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Este livro ha de sedir para 
nele se escripturarem os termos 
das vereações da Camara desta 
cidade, e v:ae numerado, e rubri- 
cado - pelo juiz de fora peHa lei • 
o scapitão Bento José Leite pen- 
teadq com sua rubrica de. que 
usa, que lé Penteado --- E para 
constar maudou elle juiz lavrar 
este termo,  que assigno. São Pau- 
lo 13 de dezembro de 1822. 
• • O JJuiz ide Fora pela Lei Ben- 

to José Leite Penteado. • 

• 

• Vereança e ajuntamento de 
31 de dezembro.de 1822. 

• 

• Aos trinta e um de dezembro de 1822 nesta 
cidade de São Paulo e casas da Camará Paços 
do Conoelhío deita onde foi vindo o Senado para 
effeito de sessão e Lambem para irem á Sé Ca- 
thedral assistirem o Te Deum Laudamus e • de- 
pois de juntos sahirem incorporados cobertos 
com o real estandarte e foram á Sé Cathedral, 
e alli assistiram ao dito Te Deum; e findo recto- 

• 

'gen. 

• 

• • 
—••••• .••■• 
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lheram-se nestes Paços do Concelho ; e senda 
aqui despacharam o expediente: Nesta mesma 
S43 mandou passar , Mandado para ser pago o 
primeira pagamento ao Parrenaatante do concer- 
to da pOnte de Santa Anua o alferes Francisco 
Antonio Rareei. • 

a 
 Assim ordenou-se que se passasse mandadol 
para se 'pagar ao doutor Juiz de. Fora p Ouvidor 
Interina José 'Corrêa Pacheco e Silva ag propi- 
pinas vencidas noi dia de hoje, na contorniidade 
das.  Reaes Ordens. 

Nesta recebeu-se um Avisa Regio pela • Se- 
cretaria de Estada dos Negocio.s da Fazenda de 

s  10 de dezembro do corrente anno dirigida p esta 
Camara para a mesma .mandar avaliar prudente 
e legal, e remetber a dita. avaliação: á Fazenda 
Nacional desta Provinda como determina a dita 
Portaria Regia, para com. Ioda a brevidde ser 
feita a ponte denominada do AnastaciO. 

Nesta assignou-se, e remetteu-se um diploma, 
e officio ao Excellentissimo José Bonifacto de 
Andrada e , Silva como um dos deputados de 
côrtes, vista 'constar a esta Camara que o 'dito 
senhor não recebeu o primeiro diMoma 9ué eita 
Cantara lhe remetteu do dia 12 de Ovembro p.p. 
pelo correio que partiu nos ,dito dia. Em cuja 
portaria ,  se pôz o cumpra-se, e registe-se, e de- 
ternanarain fazer logo vistoria E por não ha- 
ver mais que prover mandaram 'lavrar este .  termo 
em que assignaram • E eu Jogo Nepomuceno de 
Almeida escrivão da Cantara que o escrevi. 
Penteado 	Ramos ---- Bueno 	*Barma. 

a 

• 

• 
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ANNO DE 1823 
•••••■0"...",/ •.# •••■ ""y•••._^,41104  

• 

Juiz de Rira Presidente da Camara: José Cor- 
rêa Pache- 
co e Silva. 

• • 
• 

• 
Vereadores: 	Bento José Leite Penteado, José f  Ma- 

& nano Bueno, Jose de Almeida Ramos, Ga- . 
briel Fernandes Cantinho. 

• 

Procurador do Concelho: 
• 

Antonio José Vieira Bar- 
bosa. 	, 

Escrivão: 	Manuel Benedicto de Toledo. 

• 

• • 

• • 

• 

1 
•  

• 

• 

•IF 

• ■•■•■ 
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ANNO DE 1823 

• 
• 

• 4 
• 

• Vereança de 4 de janeiro de 
1823. 

• 

• 

• 

• 

•  

1/4 
• 

• 

• 

• 

- Aos • quatro de janeiro de 1823 nesta cidade 
de São Paulo, e casas da Ca'mara Paços do Con- 
celho della, Onde foram vindos o juiz de fora 
pela lei pre-sidente, Ó capitão Bento José Leite 
Penteado, vereadores e actual procurador 'abai- 
xo assignados para effeitoi de sessão: Em acto 
da mesma despacharam &expediente. Na mesma 
recebeu-se um 'officio do Desembargador Ouvidor 
Interino de 31 de dezembro dó anuo Proiimo 
passado acompanhado de quatro diplomas. 

Nesta se dirigiram um officio ao_ Gov&no 
Interino dando-se parte que cita Camara se pro- 
Põem. dar posse ao novo governo desta Provin- 
cia no dia nove do corrente; assim mais escre- 
veu-se atry Excellentissimo Marechal Candido para 
tãmar posse de presidente do mesmo. E otitro 
Lambem. ao 'Doutor Ornellas para tomar posse 
como membro do dito governo. E por não ha- 
ver mais que provier mandaram lavrar este ter- 
/S• que as sig na rani : e eu João Nepoinuoeno de 

• 
• 

et 

•••••••• 
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Almeida escrivão que o escrevi. 	Penteado 
Ramos Barbosa. 

• 

• 
• 

Vereança de oito de janeiro' 
de 1823. 

Aos oito de janeiro de 1823 nesta cidade do 
São Paulo e Casas da • Camara Paços do Cotia 
•celho della onde foram vindos o Juiz de Foi 
peta Lei -Presidente o Capitão Bento José Leite 
Penteado vereadores actuaes, e actual procura- 
dor abaixo àssignados para effeito de sessão: 
•em acto da mesma' despacharam o expediente. 
Na mesma ■officiou-se á -  Junta da Fazenda Na- 
clonal remettendo-se por copia o auto da ava- 
liação da ponte do Anastaeio: lambem ()Enviou- 
Se aoDoutor Ouvidor e Corregedor Interino 
remeth'endosse a certidão dos diplomas que elle 
remetteu a esta Cantara, que todos foram IiIr 

audiencia do juiz de fora por 'Mim escrivão. 
E por ,não haver mais que prover 111:11111an1111 

Lavrar este termo em que assignaram E t ti 
Nepomuceno de Almeida escrivão que o estore- . 
vi. Penteada Ramos Ramo Barbosa. 

• 

o 

• 

• 

Vereança' de 11 de janeiro 
de 1823. 	1 

Aos onze de janeiro de 1823 nesta cidade 
de São' Paulo e casas da Camara Paços do Con- 
celho deita onde foram vindos o Doutor Juiz da 
Fora Presidente José Correia Pacheco, vcrea- 
donas actuaies, e actual procurador abaixo assi- 
gilado para effeito de sessão: Em acto da mes- 
ma despacharam o expediente. 

• 

• 

• 

1 
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Nesta nomearam pari juizes •lmotaceis para 
servirem o trimestre seguinte de janeiro Peva-- 
reina e . março reelegendo ao actual almotacé 
Francisco de Paula Xavier de Toledo e para; 
seu cOmfpanheiro o alferes José Felippe de 

• 

• 

Thiago, e que se anelasse aos mesmos notifi- 
candokos para o primeiro reeleito ficar na Intel- 
li§encia de 'continuar e o segundo para '/ir to- 
mar posse e juramento na primeira é sessão 
guinte. 

se- 
ti 

Tombem officiou-se ao actual almotacé Fran- 
cisco de Paula Xavier de, Toledo respondendo- 
se á. representação que fez ante- o /Senado, so- 
bre o açougue, que tanto a representação como 
a resposta ficam registados. 	• 

Nesta se accardou que se lavre edital para 
• todos lás Logistas e vendeiros tratem quanto an- 

tes de dterir os pesos, e medidas de todaS ¡as 
qualidades. 	 , 	• 

Nesta determinou-se que o procurador trate 
quanta antes de todo o necessario para a festa 
de São Sebastião bem como para eu escitivão) 
notificar ao novo escrivão que compareça a tomar 

• posse do officio desta Camara. 	E por Pão haver 
mais que prover mandaram lavrar egfe termo 
em que lassignaram e eu João Nepómuceno de 
Almeida escrivão o escrevi.. 	Pacheco. 	Pen- 
teada 	Ramos --- Barbosa. • 

Vereança extraordinaria dei 
12 de janeiro de 1823. 

Aos doze de janeiro de mil oitocentos ,e 
vinte e tres nesta cidade de São Paulo e irssa,  

1 
• 

• 
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Te 

• 

da Camara Paços do Concelho delia onde fo- :  
ram vindos o doutor Juiz de Fora pela Lei Pre- 
sidente José Corrêa Pacheco e Silva e jos verea- 
dores actuaes, e actual procurador abaixo assi- 
gnado para effeito de sessão extraordivaria. Em 
acto da mesma abriu-se uma Portaria Regia 
expedida pela Secretaria de Estado dos Ner- 
cios>do Imperioi a esta Cantara em ;data de sete 
de dezembro do anuo proximo passado, em cuja 
Portaria depois de lida em acto de sessão( foi 
posto o cumpra-se, e registe-se da mesma Ca- 
mara.. E por não haver mais que prover man- 
daram lavrar a  este 'termo que assignaram eu 
João Nepomuceno de Almeida escrivão o escrevi. 

Pacheco 	Penteado 	Bueno 'Barbosa. 

Vereança de 15 de janeiro 
de 1823. 

~e. 

■•• 

•  

• 

Aos quinze de janeiro de 1823 nesta cidade 
de São Paulo e casas da Camara Paços do Con- 
celho onde foram vindos o Doutor Juiz de Fora 
pela Lei Presidente José Corrêa Pacheco. e Sil- 
va, vereadoresactua:es, e actual procurador abai- 
xio assignado:s 'para effeit90 de seissão em acto da 
mesma despacharam o expediefite. 

Na mesma recebeu-se um officio do juiz al- 
motacé em resposta ao officio que recebeu digo 
que .estn. Camara dirigiu-lhe na vèreança pas- 
s.ada, que lambem se mandou registar: Nesta 
arrematou-se o córte da freguezia da Conceicão 
dás G u.artilhos. 

Na mesma dTeuse  posw ao alferes José Fe- 
lippc São Thiago do cargo de juiz almotacé 

■•■■■•■. 

..••••• 
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para senil% na trimestre seguinte deste corrente 

• 

• 

• 

• 

aflito; 
Nesta tambem accordou este Senado, que 

em virtude da Portaria Regia de sete de detem- 
bre do anno proximo passado de dar posse ao, 
Doutor Juiz de Fora Presidente deste Senador 
da togar de secretario do Governo Provisorio 
desta Provincia no dia dezoito do corrente mez, 
e que se officie a S. 111. I. tebn't  resposta á dita; 
portaria, bem como ao governo provisorio re- 
mettenda- se- lhe por 'copia a dita Portaria, e 
auto da referida posse. E .por não haver mais 
que prover mandaram lavrar este termo em que 
assignaram • E eu João Nepomuceno de Almeida 
escrivão o escrevi. 	Pacheco 	Penteado 
Bueno 	Barbosa. 

• 

Vereança de 18 de janeiro - 
de 1823. 

