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Na mesma se encarregou aos dois avalua- 	a 	
i 

dores do . Concelho" Antunes, e Pinto, que ava- 

	

hiassem a obra da mudança do açougue para; 	 r 

se pôr em praça. 	. 	
.  

■ E por n;ão haver mais a tratar este mandou, 
lavrár tendo-se dado o expediente necessario, e 
licite' se assignarattn e eu Be:rnardino de Sena 	 ,. i 

	

Reis de. Almeida o escrevi. ---- França ---- Tólitxlio 	
i 

--- Prado --- Voltou). 
• 

• 
• Vereança de 31 de agosto de 

• 1825. 
• • 

• 

• 

r 
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Aos trinta e luMde agosto de mil oitocentos 
e vinte e cinco nesta. Imperial Cidade de São( 
Paulo e em os Paços do Concelho e Casas da 
Camara aonde foram yindos -b actual doutor juiz 
de fora presidente Erne.sto Ferreira França o 
o vereador cirurgião -mor Francisco de Paula 
Xavier de Toledo, e o procurador o capitão José 
Rodrigues Vellozo de. Oliveira, e sendo tthi para 
ellen° e' se proceder vereança. 

Nella recebeu-se um officio do Excellentissi- 
mo Presidente, em o qual nos manda com toda 
a brevidade examinar o logar mais • proprio e 
conveniente. no sitio do Piranga para se levantar 
o monumento da Independencia Política e civil 
do Imperio, em consequeácia do qual accordou- 
se que todos .os membrosideste Senado se aprom- 
ptassem para amanhã pela uma hora da tarde 
daqui partirem para esse fim, e para o mesmo 
fim se &lide aos vere.adoreys transactos, e a al- 
gumas pessoas principtres desta Capital; para_ 
serem ouvidos no presente intento. 
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Na mama se mandou pôr em praça a abra 
da mudança do açougue.• 

Na mesma se recebeu outro officio do coin- 
mandante do districk de Iiiqueri o capitão An- 
tonio José de Freitas, -em data de vinte do cor- 
rente em resposta do desta Cam,ara. 

Declaro que acompanhava o officio do Ex- 
calentissimo • Presidente a copia da portaria de 
S. M. I. em data de 9 de abril do corrente 
armo em que manda o mesmo que 4%o dito 
officio s (sic). 

Na mesma se accordou que se passassem 
editaes para iluminarias da ffstividade do anni- 
tersario da Indiependencia Politica, e civil deste 
Imperio, para tres dias successivos dois ante; 
e um no dia, quanto antes. 

E por não haver mais'a deliberár, depois de 
se dar' o expediente aos negocios, este mandou 
Lavrai em que se ãssignou eu Bernardino de 
Sena Reis e 'Almeida o escrevi. —• França To- 
ledo 	Vellozo. • 

• 
f 
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1 
VieNança .pxtraordinaria de 

. 2 de setembro I de 1825. 

• 

Aos dois dias ,do mez 'de setemhro de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de de São Paulo e sitio do Piranga, onde foram 
vindos o Senado, da Cantara, 'composto do pre- 
Ésidente o Doutor Juiz de .Fora Ernesto Ferrei- 
- ra França e vereador cirurgião-mor Francisco 
de Paula Xavier de Toledo, 'capitão-mor Eleuthe- 

..rio da Silva Prado, e mpitão Antonio Bernardo ir 
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