdasse fazer 'um saco& de damasco com le- 
tras douradas 'para ir o mesmo.  otficio acima 
mencionado, e .  cederam os expedientes da pre- 
sente sessão. Na 'mesma compareceu Jacintlio 
Silva Rangel, Para mais, no bairro de Santa An,na 
não cortar -pois ficou sem effeitO Éua arrema- 
tação, e *assignou Seu requerimento que se lhe 
cassou. 	• 

Nada mais hOuve, e para constar mandaram: 
fazer este termo que assignaram. E eu Luiz- 
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Manuel Feliciarn Kelly, segundo tabellião, que 
por impedimento de molestia do actual escrivão 
da Camara Manuel Benedicto de Toledo que o 
escrevi. 	Penteado ---- Ramos 	Barbosa. 

Vereação extraordinaria de 3 
de abril 'de 1823. 

• 

AostIres dias do mez (1: abril de mil oilmblm- 
tos e vinte e tres nesta cidade de São Paulo ri 
casas da (amara, e Paços do COncelho deita. 
onde se 'acham juntos. o Doutor' Juiz de Fonè 
José Corrêa Pacheco e Silva\ actuaes vereado- 
res, e procurador para effeito desta sessão ex- 
traordinaria, e nella se dar cumprimento ao im- 
perial decreto de 21 de janeiro do corrente anuo, 
e pôr-se em execução o plano da subscripção 
mensal para o augmento da Marinha de Guerra, 
approvado pelo dito decreto; que rectimmendou 
mui positivamente a esta Camara o seu exacto 
cumprimento: e ha mesma se deliberou unifor- 
mements o seguinte: Primeiro, que esta Camila 
nomeie (como nomeado tem)para servir de the- 
soureiro que receba as acções mensaes da refe- 
rida subscripção, e remetia o 4eu prbdueto ao 
Thesoureiro Geral da Côtte, aci brigadeiro Ma- 
nuel Rodrigues Jordão: e para servir na sua 
falta, quando tenha 9 .ua1quer impedimento, ao. 
capitão Antonio da Silva Prado: Segundo gut! 
para servir de • escripturario do sobredito thesou- 
reirer para o bom arranjo, recebimento. e re- 
messa deste donativo no fim de cada 'trimestre, 
esta Camara 'nomeia, como nomeado tem, a José 
Games Segurado e para servir em qualquer im- 
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