• 

Aos dezoito do mez de janeiro de mil oito- 
centos e vinte e tres nesta cidade de São Paulo 
e,m casas da Camara Paços do C4oIndelho ifdfellk 
cinde se acharam presentes o vereador mais ve- 
lha presidente capitão Bento José Leite Pentea- 

. da, e mais officiaes da Camara abaixo assigna- 
dos, para effeito de sessão; em acto da mesmit 
despacharam o expediente. 

Na mesma oficiou-se ao ministro de Esta- 
ao dos Negamos do Imperit dó Brasil em res- 
posta á Portaria Regia de sete, de dezembro anno 
preterita de 1822. 

Na mesma Ideasse juramentos, e • posse aioF 
doutor juiz de fora desta cidade José Corrêa, 

• 

• 
• 

• 

• 
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• 
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•  

Pacheão do logar de secretario do novo governo 
desta Provinda ierm virtUde da dita Portaria •Re- 
gia;  e ao membro do mesmo governo 'o capitão 
Mor tia 'villa e praça de Santos iroãos DaptisticX 
da Silva Paásos, em eonsequencia da referida! 
posse esta Camara °Melou ao Exoellentissimo. 
Governo fazendo-lhe participação della, e remet- 
tendo-lhe por cosias a dita Regia Portaria, 'e ter- 
zno de poske. 

Na mesma officiou-se ao Excellentissimo Go- 
verno, ao Excellentissimo Bispo, e ao Doutor 
Ouvidor convidando-os para a festa de São Sesq 
bastião. 

Na mesma lavrou-se edital para que todos) 
os logistas, e'vendeiros afilem tsuas medidas duas 
vezes no armo. 

'Nesta mesma se deu posse ia mim' escrivão. 
do officio desta Camara para servir o tempo 
tres annos em consequencia da Regia Provisã.o, 
que por mim foi apresentada comia cOnsta dor 
auto de posse no livro competente. 

E por hão haver mais que prover Mandaram 
lavrar este termos em que assignaram ; e eu Ma- 
nuel Benedicto de Toledo escrivão da Camara; 
que O escrevi. 	Penteado 	Ramos --- 33ue- 
no Barbosa. 

• 
• 

• 

Termo de ajuntamento para 
irem assistir á festa de São Se- 
bastião aos 20 de janeiro de 1823. 

Aos vinte de janeiro de mil oitocentos e ;vinte 
e tres nesta cidade de São Paulo em casas da 
Camara, e Paços do Concelho deita, onde foram 

• 

• • 

• 
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vindos o Doutor Juiz de Fora Presidente José 
Corrêa Pacheco e Silva e os actuaes :vereadores, 
e actual procurador abaixo assignados para effei- 
to kle irem á Sé kCathedral desta Cidade assisti- 
rem á.  idissa cantada, serMãos, e procissão de - São 
Sebastião e sendo daqui sahiram incorporados 
cobertos com o real estandarte, e foram ha Sé, 
e assistiram á dita festividade, e depois. de fin- 
da recolheram-se a estes Paços do Concelho, 
onde para constar mandaram lavrar este termo 
em que assignaram; e eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão da Camara que o escrevi. H 
Pacheco • Penteado . Ramos 	Bueno 1  , 
Barbosa. 

o 

Vereança de 22 de janeiro 
de 1823. • 

• 

o 

Aos vinte e dois do naez de janeiro de mil 
oitocentos e /vinte e ires nesta cidade de São Pau- 
lo eni 'casas da Camara x Paços ;do Concelho 
della onde ,forarn vindos o Doutor Juiz de Fóra 
Presidente José Corrêa Pacheco e Silva, actuaes 
vereaaores, e procurador ablixo 'assignados para 
effeito de sessão: antes da mesma sahiram licor 

piorados cobertos com o real estandarte e sforam: 
para a 'Sé Cathefdral assistir :á festividade e te 
iDétun em acção 	graças pelos felizes iannots 
da Senhora Imperatriz, deste Imperio do Brasil, 

depois de finda a dita funcção foram a Pala- 
cio .do Gsverno ao cártejó do estylo, e depois" -  
voltaram a estes Paços do Concelho onde despa- 
charam em sessão o expediente. 

• 
•-• 

• 
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Na, mesma recebeu esta Camara um officio 
do Excellentissimo Governo em que determina 

▪ á mesma que lhe remetta uma lista exacta de 
tOdas as pessoas eleitas para deputados de tiir- 
tes deste Imperia, em consequencia do que re 7r .  
metteu-se4a dita lista com resposta do mencio•- 
nado officio que ambos ficam registados no li- 
.
vro competente. 

Nesta mesma recebeu está Camara uma POT- 
fiaria Regia expedida pela Secretaria de • Estada 
dos Nego.cios do Imperio do Brasil acompanha- 
da de dois diplomas impre.  ssos, cuja portaria 
Com data de 23 de setembro cioHanno Proximo 
passadio', á qu:al pôz esta iCamara p seu cumpra- 
se, e registe; e nesta mesma se deu resposta 4 
dita Portaria que fica registada juntamente com 
os ditos diplomas no Livro de Ordens Regias. 

Nesta mesma se ordenou ao actual procura- 
dor que satisfizesse as propinas da festa de Sãci 
Sebastião, bem como a despesa dos pelou.  ros ao 
deasembargador ouvidor geral e corregedor, e a 
seu respectivo' escrivão. E por não, haver mais 
que se despachar na presente 'sessão' mandaram 
lavrar o presente termo de encerramento em 
que assignaram, e eu Manuel Ben?dicto.de To- 
ledo escrivão que o escrevi. 	Pagheco Pen- 
teada 	Ramos 	Buino 	B aMOSa. 

• • 

• Ajuntamento aos 25 de ja- 
neiro de- 1823. 

• • 

Aos vinte e cinco° tuas do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e Ires nesta cidade ídiel 
São Paulo em casas da Cantara, e Paços do 

• 

e 

• 3 • 

• 
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Concelho della 'ande foram vindos o doutor Juiz 
de Fora Presidente José Corrêa Pacheco e Sil- 
va, Officiaes. da Camara abaixo ssignados, e 
daqui sahiram incorporados cobertos com ó real 
estandarte para a Sé Cathedral a assistir a !esti:: 
Vid.ide do padroeiro São Paulo, e depois Ide 
finda toda a funcção recolherarn-se a estas mes- 
mas casas da Camara, e para constar Mandaram 
lavrar este 'terma que assign,aram. E ,eu Mannel.. 
Benedicto de Toledo escrivão que o escrevi. — 
Pacheco* ---- Penteado 	Bueno 	Barbosa. 

Vereação de 29 de janeiro 
de 1823. 

- 

o 

Aos vinte se nove dias do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e tres nesta !cidade ide( 
São Paulo em casas da Camara e Paços do Con- 
celho delta onde foram Vindos o DoutorJuiz de 
Fora Presidente José Corrêa Pacheco e Silva, 
e lafficiaes da Camara abaixo assignados paca 
effeitoi de sessão: em acto da mesma despacha- 
ram o'expiediente. 

Nesta recebeu-fie um officio do Excellentis- 
sima 'Governo em que ordena 'a esta Camara, 
se lhe mandem quanta antes os diplomas dos 
deputadas supplentes por esta .  Provincia para 
servirem nas côrtes deste Impedia do Brasil, 
em consequ.encia passaram-se e asáignaram-se 
os ditos diplomas que foram remettidos ao m2s- 
mo governo acompanhados de officio desta Ca- 
mara, que tudo fica registado no livro campe- / 
tente. 

■ffi- 

• 
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•  
•  

• 

• 

•  

• 

Na tiesma recebeu-se 'outro officior do Des- 
embargador Ouvidor iGeral acompanhadio. do 
Imperial Decreto de onze de dezembro •passado 
nó qual esta Camara pôz O seu tumpra-se, pf, 
espondeu-se ao dito tninistro de se haver re- 

, cebido o dito officio e decreto que ~xá -fi- 
cam registados cada qua! no seu livro Corri- 

. petente. 
Nesta lambem assignaram-se quatro editaes 

sobre os logistas e vendeiros afilarem suas me- 
didas e pesas de que 'usam. 

Nesta mesma determlnou-se ao actual proas 
curador-  visto a sua representação que o cano 
qUe c,onduz a 'sobra das aguas do chafariz para 
o qtantal ido Collegio se acha abatido se destrui- 
dê mostrando um.  grande bturacão, e 'impedindo. 
a expedição das aguas, que quanto antes man- 
dasse compôr para ficar no seu antigo stado.. 
Nesta tambem mandou-se passar mandado para 
Õ dito procurador satisfazer ao pfimeiro tabele 
lião Barbosa desta cidade as custas digo as amais 
Custas da devassa tirada ex-officio sobre achada 
•de um corpo morto de uma negra afogada rio, 
no -Tarnandatihy 'a qual nos foi preente, bem' 
como a conta dos ditos autog fssignajda pelo juiz 
presidente deste Senado. 

Na mesma mandOu-se entregar o ramo do 
córte da carne 'verde da freguezia de Santa Ama- 
ra a Manuel Joaquim dos Sacramentos, e por 
não haver mais que se despachar mandaraM 
lavrar o presente termo em que assignaram. E 
eu Manuel Benedicta de Toledo escrivão que 99 
escrevi. 	Pacheco • Penteado .. Bueno 
Salina 	Bai:bosa. 

•  

• 

• 

• 

7.  • 
• 

• 

• •  
• 

• 
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ViereaçLos de 1 de fevereiro 
t . 	 de 1823. g  

• 

Ao primeiro dia do mez de fevereiro de mil 
oitocentos e vinte e tres iieSta cidade de São; 
Paulo em casas da Cam'ara. Paços do Concelho ' 
della onde se juntaram o ~dor mais velhoi 
Capitã.o Bento José Leite Penteado presidenté 
vereadores adumes, e procurador para effeitó 
de sessão. 	• 

Nella se despachiou o expediente: E por não 
haver mais que despachar Mandar= lavrar 0 
presente termo em qtk ussignaram, e eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o esc ,  
exevi. 1"."~ Penteado 	Ramos 	Barbosa. • 

Vereação de 5 de fevereiro 
de 1823. • 

• 

• 
• • 

Ger 

• 
• 

• 

Mis cinco dias da mez de fevereino, de mil 
oitocentos e vinte e Ires nesta cidade de São 
Paulo em casas da Camara e Paços do Conce, 
Ihs deita, onde se .a.tutitaratn, o Doutor juiz de 
Fona presidente José Corrêa Pacheco e Silva, 
e vereadores actuaes, e procurador nara encalo' 
de se despachar o expediente. 

Na mesma recebeu a mesma Cantara :uma 
carta imperial de S. M. e Imperador em que, 
nomeia vereadores e procurador para a nova 
Camara desta cidade determinando que se lhes. 
désse posse e jura:mento: 1e sendo presente pó; 
mesmo tempo 'nesta sessão um requerimento. de 
Joaquim Theobaldoe Maehado em que repriesenta 
contra os Mencionados vereadores le procurador, 

• 

• 
• ••• 

• 
o 
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• 

• 
• 

• 

para a nova -Camara, deprecando ao Doutor 
Juiz de Fora . Presidente a prevenir e acau- 
telorrohs: (tnrales que podem 'seguir-se da posse: 
em eonsequencia do que •se accordou em fazer 
subir a mendonatio requerimentd á Augusta Pre- 
sença .tle S. M. I. pela Secretaria :de Estado dos 
Negocios do Imperio, e não obrar cousa alguma 
sobre este importante negocio, emquanto S. M. 
I. não resolver o que mais for do ;seu imperial 
agrada. 

