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raciones desta cidade caiarem e rebocarem suas 
propriedades e muros pertencentes a dias. 

Nesta elegeram dois cidadãos e * republicanos 
para irem ao encontro de S. A. R. no 'caminho 
cumprimentar ao mesmo Augusto Sr.& por parte 
desta Camana e /Povo respectivo • E por não haver 
mais que prover mandaram lavrar este termo em 
que assignaram e eu João Nepominceno de Al- 
meida escrivão, o escrevi. -- Lopes --- Penteado • 

Cunha 	Coelho. 
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Vereança extraordinaria de 
24 de agosto de 1822. 

Aos vinte quátro de agosto de 1822 nesta ci- 
dade de São Paulo, e casas da Camara. Paços Ido 
Concelho deita onde foram vindos o juiz de fora 
pela lei presidente o sargento-mor Manuel Lopes 
Guimarães os vereadores actuaes os capitães• Ben- 
to Joáé Leite Penteado, e José Marianno Bueno 
et.° vereador transacto o capitã.o José de Almeida 
Ramos, e actual procurador o capitão Luiz Ma- 
nuel da Cunha Bastos abaixo assignad•s para 
effeito de se abrir um Aviso Regi() de S. A. R. 
vindo 'do Paço da Penha de França,d  elendoinse 
o seu oonteudo determinaya o ifiesmo Augusto É 
Sr. que esta Camara fosse .  amanhã á porta da 
cidade. recebei-o e que fossem aquelles vereado- 
res, que legalmente estavam servindo antes do 
acontecimento nesta cidade no dia 23 de maio, 
e na falta delles, os transactos do anno p. p. e 
que estes mesmos deveriam já assignar a res- 
posta da mesma Portaria; o que Logo pondo esta 
Camar,a seu cumpra-se accordon que o vereador 
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mais velho, e que serve de presidente Manuel• 
Lopes Guimarães não devera comparecer para 
tomar posse, e entrar a servir do dia trinta ide 
maio deste anno em diante por esdusa do capitão• 
Jasé Pedro da Cunha, que estava servindo le- 
galmente, e deveriam comparecer em corpo de 
Camara ps capitães Bento José Leite Penteado 
como presidente, o capitão José Maritumo Bueno, 
e to capitão José de Almeida Ramos vereador 
transacto do anno passado em logar do dito ca- 
pitão José Pedro que se acha em seu sitio !doente, 
e ia doutor Manuel Joaquim de Ornellas vereador 
mais transactos por ter sufficiencia para fallar, 
e representar por parte desta Camara o que fôr 
precisou e passando-se a responder a mesma Por- 
taria .assignaram os mesmos que aqui abaixo as- 
signam e d  determinaram que eu escrivão ,  levasse.  
immedi.atamente aio Paço da Penha; outrosim 
me ordenaram, que convidasse outros vereadores 
transactos para pegarem no Pallio e no estan- 
darte em adjutorio•a esta Cantara E para constar 
mandaram lavrar este termo em que assignaram 
e eu João Nepomuce.no de Almeida escrivão o 
escrevi. 	Penteado 	Buem 	Ramos - 
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Bastos. 
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Termo de ajuntamento para 
ir ao encontro de S. A. R. nesta • 
cidade. 

• 

., Aos vinte e cinco de agosto de 1822 nesta 
cidade de São Paulo, e casas da Cantara Paços. 
dict Concelho delia onde foram vindos o Juiz 
Presidente o Capitão Bento José Leite Penteado, 
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