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mulo; bem como' para o • pagamento dos orde- 
nados dos officiaes da casa. 

E por não haver mais que prover manda- 
nu» lavrar este termo, em que assignaram e eu 
João Nepomuceno de Almeida escrivão da Ca- 
mara que o escrevi. --- Ramos 	Prado --- No- 
gueira 	Moraes. 
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Vereança de 31 de dezembro, 
de 1821 • 

• 
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Aos trinta e um de dezembro de 1821 nesta 
cidade de Silo Paulo, e casas da Camara Paços 
do Concelho della onde foram vindos o juiz de 
fora pela lei presidente o capitão José de Ai- 
Imelda Ramos e actuaes vereadores, e actual pro- 
curador abaixo :assign:ados para effeito de sessão: 
Em acto da mesma escreveramPuni.  a carta a S. 
A. R. o Principe Regente á Côrte do Rio de Ja- 
n.  eiro representando ao mesmo Augusto Senhor, 
e supplicando-lhe queira demorar seu embarque 
para Lisbeia até .  nova 'resolução do Congresso 
Nacional; cuja representação se acha assignada 
pelo (doutor ouvidor interino desta comarca e 
pela corporação da Camara e continua a ser 
assignada por todas as mais autoridades, corpo- 
rações, e cidadãos desta cidade, e depois ser 
entregue ao Deputado nomeado por esta Camara 
O Marechal José Arouche de Toledo Rendou. 

Pelas quatro horas da tarde deste mesmo 
dia foram á Sé Cathedral assistir o. Te Dum 
Laudamus, que, se cantou na Sé em acção de 
graças iao Todo Poderoso pelo fim do anno. 
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Determinaram que se passasse mandado para 
se pagarem as propinas deste dia que vence o 
doutor !juiz de fora, e que serve de ouvidor in- 
terino José da Costa Carvalho, bem como sua 
aposentadoria, desde o dia de sua posse té hoje. 

Outrosim Mandaram declarar que se não fez 
correição este armo que hoje se acaba pelas fre- 
guezias e a da cidade do fim do, azulo, por se 
achar esta Cantara sem vereadores, e as que 
-Servem para as sessões serem. transactoé, além 
das knotestias de iolutrosi, e Inão terem {outros meios 
para poderem fazer. 

E (por não haver mais que prover mandaram 
lavrar leste termo em que assignaram E eu João 
Nepontuceno. de Almeida escrivão o escrevi. 
Ramos 	Moraes 4— Nogueira Moraes. 
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