Nesta mesma seSsão se recebeu um officio 
da Governo ProVisprio datado em ,tres do cor- 
rente mez, em que determina a esta Camara, 
que revenda a lista tios votado para servirem o 
emprego de Membros dó Governo desta Pro- 
vincia mande chamar ao que foi na eleição im- 
mediato em votos para o mesmo entrego ao . 
coronel Francisco Corrêa de Moraes Leite. para 
que " 

ve n h a tomar posse, e .  juramento em Con'se.  
quencia de haver S. M. Imperial dispensado do 
sobredito emprego ao referido coronel Francis- 
ca Corrêa "de Moraes Leite, e porta.nto passan- 

. do-se a examinar a lista dos * votados nehou ser 
o immiediato em votos o coronel Antonio José 
tie Macedo e Sanipaio, e se iaccOrdou 'que si offi- 
cie a este para que se apresente lieste Snado 
ciai a brevidade possivel, afim de toit..ii posse 
do emprego de membro: do Governo -Provisorio,. 
e juramento; .dando-se disto parte ao mesmo 
Governo. 

Nesta mesma se recebeu @um. officio do des- 
embargador ouvidor geral João de Medeiros Go- 
ines .datada de tres do corrente, e ol oompanhado 
de um edital da .data de doze de dezembro de 

• 

• • 
• 

• 

■ 
e 
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mil 'oitocentos e vinte e dois e unia Carta Regia, 
de Sua M. I á Camara da ,côrte do Rio de Ja - 
neiro datada em nove de janeiro de mil pito - 
centos e vinte e Ires, e cinco pécretos nas 'da- 
tas de trinta de dezembro] de 1822, p primeiro 
de dezembro' de 1822, nove de janeiro de 1823, 
quatro de janeiro de 1823, vinte e iàip, de de- 
zembro de 1822; e alvará de 30 ide 'dezembro de 
1822, tudo' impresso em letra de imprensa. 

Nesta mesma oecasião se fizeram os officio& 
ao Illmo. e Ermo. Sr. Ministro e Secretario id'Es- 
lado, e dos Negocios do Imperio, e lExtrangeiros 
José Bonifacio de Andrada te Silva, rremettendo 1  
se de/requerimento acima mencionado. Também' 
se fez o °Melei iao. coronel Antonio José de Ma- 
cedo e 'Sampaio, chamandó-o para vir tomar 
posse do emprego' de membro doGoverno Pro- 
visoriC, e se respondeiu 'o 'officio do Governo aí 
este respeito. 	 • 
, . E por não haver mais que se despachar man- 

daram lavrar este termo em que assignaram, 
eu Manuel Benedicky de Toledo escrivão da Ca- 
ntara o escrevi. 	Pacheco..---- Penteado 	Rue- 

4. 	no 	Barbosa. 
•• 

Vereação de 8 de fevereiro 
de 1823. 

• 

Aos oito dias do me4 de fevereiro de anil 
oitocentos e vinte e tres nesta cidade de São 

• Paulo, em casas da Camara e Paços do Con- 
celho delia, onde foram vindos o Juiz de Fora 
pela Lei Presidente, vereadores, e prociirádor 
da Concelho para effeito de sessãe. 

1 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 

• 

• 

e 

• 
• 

Nella se recebeu uma carta de convite do 
irmãoi porteira da B'ulla da Santa Cruzada o. 
brigadeiro Manuel Rodrigues Járdão  supplican- 
tk a esta Camara haja de cx)mparecer na Sé 
Cathedral desta Provinda no dia nove do Cor- 
rente pára !assistir á publicação e procissão da 
mesma Bulia. 	 É • 	• 

Na mesma se responaeu a um officio que ti 
desembargador e Ouvidor Geral desta Cidade 
João de Medeiros Gomes dirigiu a S.a Camara 
em data de 3 do corrente acompanhado dos .di-; 
plofmas, e kim edital tudo impresso e declarado, 
na vereação, transacta. 

Na mesma 'se assignou um edital que iesila) 
Camara faz publiCar por copia authentica ex- 
triahida da que nos foi enviado pêlo pesesábar- 
gador e 'Ouvidor Geral desta Comarca, vindo da 
côrte do Rio de Janeiro pelo ministro 'secretario 
.de Estado. 	1 

Na mesma se mandou, passar mandado piara 
• se pagar ao ferreiro José Cont dos Santos a 

quantia de seis mil novecentos e vinjte réis, des- 
pesas feitas com concertos ,d9 variop ferros das 
cadeias e presos .que andam em galés 'de pól- 
os, e tirai-os dos ferros em que -.andam' tral-! 
balhianda. 

Na mesma se mandou passar mandado de 
pagamento da quantia de oito mil réis, ;Pie deve 
esto concelho pagar pela tirada de -um formi- 
gueiro na freguezia de Santa Ephigenia por Anta 
Gertrudes, que segundo a avaliação, e informa- 
çãO do, Juiz Ahnotacé, e Ornei° que p imesmo 

• 
• 

• 
• 

• • 

e 

• 
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• 

nos dirigiu se vê importar na referida quantia 
de 88000. 	 • 

Na mesma 'SC despachou. ); ekpediente. E 
por não haver mais que despachar mandaram 
Lavrar o presente termo em que assignaearat E 
eu Manuel Beneidicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi. i Penteado 	Ramos Kno- 
pp 	Barbosa. 

Declaro que na mesma sessão acima se arre- 
matou o oficio de afiladar e para constar fiz 
esta declaração que assignam o juiz presidente 
pela lei, vereadores e iirocurador p eu :Manuel 
Benedicta de Toledo escrivão o declarei. Pen- 
teada 	Ramos 	Rueno , Barbosa. 

a 

• 

Verea0a de .9 de fevereiro 
de 1823. • 

• 

• 

• 

Aos nove dias do mez de fevereiro de mii 
oitocentos e vinte e tres nesta cidade de São 
Paulo em as casas da Cantara e Paços fio iGon- 
celha delia, 'ah' se juntaram o juiz de fora pelai 
lei presidente, vereadores, e procurador, daqui 
sahiram incorporados, is cobertos com o real 
estandarte, e foram á Igreja de Santo Antotnio 
de onde sahiu a procissão da Bulia da Santa( 
Cruzadã e foram á Sé Cathedral desta cidade l  
onde assistiram 'o sermão e publicação da ales.. 
•kala bulia é se recolheram a estes Paços do Con- 
celho, de que para constar mandaram lavrar este; 
termo) que fassignaram. E eu Manuel Benedi- 
etc,* de Toledo escrivão da Camara o *escrevi. 
Penteado Ramos Bueno. 
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Vereação de 15 de fevereiro 
de.  1823. 

‘j 

e 

• 

• 

1 

• 

ees 
• 

• 

Aos quinze dias do mez de fevereiro de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta cidade de São Pau- 
lo em casas -da Camara e 'Paços do ,Conoelho 
delia se juntaram o Juiz de Fora 'pela lei Bento 
José Leite Penteado presidente vereadores e Pro- 
curador actuaes para effeito de sessão.. 

Nella recebeu esta Camara tres decretos, e 
duas proclamações todos impressos, para esta 
Camara fazer cumprir e registar competente- 
mente. 

Na mesma se recebeu um officio do juiz al- 
motacé Francisco de Paula Xavier de Toledo 
na 'data de 11 do corrente fevereiro em a qual 
participa a cita Camara, que pelo administra- 
dor das rendas deste concelho José Mendes Kla 
Silva foi representado a elle dito juiz abnw otacé, 
que Luiz Nunes, Joaquim Frade, José de .Bar- 
ros, e oiro sujeito que mora em casa de José 
de Godoy que matam gados clandestinamente 
vendem pelas entradas desta cidade,scujo offi- 
cio dirigiu ta mesma 'Camara ao jknz de fora 
pela lei presidente para dar as pr4dencias na- 
cessarias. 	 • 

Na mesma determinou esta Camara que se 
avaliasse um pedaço da rua que segue do pateo 
da igreja do Rosario para a rua da rE6a Vista, 
e que se passasse edital para correr os dias da 
praça a vér se ha 'quema queira arrematar para 
a sua 'factura, cuja rua se ha de calçar de peei 
kira desde o dito pateo té intestar cos  ml ia calçada 
que sóbe do beco do Quartim. Nesta mesma foi 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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klèterminado a mim escrivão notificasse aos pro- 
prietarios do beco tio Inferno para no praso 
de *trinta dias calçarem suas testadas; com 
pena de que nto cumprindo os ditos proprie- 
tarjo% com esta determinação se fazer á custa 
deites por suas propriedades, e de serem puni- 
dós arbitrio desta Camara na forma de suas 
posturas. E por não haver mais que despachar 
lavrei 'este termo em que assignam E eu Ma- 
nuel Benedicto de Toledo escrivão que. o escre- 
vi. 	Penteado -- ,Bueno 	Barbosa. 

Vereação de 19 de fevereiro I 
de 1823. 

• 

o 

Aos dezenove dias do mez de fevereiro de 
mil oitocentos e vinte e ires nesta scidade de Sãic4 
Paulo em casas da Camara e Paços do Conce- 
lho 'delia, onde foram vindos o Juiz de -Foral 
pela Lei Bento José Leite Penteado, e adtuaes 
vereadores, e procurador do Concelho para effei- 
to de sessão. Nella se recebeu um officio do 
Excènentissime Gaserno Provisorio na data de 
13 do l corrente, com o qual nos remetteu por 
copia O bando que pelo mesmo Excellentissimo 
Governo foi mandado publicar nesta cidade no 
dia cinco do corrente; vindo no' mesmo por co- 
pia a provisão da data de 2 de janeiro ia dual 
ordena: se abra nesta cidade 'unia subscripção, 
voluntariâ; em cujo officio nos determina o mes- 
mo Excellentissimo Governo se publique o de- 
terminado acima por editaes; o (fite neste mes- 
md dia se deu cumprimento. 

• 

al• 

_ 
~lu 
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'Na mesma determinou-se passar mandado 
pana to ãctual procurador satisfazer a to Anna 
Joaquim de Carvalho e I Macedo a quazitia ide 
trinta e seis mil réis importanda dos alugueres* 
das casas em que mora o Doutor ¡Desembargar/ 
ddor e Ouvidor Geral João de Medeiros Comes 
¡Lb primeiro 'trimestre deste presente armo, que 
se ha de vencer no fim( de ¡março proxima ra- 
bino. 

E por não haver mais que despachar man- 
liaramr lavrar o presente termo que assignaram; 
e eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão que 
o escrevi. 	Penteado 	Ramos 'Buem> °Fr: 
Barbosa. 

Vereação de 22 de fevereiro 
de '1823. ; 

• 

• • 

e • 

• 

<er 

• 

• 

Aos vinte ;dois do mez de fevereiro de mil 
oitocentos e Vinte e tres nesta cida'de de São 
PauLici em casas da Camara e paços do :Conce- 
lho delia onde 'foram siindqs o juiz de fora pela 
Lei Presidente !Bento José Leite .Penteado, e 
actual vereador José de Almeida Ramos, e .pro- 
curador actual para elícito de sessão. 

• Nella se respondeu a um officio 4ô Expellen- 
tissimo Governo Provisorio recebi o na sessão 
passada 	 • 

Na mesma se recebeu fres decretos de 
M. I. para lhe dar seu devido ;cumprimento di- 
rigidos pelo Doutor Ouvidor Geral, e 'Corre- 
gedor da 'Comarca João de MedeirOs Gomes. 

Nesta mesma essão se deu principio Í subas 
scripção determinada pela Portaria de S. M. 1. 
de 2 de janeiro do corrente anuo. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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E por hão haver mais que despachar man- 
daram lavrar 16 presente termo que assignaram; 
e eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão o es- 
crevi. 	Penteado 	Ramos 	Barbosa. 

Vereação de 26 de fevereiro 
.de 1823. 

li 

Aos vinte e seis dias do mez de fevereiro de 
oitocentos e vinte e ires nesta cidade de São' 

• 
	 Paulo em tasas da Camara :e Paços do Conce- 

lho' deita, 'onde se ajuntaram o Juiz de Fora pela 	 • 

Lei Bento José Leite Penteado presidente ver • 

redores um actual, outro transado, e actual 
procurador para effeito de sessão. Nella se re- 	 • 

cebeu um Officio do Doutor Oiuvidor Geral p3' 

Corregedor João ide Medeiros Gomes que acom- 
panhou um requerimento dos presos vindos da 
Côrte do Rio, e se acham nesta !cidade .para se- 
guinem seus destinos, em cujo officio determi- 	1 

	 • 

nava o mesmo Desembargador Ouvidor que esta 
Camf  ara 'arbitrasse uma quantia sufficiente para 
os ditos presos na ,conformidade do regimento • 

dos vereadores 1§ 37; em consequencia da qual 
e se ;arbitrou !nesta sessão a quantia de cento e 

vinte réis !a cada um por dia; e se 'determinou 
ao.  actual procurador que este assista ciam as 
referidas quantias rentreganda-as ao carcereiro' 
actual, e tom o recibo deste se Jhe levar em 
conta nas que prestar; exigindo tambem o dito 
carcereira clareza dos mencionados presos de 	• 
terem recebido'. 

• Na mesma se recebeu um officio vindo pela 
• Secretaria do Estado dos Negocies do Imperio 	• 

• 

- 

- - 
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para esta %Camara remetter a lista das pessoas 
em quem recahiram votos para deputados da 
Assembléa Geral Constituinte do Imperio do • 
Brasil. 

Na mesma se recebeu um officio do Excel- 
lentissimo Governo Provisorio, com o qual eu- 
viou a esta Camara por copia à carta de Sua 
Magestade Imperial •participando ó feliz nas€i- 
mento da Serenissima Infanta filha do mesmo 
Augusto Senhor, e de S.. M. Imperatriz, em con- 
sequencia do que se mandou publicar editaes 
para se illuminar esta cidade por Ires dias con- 
tinuas contados da data de hoje té p dia 28 :do 
corrente 

Na mesing se respondeu o officio do Dou- 
tor Ouvidor que acompanhou o dito reqUeri- 
mento dos presos. E por não haver mais fine 
se despachar, e ter-se despachado o expediente 
mandaram lavrar este termo que iaAgnaram; 
e eu .  Manuel Benedictoi de Toledo escrivão que 
o escrevi. 	Penteado --- Salino 	Bueno 
Barbosa. 

• 

• 

•  
• 

• 

• 
•  Ajuntamento em 28 de feve- 

reiro de 1823: 

•  

•  

• 

MYS vinte oito dias do mez de fevereiro ide 

mil oitocentos e vinte e Ires nesta cidade de São 
Paulo em casas da -Camara, e Paços do Conce- 
lbi) delia ahi se ajuntaram o Juiz de Fora pela 
Lei Bento José Leite Penteado 'presidente e ve- 
readores o capitão José Mariano Bueno, o sar- 
gent I-mor Antonio Safinn da Fonseca, aquelle 
actual este transacto, o actual procurador para 

• 
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effeito de irem assistir ao Te Detim Lauda:nus 
ria Sé Cathedral desta Cidade, e sendo daqui 
subiram cobertos com ti estandarte leal, e tu- 	

INF 

rum á Sé Cathedral, e ussistirain ax Tc Deum 
LaEudamus, e depois de findo foram a Palacio 
ao Cortejo do estylo; tudo ein ani lo de graças 
pelo feliz nascimulto da Serenissima Infanta re- 
colheramnt a estes Paços do Concelho onde man- 
daram lavrar o presentç termo em que assigni- 
ram. 14:. eu Manuel lienedicto de TOIC(10 CSCri- 
Vil•i O CSCIst'Vi. 	Pel1iead0 	131,1(1110 c - 

- 

Vereação do to de março de 
1823. 

Ao primeiro dia do mez de num) de Juil 

oitocentos 13 \finte e Ires inctii cidade ;dc SYrio 
Paulo em casas da tamaiii, z• Paços ti') Czni- 
cellio. della onde se ateu] tvam juntos o Juiz de • 

Fora pela Latsi Benta José Lute Penteado presi- 
dente, e vereadores e procurador iodos actuars 
para effeito de sessão. 

'Nesta se respand:sti a um officio do digo a 
unia portaria do Excellentissimo 'Ministro e Se- 
calado de Estado José Bonifacio de Andrada c 
Silva, remettenda as listas, a saber a exigida na, 
mesma Portaria e a da apuração da eleição do 
governo, e copia do officio tio governo desta 
prsincia tendente a este mesmo objecto. 

Na mesma se recebeu um officiO do coronel 
Antonio José de Macedo em resposta do que 
est 1 Camara lhe tinha dirigido convidando-o para 
✓ir tomar posse, e juramento para exercer o 
emprega de um dos membros do governo desta 

• 
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Pnavincia; cujo se enviou por copia que acom- 
panhou um officio deste Senado ao mesmo Ex- 
cellentissimo Governo visto que por ordem do 
mesmo' é que se officiou ao dito coronel. 

Na mesma se abriu ium officio do Excellen- 
tissimo Governo Provisorio, ordenando a estai 
Camara dê cumprimento aos decretos de 20 de 
janeiro, outro de 15, e outro de 18, todos do 
mesmo mez deste corrente anno. 

Na mesma se mandou arrematar o córte do 
Jogar denominado Parada pela quantia de qua- 
tro mil réis no bairro de Santa Anna. E por 
não haver mais que despachar mandaram la- 
vrar o presente termo que tassignam. E eu Ma- 
nuel Benedicto de Toledo escrivão da Camara 
que o escrevi. 	Penteado 	Ramos Duelo. 

Vereação de cinco dê março 
de 1823. 

• 

• • 

Aosi cinco de março de mil oitocentos e vinte 
e fres 'nesta Cidade de São Paulo em casas da 
Gamara e Paços do Concelho della,. ahi Se jun- 
taram o 'Juiz de Fora pela Lei-Bela° ,  Joté Leite 
Penteado' Presidente, e o Capitãofrosé Mariano 
~no veretidor actual, e Procurador, lambem 
actual para effeito de sessão. • 	• 

Nesta se despachou o expediente. 
Na mesma recebeu esta Camara um officio 

do Juiz Almotacé Francisco de Paula Xavier 
de Toledo na data de 3 de março Trrente, fa- 
zendo ver ta•dte Senado, que em sua co•rreiçãos 
feita na dia 3 indo gás casinhas ;desta Cidade le 
mandando examinar pelo aferidor actual as ba- 

woo 

• 

o 
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Lanças e viesos deste concelho que nas ditas .m 7, 
sinhas se acham servindo; as achou umas com 
pesos de tufais e outras pela maior parte de me- 
nos: em consequencla do que representava a este 
Senado 'para Mandar aferirdas ditas balánças, 
e pesos afim de se evitar prejuizos publicos: 
em consequencia do que se determinou nSta 
mesnta vereação ao actual procurador, que man- 
daske Concertar. e aferir das ditas balanças, 
pesos. 

Na mesma se determino9u ao actual procura- 
dor que se pagasse das despesas que fez com o 
livro que se •acha servindo para a subscripção 
determinada no...decreto de dois de janeiro do 
corrente anuo. E Por não haver mais cousas 
guie despachar Mandaram lavrar o presente ter- 
mo que assignaram. E eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. Pentea- 
do 	inueno. --- Barbosa • 

Vereação de 8 de março de 
1823. 

é 

Aos oito de março de mil oitocentos e vinte 
e •tres nesta cidade de 'São Paulo em casas da 
Cantara, e Paços do Concelho della, onde se 
ajuntaram o Juiz de fora pela lei ,Bento José Lei- 
te Penteadoe'presidente, vereadores e procuraaor 
iodos actuaes 'para etfeito de 'sessão. Nessa se 
officiou ao brigadeiro Manuel Rodrigues Jor- 
dão para entrar no exercido do emprego de 
thezoureiro da nova subscripção das acções de 
oitocentos réis na forma do plano 'approvado por 
Suia M. 1. pck seu decreto de 24 de §aneiro do 

• 

• 
• 

o • 1 
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corrente anno, remettendo-se-lhe por copia o 
mesmo decreto, e plano. 

Na mesma se provou e mandou por o actual 
procurador deste Senado se pagar das despesas 
que por ordem deste mesmo Senado fez com a 
calçada da rua da Rosario, e mais despesas miu- 
das, feitas tambem por mando deste Senado. 

Na mesma se determinou ao mesino procura- 
dor mande concertar a ponte, denominada cio 
Ferrão que se acha com as cabeças Arruinadas. 

Nesta mesma se determinou "ao mesmo pro- 
curador satisfaça ao doutor ouvidor geral, e cor- 
regedor desta comarca a cêra que lhe coMpette 
peta festividade da Nascimento da Sereníssima 
'Infanta recemnascida. 

Na mesma arbitrou este Senado aos presos, 
vindos da elide do Reino que se Acham nas ca- 
deias desta cidade a quantia de 160 ,por dia 
para seus sustentos na digressão de seus -desti- 
nos, a cada uni deites, até á tília 4e Jundiahy. 
E por hão haver mais que despachar, e ter-se 
despachado o expediente mandaram lavrar o 
presenjte terma que assignaram. E eu 'Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 
crevi. 	Penteados 	Ramos --- !nen° ,--- Bar- 

• bosr 	 11 
 

• 

1 si  
Vereação de 12 de março de h 

• 1823. • 
1 
1 

Aos doze dias do mez de março de mil oito- 
centos e vinte e tres nesta cidade de São Paulo 
e casas da Camara e Paços do Concelho deita, 
onde se achavam juntos para effeito de sessão 

• is 
• 

• 

6. 
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o vereador Mais velho Bento José Leite Pen- 
teado, e o capitão José Mariano Ruem e o 
actual procurador, em acto da mesma se despa- 
chou O ekpediente. 

Na mesma (iniciou esta Camara ao Illustris- 
sim Brigadetro Manuel nodrigues Jordlo, re- 
mettendo copias do plano, e decreto de 24 de 
janeiro do corrente'anuo, tendente a acções de 
oitocentos réis para a segurança da Marinha 
deste rico e vasto Imperio Braziliense por p 
mesmo prosegtur na execução do dito decreto 
e como thesouitiro desta deputação. 

Na mesma se despachou um requerimento 
do sergento-mor José Manuel da Luz dando per 
de nenhum effeito a arrematação do talho das 
carnes verdes kl° bairro de Santa Anna feita a 
Jacintho da Silva Rangem em vereação do pri- 
meiro do corrente março mandando notificar 
ao (dito (arrematante para na primeira sessão com- 
parecer nesta Camara para assignar o termo 
que no tompetente livro se ha de lavrar, &.) 
como se sustou a dita arrematação. 

E por não haver mais que se despachar man- 
daram lavrar ;9' presente termo que 'assignaram 
t eu Manuel Benedicto de Toledo esc' isão da 
Camara que o escrevi. 	Penteado — nueno --- 
Barbosa. 

Vereação de 15 de março de 
1823. 

• 

• 

Aos quinze de março de mil Oitocentos re 
evinie•e ires nesta cidade em as casas da Cama- 
ra, e Paços do Concelho della, onde se achas am 

■ 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 

• 

• 
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• 

•  

• 

• 
e 

• 

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. 

• 
bit 

Vereança de 22 de março de 
1823. 

•  

•  

• 

•  

•  

• 
• 

•  

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 

• 

• 

• 

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- 

• • 

f 
• 
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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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pedimento que tenha, a Joaquim José da 
veira Baptista: Terceiro, que esta Camara no;F 
!nela, 'colmo [nomeado tem, para servirem de agen- 
tes, que promovam com toda a efficacia, é zelo, 
que lhes 'é proiprio, tão necessario donativo, e ao 
mesmo tempo para o arrecadarem mensalmente 
em seus districtos abaixo designados, ao sar- 
gento-mor José 'Manuel da Luz, ao capitão Fran- 
cisco' Pinto 'Ferraz, ao tenente João Rodrigues 
de Camargo Pires, ao sargento-mor José Joa- ," 
quini de IVasconcellos Alambari, ao capitão Se- 
verino Pinto da Silva, e ao cirurgião Francisco .  
de Paula Xavier de Toledo: Quarto, que para 
mais facil arrecadação do sobredito donativo esta 
Cantara divide esta cidade em dois districtos, se- 
guindo a repartição, que se acha feita, para arre- 
cadação da decima dos predios !urbanos; e que 
aos tres primeiros nomeados agentes fica per- 
tenci; Tido o districto sugeito á vara do juiz de 
fora; e aos tres ultimas o districto sugeito 
varado ouvidor da comarca; Quinto, que os 
sobreditos nomeados agentes, cada um em 'seus 
districtos, ficam autorizados para "de commum 
accordo subdividirem eritre si as ruas, como me- 

. lhor 	0 lhes parece afim de se' facilitar fa .arreca- 
dação deste donativo de que ficam encarrega- 
dos; e da mesma sorte para adaptarem o sys- 
tema, que 'mais conveniente for para melhor 
execução do supradito decreto. 

• 

• 

• 

a 

• 

t pôr Sia forma houve esta Camara las 
ditas ,nomeações por feitas, e autorizados os so- 
breditos nomeados para os respectivos encargos 
visto não serem oceanos' os ardentes desejos del 
cada aun delles de cooperarem por todos os mo- 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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• 

• 

e 

dos posSiveis, ao fim da grande obra de se fir- 
mar para sempre a Independencia Politica deste 
Imperio s e 4sua indispensavel defesa dos inimi- 

, gos externos: e para intelligencia, e conheci- 
mento de cada um dos sobreditos nomeados, e 
igualmente para que se ponha sem demora em, 

. CX1e,CLIÇãOa o mencionado decreto, como Sua Ma- 
gestade o imperador houve por bem deterniinar, 
ateneu a mesma Camara a mim escrivão ex- 
trahisse copias authentica.  s ideste termo de ve- 
reança afim de remetter-se a cada um das so- 
liareditos nomeados. E por não se ter mais 1que 
determinar a este respeita nesta sessão manda- 
rani *lavrar o presente termo que assigni  aram; e 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivã()•da Ca- 
mara o escrevi. 	Pacheco 	Penteado --- Ra- 
mos Barbosa. 

1. • 

•  

•  

• 

• 

• 

E na mesma vereação estando presentes o 
mesmo Doutor Juiz de Fora e Presidente verei- 
dares e procurador todos actuaes se recebeu ;um 
officio do Excellentissibmo 'Governo Próvisorio 
em data de hoje 3 do corrente porn?itlando 
esta Camaro. para na dia 4 do corrente irem in- 
corporados á Sé. Cathedral desta cjdade assistir 
o Te :Deum Laudamus que 1 ria Mesma 'se ha de 
fazer em ácçtto de graças Ror sei o Itlia natalicio 

- Serenissima Princeza Imperial a Senhora 
Dona Maria da Gloria; e se deliberou que esta 
Camara fosse: deliberou mãis que se officio ao 
comm,andante das ordenanças desta cidade pe- 
dindoghe uma relação dos offciaes do seu cor- 

de 'cada unia das freguezias sugeitas c%ta. 
cidade para id fim de ns omear esta Camara.ose'que 

• 

• • •  • 

• • 
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á 

• 

• 

o 

1 

à 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

forem aptos para promoverem, e arrecadarem 
a subscripção innfiensal Liara augmento da Mari- 
nha de Guerra deste Imperio. 

, Se deliberou mais a mim escrivão notifi- 
casse aos moradores' da rua do Rosario Parai 
que no improrogavel termo de trinta dias calcem 
as suas testadas pelo risco que der to ,ri‘estre das 
calçadas da dita rua,c na sua falta aos inquilinos, 
com a -pena de serem condexnnados em seis mil 
réis para leste concelho, e mandar esta Catara 

: fazer as ditas calçadas á custa dos (que forem re- 
missos, e cobrar-se as despesas executivamente. 

Na inesnia se deliberou que o actual pro- 
curador.desta .Carnara mande pintar as. armas 
proprias deste Imperio nas varas 'dos vereadores. 

Na mesma recebeu esta Camara uma carta 
de "Fernando José da Rocha, pedindo .urn mestre 
carpinteiro que examine o que se lhe encarre- 
gou pelo 'officio desta Camara de 22 de março 
proximo passado sendo a carta em data de 24 
de mesmo mez, e se assentou que se responda 
aio mesmo enviando por copia a :provisão da 
Junta da .Fazenda Nacional desta Província de 
São Paulo a esse mspeito, para qwe elle a cum- 
pra sem 'demora, declarando-se-lhe que se esta 
Camara o tem 'nomeado para mandar fúer OS 
concertos precisos no rancho do !  Capão das Pom- 
bas, e 'fiscalizar a despesa, e que com tanto ia 
elle incumbe O procurar mestre dos materiaes 
precisos para ia dita obra. E por não haver mais 

4que se despachar mandaram -lavrar o presente 
termo que asiignaram, e eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão da Camará que o escrevi. 
Pacheco --- Penteado 	Ramos 	Barbosa.- • 

• 

• 

• • 

• 

e 
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• 
Termo de :ajuntamento de 4 	 • 

de abril de 1823. 

• 

• 

• 

•  

Aos quatro dias do mez de abril de mil oi- 
tocentos e vinte e tres nesta cidade de São Paulo 
em casas da Camara, é Paços do Concelho della; 
ahi se aluntaram o 'doutor juiz de Mira José Cor- 
rêa Pacheco' e Silva presidente, e vereadores e 
procurador, e foram juntos á Sé Cathedral desta 
Imperial Cidade, onde agsistiram o Te Deum 
Laudamus, que se fez em acção de graças aos 
felizes aniles da Serenissima Senhora Princesa 
Imperial Dona Maria da Gloria, depois do que 
foram a palacio ao cortejo do estylo, de onde 
se recolheram a estes Paços do Concelho, e 
aqui mandaram lavrar este termo de ajuntamen- 
to que lassignam. E eu Manuel Bencfficto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. 

• 

• 

• 

Sessão extraordinaria de 13 
de abril de 1823. 

• 

■ 

• 

• 

e 

• 

• 

AOS treze dias do miez de abril ide mil folio- 
centos eà vitite e tres niesta cidade de São Paulo 
em casas da Camara, e Paços do 1Concelbo delta, 
ond(1  se juntaram o Doutor Jui de tora 'José 
Corrêa Pacheco e Silva "actua 'vereadores e 
procurador, para effeito de se abrir os offic.InQ 
seguintes. 

Uma portaria do ministro, e secretario de 
Estado dos Negocies do Irnperio, na data • do 
primeiro' de abril deste corrente armo. 

Um 'officio do desembargador ouvidor geral 
é corregedor da comarca, i remetten,do tres di- 

• 

• 

• 
••• 	 --ançO••••~1111~ffir 
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plosin.as imperiaes: a saber o alvará de dezoito 
de novembro de 822. Outro de dezenove 'de de- 
vembro do Mesmo armo, e o decreto de dezoito 
de fevereiro do presente armo. 

Uni officio do Excellentissimo Governo Pró- 
ViSOTIO desta Provincia datado do dia de hon- 
tem doze do corrente, em que 'determina á esta 
Camara passe diplomas de deputados ff Supplen- 
tes para esta Provincia /para a Assembléa Geral 
Beste Imperios ao Excellentissimo Martim Fran- 
cisCos Ribeiro de Andrada, e aos bachareis; Ma- 
nuel Joaquim de Ornellqs, e José Corrêa Par 
checo :e Silva. 

E se deliberop que se cumprissem e regis- 
tassem os sobreditos officios; e que para exe- 
cuçãy do ultimo se passem editaes, convocando 
aos eleitores das parochias desta cidade, e aos 
republicanos, e ¡homens bons, para que no dia 
de amanhã que se contam quatorze do corrente 
compareçam nos paços deste Concelho pelas dez 
horas da manhã, afim de lavrar-se a lacta em 
conformidade da lista final da apuração dos vo- 
tos, que ha de servir de diploma imos -deputados 

e su:pplentes por esta Provincia, e cumpriu-se des- 
te modo o que se acha determinado pelo Excel- 
lentissimo Governo Provisorio. 

Nesta mesma se -recebeu um officio do sar- 
gento-mor José !Manuel da Luz na data de :5 
do corrente em rtesposta do que esta .Camara 
lhe escreveu em data de 3 deste mesmos mez: Na 
mesma se . recebeu outro afiem do . Illustrissimo 
Capitão desta Cidade Eleutherio da Silva Prado 
na data de 7 do - corrente mez, em resposta de 

*
outro que eSta Camara lhe .dirigiu em data de 

• 

• 

• 

• 
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tres deste mesmo mez. Na mesma fez esta 'Ca- 
mara as no. meações de agentes, e •cobraidores da 
subscripção mensal para o augmento da Ma- 
rinha de ,Guerra deste Imperio para os (diffe- 
rentes bairros do termo desta cidade. nela ins* ,7 
neira seguinte: , 

Para a freguezia de Santo Amaro foi no- 
meado o argento mor José da Silva de Carvalho. 

Para a freguezia dá Cutia foi *nomeado to 
sargento-mor José Joaquim da Luz digo Joa- 
quiin José da Luz. Para a freguezia dè ,."7" 
Bernardo, foi nomeado.? capftão F ancisco :lu a - nano Gaivão. - 	 •• 

Para a fregueiia da Penha, foi nomeado o' 
iaferes Bento .  Dias Bueno. 

Para a freguezia da Conceição foi natnead:i 
o capitão FranciscO 'Leandro Leme de Moraes. 

Para a freguezia de Juquery foi nbineado o 
sargentot-mor José Pedro da Cunha. 

Para a freguezia digo para o bairro de Santa 
Anna ao capitão Francisco Antonio de Miranda . 

Para a freguezia de Nossa Senhora do O' foi 
nomeado o capitão Manuel de Jesus (Costa ie Cintra. 

• 
Nesta mesma foi detenha  inadd pela Caniara 

a mim escrivão remiettesse aos "ditos, cada lume 
dos sobreHditoS nomeados por copia ó termo de 
sessão extraordinarta de tres do - corrente; ac- 
crescentada a respectiva nomeação de cada um, 
tont a ,possivel brevidade. . 

• Nesta mesma se determinou a mim escrivão 
passasse mandado para o actual procurador satis- 

• 
• 

• 

OS liar -e :- 411~•■ 
II 
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fazer os quarteis vencidos ao doutor Juiz de( Fora 
Presidente José Corit Pacheco e Silva, e aos 
mais empregadas. E por não haver mais que 
se prover na presente sessão mandaram lavrar o, 
presente termo que assignaram. E eu Manuel 
Benedicto de Toledo bscrivão dia Camara o .es- 
crevi. --- Pacheco 	Salino -- Ramos 	Bar- 
bosa. 

• 

Vereação de 16 de abril de 
1823. 

Aos dezieseis dias do mez de abril die mil oi- 
tocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas tia Camara e Paços do 
Concelho onde foram presentes o Doutor Juiz 
de Fora José Ciorit Pacheco e Silva presidente, 
actuaes vereadores e procurador do concelho 
para ¡afeitos de sessão. / 

Nelta se respondeu ao officio do Excellen- 
tissimo Governo remettiendo-se os diplomas de- 
'terminados no mesmo officio. 

Na mesma se respondeu a um officio que se 
rpcebeu de Fernando José da Rocha, em data 
de 24 de março de proximo passado remettendo- 
se-lhe por coligia a provisão da Junta da Fazenda 
Nacional desta Provinda, que determina o con- 
certo do ranchibi doi Capão das Pombas. / 

E por não haver mais que prover manda- 
ram lavrar este termioi em que assignaram. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca 
fiara que o escrevi. -- Pacheco 	Penteado 
Bueno 	Safino 	Barbosa. 

• 

• 

• 
• 

• 

IL 
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Vereação de 19 de abrii de 
1823: • 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos dezenove dias do mez de abril de mil 
oitocentos e' vinte e tres nesta Imperial cidade 
de São Paulo em casas' da Camara e Paços 
do Concelho, onde se :acharain juntos o juiz 
de fora pela lei Bento José Leite Penteado pre- 
sidente actuaes vereadores e procurador para 
effeito de sessão. Na mesma *foi por esta Ca- 
mara nomeado para primeiro juiz ,almotacé ao 
capitão' Severino Pinto da Silva, e Para segundo 
a José Rodrigues Vellozo, e me ordenaram g 
mim escrivão os notificasse para na sessão do 
dia 24 do corrente comparecerem nestes Paços 
do Concelho em vereança para tomarem posse 
do cargo *die Juiz Almotacé. 

Na mesma accordaram, que visto não ter 
cemiparecido quem arremate a nova calçada da 
rua de Santa Thereza, que segue da esquina do 
Reverendo Joaquim Carlos té a travessa ^do Mos- 
teiro da Santa Thereza, como consta da certi- 
dão do actual porteiro que o procurador aman- 
de calçar g jornaes. 

E por nada mais se ter que deliberar man- 
daram lavrar o presente termo que assignaram. 
E eu Manuel Bene•dicto dee Tol&Io escrivão da 
Camara o etcrevi. 	Penteado 	Ramos --- 
Bueno 	Barbosa. 

Vereação de 24 de abril de 
1823. 

• 

• 

• 
Aios vinte e quatro de abril de Mil oitocentos 

e vinte e.  tres nesta Imperial Cidade de São 

• 
• 

• 

• 
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Paulo em casas da Camara, e Paços do Con- 
celho onde se reuniu o Juiz de Fora pela Lei 
Presidente Bento José Leite Penteado, e Ve- 
readores Capitão José Mariano Dueno e proso 
curador actual para direito de tessão. 

Nella recebeu esta Camara tres decretos nas 
datas de 4 de fevereiro, 5 de março ie 29 Me 
março e alvará de .18 de dezembro de 1822. 
Dito de 21 de fevereiro, e 22 digo ,tres provisões 
de 21-22 --e 23 de fevereiro do corrente armo 
dirigidos pelo Desembargador e Ouvidor, Geral 
deita Comarca João de Medeiros Gomes. 

Na mesma se recebeu um eofficib do Excel- 
lentissimo Governo desta Provinda da data de 
15 de abril doi presente a.nno. E por não haver 
mais que se despachar, mandaram lavrar o pre- 
sente termo que assignam. São Paulo 24 de abril 
de 1823. E eu Manuel Bienedicto de Toledo es- 
crivão' da Cantara que o escrevi. 	Penteado .-- 
Bueno 	Barbosa. 

• 

• 

o 

• 

• • 
Vereano «de 26 de abril de: 

mil oitocentos e vinte e tres. . 
• 

■ 

Aos vinte a seis dias do mer de abril de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta cidade de São1 
Paulo em casas da Camara e Paços do Çoncelho,, 
onde se achavam juntos o juiz de Tora pela leit. 
'Presidente Bento José Leite Penteado e vere,a4 
•dores, um actual, outro transado, e actual pro- 
curador para effeito de sessão. Nella se rece- 
beu 'um officio do Excellentissimo Governo, ern; 
data de vinte e tres de abril doe corrente amo, 
determinando a esta Camara que faça desman- 

• o 

• • 

• 

• 
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char o curro; •para o que pana constar ás pes- 
soas que tiverem camarotes no mesmo curro, 
e que tillandem reccilher o que lhes pertencer, 
vista a ruma e estada em que se ,acham °oca- 
sionado pelo tempo; em consequencia do que 
'assentou esta Camara de hoje ir á praça da 
Alegria afim de fazer avaliar tudo que existe 
pertencente a este Concelho; para o que se de- 
terminou mandar avisar dois mestres carpintei- .  
ros. E por não haver digo na mesma se deu 
posse aos dois juizes almotaceis 'capitão Severi- 
nos Pinto da Silva, e José Rodrigues Vellozo. E 
por não haver mais que despachar do expea 
diente moldaram lavrar .  o presente termo em' 
que ,assignaram é e eu Manuel Benedicto de To- 
ledo escrivão da Gamara o escrevi. 	Penteado 

Safino 	Ramos 	Barbosa. 

• 

Vereação de 30 de abril de 
1821 

• 

o 

• 1 

Aios trinta dias do mez de abril de mil oi- 
tocentos e vinte e Ires nesta cidade Imperial de 
São Paulo em casas da Gamara e Paços do Con- 
celho, onde se achavam juntos o Juiz de Fora 
pela Lei Bento José Leite Penteado vertadores, 
Um actual, e outro transactO, e prpdurador . tam- 
bem actual, para effeito de sessão. 

Nella representou o actual procurador Anto- • 
nio José Vieira Barbosa, que defronte á residen- 
cia 	Excellenhsslmo e Reverenchssimo 'Bispa 
existe um terrena murado "pertencerite a este 
Concelho, o qual de presente necessita de con- 
certos; o que acontece quasi todos os annos, vin- • 

• 

• 

• 

. 
• 

• 

• 
• 

• 
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• 

• 

• 

I 

■ 

• 

• 

do 'por este motivo a augmentar as despesas, „e 
sem utilidade, pelo que parecia justo que este 
Senado mandasse edificar alli uma propriedade, 
o que se não pode effectuar em raião de se ide- 
krèr applicar os reditos deste Concelho em obras 
publicas nas quaes com muita urgencia . se  deve 
cuidar, bem como sejam novas calçadas, e reais 
ficação de outras, quese acham inteiramente 
arrUinadas, e que demerando-se o seu concerto 
cada vez ficará .mais pesada a despesa a este 
Concelhio; pelo que ex-vi das circumstancias exa- 
pendidas requereu o mesmo procurador a este 
Senado', que se passe a proceder no referido ter- 
reno uma vistoria, e levando a bem' o mesmo Se- 
nado fazer-se avaliar, e pôr-se em praça pu- 
blica a quem mais :dér, e a pessoa que passe 
immediatamente a maridar edificar uma proa- 

, priedade no -mesmo terreno; ficahdo por esto 
forma desonerado. este Ctoncelho daquella des- 
pesa, e juntamente crynservado aquelle togar li- 
vre de immundicies, e monturos, que 'actual- 

. mente alli se conservain, e aformozeada uma 
4 entrada tão principal; a qual representação ac- 
cord.aram que procedesse a vistoria afim de se 
seguirem os termos necessarios a este respeito.; 

• assim Como a avaliação, e ',edital, pelo qual se 
faça publica a !arrematação da referida, pbra em 
praça publica 

Na mesma recebeu esta CamarHa 'uma carta 
de officio 'de Fernando José da Rocha em data 
de 26 do corrente etn resposta de outro que lesta 
C.amara lhe dirigiu, em data de 16 do corrente 
incumbindo-lhe o concerto do • rancho do Capão 
das Pombas; em cujo officio nos participa ter 

• 

• 

• 
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1 

feito o necessaiio concerto á sua custa ; e que 
nada exigia para seu embolso de algumas des- 
pesas, que com o dito rancho fez, além dos ser- 
viços que fizeram seus escravos. Em consequen: 7  
cia do que deliberou esta Camara, que sê pdffi r  
classe á Junta da Fazenda Nacional desta Pro- 
vinda, remettenda, á mesma por copia a carta' 
da dito Fernando, pela qual se versifica ter esta! 
Camara cumprido com n as determinações que na 
dita provisão foi determinado este mesmo Se- 
nado. 

Na mesma se determinau ao actual procura- 
dor .  digo ao actual carcereiro mandasse concer- 
tar o varão de ferro que segura a ipoéta do sa-, 
drez, pelo ferreiro que costuma fazer os concer- 
tas das mais obras desta cadeia. E na mesma. 
se despachou o expediente, e por não haver mais 
qiie prover mandaram lavrar este termo em que ,  
assignam. E eu Manuel Benedicta de Toledo es- 
crivão da Camara o escrevi. 	Penteado 	Sa- 
finõ --- Ramos --- Barbosa. 

• 

• 

Vereação. de 7 de maio de 
1823. 

Aos sete dias do mez de maio Ide mil pito- 
centos e. vinte e tres nesta imperijil cidade dei 
São Paulo em casas da Camara e Paços do) 
Concelho della onde se achavam juntos o juiz 
de fora pela lei Bento José Leite Penteado pre- 
sidente, vereadores e procurador para dreno de 
sessão). 	 e 

Nella se fdeterminotu ao actual procurador ca- 
pitão Antonio José Vieira Barbosa, que com a 

• 
• 

4 

• 

ti • 

• 

4 

• 

• 
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brevidade possível passe a cobrar quantas divi- 
das se acharem no livro de cargas de dividas 
activas devidas ça este Concelho. 

	

Na mesma foi apresentado 	requeriement•S‘ 
dos irmãos do Rosario, pedindo espera para 
calçarem as frentes das casas pertencentes a 
Nossa Senhora do Rosario; em consequencia 
de cujarequerimento ficaram esperallõs pior ftem- 
po de tres mezes inrprorogaveis com as penas 
comminadas pela notificação que lhes foi feita. 

• Na mesma se despachou o expeclientek E 
por não haver mais que prover mandaram la- 
✓rar o presente termo que assignam 'E eu Ma- 
nuel Benedicto de Toledo escrivãs° escrevi. --- 
Penteado ---- Sqfino 	Bueno 	Barbosa. 

o 

• 

Vereação de 10 de maio ete 
1823. 

• 
• 

• 

AS dez dias do mez de maio de mil oitocentos 
e vinte .  e Ires anuns, nesta cidade de São Pado, 
digo annos, nesta Imperial Cidade de São Paulo, 
em casas de Camara e Paços do Concelho della; 
onde se reuniram o Juiz de Fora pela Lei Pre- 

• sidente, Bento Jo .sé Leite Penteado e vereado- 
res os capitães José Mariano Bueno, e" .José de 
Almeida Ramos, e o procurador actual o capi- 
tão Antonio José Vieira Barbosa para o .effeito 
de Sesiãot 

iNella representou o -Ictual carcereiro, que 
se achava com falta de barris para a conducção 
da agua para a cadeia, o que. se  determinou ao 
actual procurador os mandasse fazer; nesta mes- . 
ma sessão os mandados para os juizes de pffi- 

• 

• 

• 

• 
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1 

• 

• 

• 

•  

•  

o 

• 

dos promptificarem o que lhes pertencer para 
festividade de Corpo de , Deus. Na mesma se 
determinou ao mesmo actual procurador .que 

,promptificasse a cêra precisa para a mesma fes- 
tividade, e procissão, e tua° mais  que necessa- 
rio fosse. Se ordenou mais ao mesmo procura - 
dor, mandasse concertar a caixa da agua do 
chafariz; e assim tambem que mandasse, bran- 
quear as casinhas pertencentes a este concèlho, 
e se despachou todo o texpediente que nesta ses - 

. s ã o se »apresentou. Se determinou mais ao es - 
crivão passasse eclitaes para:Se fazer publico nesta 
cidade, e todos os moradores della conservarem 
as frentes das casas branqueadas, e suas testa- 
das limpas e asseadas, para a les.tividade e pro - 
cissão de Corpo de Deus E nada mais houve 
para se prover nesta vereança, e mandaram fa - 
zér este termo que assignararn E eu Luiz Ma - 
n'uel Feliciano Kelly, segundo taberna°, que no 
impedimento de molestia do actual escrivão da 
Camara Manuel Benedicto de Toledo que o es - 
crevi. 	Penteado 	Ramos 	Rutin° 	Baf- 
bosa. 	 ( • 

• 

Vereação de 14 ide maio de • 

1823. o 

• 

• • 

Aos quatorze de maio de mil oitocentos e 
vinte e tres annos, nesta Imperial Cidade de São 
Paulo, em casas da Camara delia e Paços do 
Concelho, onde se reuniram o Juiz de Fora pela 
Lei e Presidente o Capitão Bento José Leite 
Penteada; e mais vereadores, o sargerito-mor An- 
tonio Safino da Fonseca, capitão José Mariano 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bruieno, e o actual procurador o capitão José An- 
tonio Vieira Barbosa, pana o effeito de vereação. 

Nella se deu todo o expediente deste dia, e 
na mesma se abriu 'um o•fficio do ministro des- 
embargador ouvidor geral e corregedor da co- 
marca, Joh.o de Medeiros Gomes, que com a 
mesmo° acompanhou o Imperial Decreto de Sua 
Magestade sabre a installação das côrtes. Nesta 
mesma se arrematou o estanco alias rendimento 
das cabeças das rezes, da fre•uezia do O', ctijoi 
ramo arrematou Joaquim José de Brito pelai 
quantia de tres mil e duzentos réis. Arrematou, 
Joaquim José de Santa Anua o talho publico 
das rezes da freguezia de São Miguel, pela (inan- 

a-metia de, quatro,  mil e quinhentos réis, e dirigi- 
ram dois orneias um ao sargento-mor Joaquim 
José da Luz da freguezia da Cutia, e outro fao. 
Sargento-mor José da Silva Carvalho da fregue- 
zia de Santo Amaro. 

Nada mais houve, e assignaram E 'eu Lia 
Man'uel Feliciano Kelly segundo tabellião, que 
no impedimento do actual Manuel Benedicto de 
Tolédo que o escrevi. 	Penteado 	Safino 
Buena -- Barbosa. 

Vereação de 17 de maio de 
1823. 

• 

Aos dezesete dias do mez de maio de mil 
oitocentos e vinte e tres aflitos, nesta Imperial 
Cidade de São Paulo, em casas da Camara, e 
Paços do Concelho deita; onde se reuniram o 
Juiz de Fora pela Lei, e Presidente, o capitão 
Bento José Leite Penteado, e o vereador o ca- 

• 

• 
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pjtão José de Almeida Ramos, e o adtual pro- 
curador, o capitão Antonio José Vieira Barbosa 
para o terreno de vereação. 

Nelta se deu o expediente da presente s.ssão; 
e se determinou ao actual procifrador mandasse 
pôr as armas deste Imperio do Brasil no escudo, 
de São Jorge. Nella mesmo requereu o actual 
procurador ql.& ha varias calçadas que eitão in- 
teiramente arruinadas nas quaes é preciso 'pro- 
ceder vistoria afim de se fazerem õs concertos 
necessarios, para o que este Senado deve dar 
as providencias. 

• 

Nada mr'e houVe. E Para constar 'mandaram 
fazer este termo que assignaram E eu Luiz Ma- , 
nuel Feliciano Kelly segundo tabellião que por 
impedimento de moleàtia do actual Manuel Be- 
nedicto de Toledo que o 'escrevi. 	Penteaido 

Ramos Barbosa. , 
o 

o 

1 

Vereação de 21 de maio de 
1823. 

• 

Lá 

•  

• 

• 

• 

Aos vinte e um dias do knez de }Maio de anil 
oitocentos e vinte se Ires annosvnesta ¡Imperial Ci- 
dade de São Paulo, em casas 'da Cdmarae Paços 
do Concelho della onde se reuniram os vereadores 
capitães José de Almeida Ramos, e José Maria- 
no Buem, e o Procurador actual do Concelho 
Mitonio José Vieira Barbosa, e pelo juiz de fora 
pela lei presidente e vereador mais velho o ca- 
pitão Bento José Leite Penteado se achar mo- 
lesto preside o capitão e vereador mais velho 
José de Almeida Ramos. 

1 

• 

• 

1 Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

e 

• 

• 

1 No wo I er rr giorareweinerearm 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

51 • 

Nela, e nesta sessão., se procedeu a vistoria 
na calçada do Tabatinguera, e ássim mais no 
aterrada que entra para esta cidade, cuja visto- 
ria Tiroeederam com os mestres pedreiros, e as 
avaliações:* Nesta Mesma NC °Melou aos excel- i  
lentissimos senhores do Governo desta Provin- 
cia, ao Senhor Bispo, ao Ouvidor, e tao chefe 
das armas, cans;idando para a Testa de Corpo, 
de .Deus; e nada mais houve; e para consTar 
mandaram faur este termo que assignam. E eu 
Luiz Manuel Feliciano Kell3r, segundo tabellião 
que por impaimento de molestia do actual lo 
escrevi. 	Ramas --- Blieno 	Barbosa. 

e 

IVere‘ação de 24 de maio de 
" 1823. 	 1 

• 

• 

• 

• 

• e 

• 

Aos vinte e quatro dias do mez de maio de 
mil oitocentos e vinte e Ires ■annos, Resta Impe- 

) \rial Cidade de São Paulo, em casas da Camara 
deita, e Paços do Concelho, onde se reuniram o 
Juiz de Fora pela Lei Presidente o capitão Bento, 
Jasé Deite PenteadO, e mais vereadores és ca- 
-pitães 'José de Almeida Ramos, e José Mariano 
Buena, e o Banal procurador o capitão José An- 
tonio Vieira Barbosa. 

Nella se 'abriu uma carta daministro desem- 
bargador ouvidor geral e corregedor desta ci- 
dade e ,cormarca 'João de Medeiros Gomes, que 
continha dois 'diplomas. Juni de vinte e ires digo, 
de vinte e dois de abril, deste corrente annb, 
sabre o requerimento do tenente João Manuel, 

Linia; e *Litro da mesma era, sobre o reque- 
rimento.  de Manuel Jacintho Nogueira da Gama. 

• 
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Assim mais se abriu um officio dirigido á Ines- 
nia Camara pelos agentes da repartição volun- 

. tarja das acções da marinha, ia árgento-mor 
José Manuel da Luz 	O capitão Francisco, 
Pinto .  Ferrai Filho, e a'Tenente João Rodrigues 
de Camargo Pires, em data de * vinte e tres do 
corrente mez, e anno que acompanhou uma re- 
lação dos assignantes, e cobrado, que declara- 
vam terem remettido ao thesoureiro da mesma 
contribuição o brigadeiro Manuel Rodrigues Jor- 
dão a quantia de trezentos e noventa e tres mil 
e ¡oitocentos réis. Nesta. mesma se informou um, 
requerimentoyde Dona Anna Angelica da Silva i  
e Castro', como exigia o ministro desembarga- 
dor ouvidor geral, e corregedor, dirigido em a 
mesma ptitiçãce ia esta Camara; e ,se deu todo 
o■ expediente, que nesta sessão foi apresentado. 

Nada mais ,houve, e assignaram. E gu Luiz 
• Manuel Feliciano 'Kelly, segundo tabellião que 

no impedimento do actual Manuel Benedicto 
de Toledo que o escrevi. Penteado Ramos 
¡-- Barbosa. 

A • 

Vereação de 25i de maio de 
1823. di 

• 

• 

Aos vinte e cinco dias do mez de maio ide 
mil ¡oitocentos e vinte e ires ¡ambos nesta Impe- 
rial Cidade de São Paulo, em -casas da 'Camara 
e Paços do Concelho della, onde se reunairairn 
o juiz de fora pela lei presidente lásapitão Bento 
José Leite Penteado e mais vereadores os ca- 
pitães José de Almeida Ramos, e José Mariano 
Buena, e o procurador do Concelho o capitão 
Antonio José Vieira Barbosa. 

é 
• 
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Nella todos juntos foram á Sé Cathedral .  á 
festividade e procissão que na mesma se tez, 
Sobre a feliz meinoria da estação das côrtes 
deste imperio do Brasil, e igualmente nesse dia 
foram ao beija mão, bem como no dia treze do 
corrente, foram ao beija' mão, a pialacio do go- 
verno desta Provincia, pela memoria dos armas 
de El-Rei Senhor Dom João Sexto, em .  cum-,  
primento do officio do Governo desta Pro- 
vinda. 

Nada mais, e assignaram E eu Luiz Manuel 
Feliciano Kelly .seguntio tabellião que no irai% 
pedimento do actual escrivão da Camara Ma- 
nuel Benedicto de Toledo e que o escrevi. :— 
Penteado 	Ramo.  s 	Bueno 	Barbosa. 

• 

• 

• 
Vereação de 27 de maio de 

1823. 

Aos vinte e sete dias do inez de maio de 
mil oitocentos e vinte e tres annos, nesta  Im- 
penal Cidade de São Paulo, em casas da tas 
mara deita, onde se ajuntaram o Juiz de Fora 
pela Lei, e Presidente, o4 capitão Bento José, 
Leite Penteado, o vereador o capitão José de 
Almeida Ramos, e o procurador o capitão An- 
tonio José Vieira Barbosa. 

Nella todos juntos foram na rua.  de Santa 
Thereza, e na togar defronte ao Palacio do Ex- 
cellentissimo Bispo, no terreno defronte ao mes- 
ma Palacio, pertencente a este Concelho, man- 
daram demolir e botar abaixo um portão que 
a mesma havia levantado no mesmo terreno p 
muros do Concelho arbitrariamente sem cozi: 

1 

• e 
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cessão deste Senado, e mandou o dito juiz pre- 
sidente a requerimento da Camara notificar á 
nalesma D. Arma Angelica da Silva e Castro para 
que jámais não puzesse portão naquelle logar, 
e nem bulir nos muros visto que lhes pão per- 
tencia mas sim a este. Senado, a qual me ;1-espon- 
deu estava sciente que não levantava mais, que 
tõdo procedimento, e resposta dou fé. 

E logo se determinou nesta sessão que o 
procurador mandasse levantar o mencionado 
muro visto ter cahido, da mesma paragem em 
-que a mesma tinha levantado o portão que se 
demoliu visto que a mesma se valeu de cahir 
o muro para assim levantar o referido portão; 
se determinou que o mesmo procurador man- 
dasse entupir os buracos que trem no aterrado 
do Carmo ,  apedregulhado que por tser de murta 
necessidade, não admitte os termos de' avalia- 
ções, e praças Nada mais houve, e assignaram. 
Eu Luiz Manuel Feliciano Kelly !escrivão inte- 
rino que por impedimento do !actual Manuel 
Benedicto,  de Toledo que o 'escrevi. 	Penteado 

• 

• Ramos Barbosa. 

Termo' dé vereakito e ajunta- 
~ente de 29 de maio de 1823. 

Aos vinte e nove dias do mez de maio de 
mil oitocentos e vinte e ;tres ;armes, nesta Im- 
perial Cidade de São Paulo jun casas da Canta- 
ra e Paços do Concelho, !onde se reuniram o 
juiz de fora pela Lei Presidente o 'capitão Bento 
José Leite Penteado, e mais !vereadores os ca- 
pitães José de Almeida Ramos, e José Mariano 

• 

• 

tiiv I 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 
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Bueno, e o procurador do Concelho o capitão 
Antonio José Vieira Barbosa. 

Nesta sessão foram depois de reunidos á Sé 
Cathedral desta cidade, á solenne festa de Cor- • 

po de Deus, acompanhando o ;Senhor São Jorge, 
e da mesma' Sé, se jtornaram a recolher com 0, 
mesmo Santo *depois de sua 'procissão, com 
&tuella solennidade que recommendam as im- 
periaes ordens a este respiito. á 

Nada mais. E para constar mandaram fa- 
zer este termo que aSsignaram. E eu Luiz Mas; 
nuel Feliciano Kelly segundo tabelhão que no, 
imPedimento• do actual o escrevi. , Penteado 

Ramos 	Buena ---- Barbosa. 
■ 

• 
Vereação' .de 31 de 'maio de 

1823. 
• 

• 

Aos trinta e um dias do mez de maio de 
mil oitocentos e vinte e ;tres annos, ,nesta Im- 
perlai Cidade de São Paulo, em casas da Ca- 
mara e Paços do Concelho della, onde se reu- 
niram o Juiz de Fora pela Lei e Presidente, 
Bento José Leite Penteado, e mais vereadores,. 
abaixo assignados, e o procurador do Conca- 
lho o capitão Antonio José * ;Vieira Barbosa. 

Nella deram• todo o expediente desta pre- 
sente; sessão', e se avençaram varias pessoas pará 
usarem de vendas; assim mais nesta sessão se 
passou iuma procuração por alvará do Conce- 
lho. Nesta se determinou ao actual procurador, 
passasse a ajustar um advogado, e solicitador 
para defender a causa de tembargo que fez Dona 
Anna Angelica da Silva e Castro, sobre a taipa 

• 

• 

• 

• 
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que este Concelho mandou levantar no terreno 
defronte ao palacio do Excellentissimo Bispo, 
que a mesma mandou embargar, pelo Juizo da 
Ouvidoria. 

Nada mais houve, e para constar manda- 
ram fazer este termo que assignaram E eu 
Luiz Manuel Feliciano Kelly, segundo tabellião 
que no impedimento do actual o escrevi. Pen- 
teado 	Ramos 	Bueno 	Barbosa. 

e 

• 

• 

Vereação de 4 de junho de 
1823. 	• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

Aos 4 'dias do mez de junho. de ¡mil bitocen- 
tós e vinte e tres lannos, nesta Imperial Cidade 
de São Paulo, em casas da Camara e Paços do 
Concelho delia, onde se reuniram o -  Juiz de 
Fora pela Lei e presidente à capitão ,Bento José 
Leite Penteado, e mais vereadores os capitães 
JoSé de• Almeida Ra :mos, e José Mariano Rue- 

. no, e procurador de remissão por impedimento 
do !adual o capitão Manuel Joaquim Coelho. 

• Todos juntos nella deram o expediente da pre- 
sente sessão, bem como se aven3aram varias 
pessoas para ,piirem- vendas. *Assim/ mais se pas- 
sou uma attestação ao sargento-mor Manuel José 
da Costa Ribeiro. 	, 1  

Nada mais houve e,. assignaram. E ,para 
constar fiz este termo. E eu Luiz Manuel Fe- 
liciano Kelly, segundo tabellião que no impe- 
dimento' de inolestia do actual Manuel Benedicto 
de Toledo que o escrevi. , Penteado Ramos 

Buena 	Coelho. 
• 

• 

• 

• 

1 

• 
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Vereação de 7 de junho de 
• 

1823. 
• 

• 
• 

e 

Aos sete dias do mez de junho de mil oito- 
centos e vinte e tres annós, nesta imperial Ci- 
dade de Sãào Paulo, em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho deita, onde se juntaram o Juiz 
de Fora pela Lei, te presidente, o capitão Bento. 
José Leite Penteado, e mais vereadores os ca- 
pitães José de Almeida ,Ramos, e José. Mariano. 
Bucle,- e o procurador transacto o capitão Ma- 
nuel Joaquim Coelho por impedimento do actual, 
e todos juntos. 

Na mesma deram e ¡despacharam todo o 
expediente da presente sessão, ,e avençaram va- 
rias pessoas para o negocio 'de N.rtendas. 

• Na ínesma.  se  determinou mais ao proctira- 
dor se passasse mandado das .propinas da fes- 
tividade de Corpus Christi este Corrente anno. 
E nada mais houve e assignaram E para con- 
star fiz este termo. Eopa Luiz Manuel Feli- 
.ciano - Kelly segundo tabellião. que por impedi- 

' mento de motestia da tadual Manuel Benedicto 
de Toledo que o ¡escrevi., Penteado 	Ramos 

Bueno 	"Coelho. 	1 

1 

Vereação de 11 de junho de 
1823: 

• 

Aos onze dias do plez de junho de mil oito- 
centos e vinte' e ires ;annoS, nesta Imperial Ci- 
dade de São "Paulo, em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho della, onde se reuniram o Juiz 
tile Fora pela Lei e presidente o capitão Bento 

• 

• 
• 
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José Leite Penteado, e mais vereadores e proa' 
curador abaixo assignados. 

Nella deram o expediente desta presente ses- 
são. Determinou-se nesta que o procurador 
actual mandasse fazer o estandarte da Nação de 
Damasco verde, com as armas 'deste Imperá) 
do Brasil bordados de obro, tudo no maior as- 
seio possivel. Se determinou que o actual pro- 
curador mande concertar a palçada que desce 
do pateo da Sé para  a rua do Rosario o (qual 
concerto fará fazer immediatamente visto a ne- 
cessidade e augmento que pôde ter a ruma de 

Qi 

• 

• 

• 

calçada, e que não admitte demora. 
Nada mais houve e assignaram. E para con- 

star fiz este termo. E eu Luiz Manuel Felicia- 
no. Kelly escrivão interino que no impedimento 
do .actual Manuel Benadicto de Toledo que o 
escrevi. 	Penteado 	B en o 	Barbosa. 

Vereação de 14 de junho de . 
1823. 

• 

• 

■ 
• 

• 

• 

Aos quatorze de junho •de mil oitocentos e 
vinte e tres nesta •Imperial Cidade de . Sãoi Paulo 

i em 'casas d 	m a Caara, :e Paços.  do C n.celho deita 
onde se achavam juntos o 'Juiz 	Fora Pela 
Lei Presidente,. Benta José Leite Penteado, actuaes 
vereadores, e Procurador -  para . efieito de ‘essão, , 
nella se despachou o expediente. , 	. 

Na mesma dirigiu este ,Senádo quatro offi- 
cios aos quatro membfos do Eicellentissimo Go- 
vernos c.bomidando-os para contribuirem na sub‘- 
scripf,eão voluntaria ora estabelecida para defesa 
deste Imperio. 
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Nesta apresentou o actual procurador ama 
"peça de damasco verde para a factura do novo 
estandarte, ramo na sessão de 11 do corrente 
junho (lie foi determinado, e novamente Si' as- 
sentou respeito á côr, e formalidade do dito 
estandarte, digo novamente se assentou, que o 
dito procurador não mandasse lazer ainda o es- 
tandarte por ignorar-se a ei",r, e O ri Seu. e tamis 
hem se deliberou (Miei:ir-se ao Itlinisteriri para 
delibenar a rói* e irise° glo Meio ionado estand 

Na mesma foi stbsta Camara com Os avalia- 
dortbs do ijuizo 'ao aterrado que segue da ponte 
do Carmo 16 perto tio Senhor Bom Jesus tto 
Usai, e procederam a vistoria p ira Menti do 
'se reedificar i dito aterrado, desde a pmite té 
El ponte (10 Ferrão. e faztbr-stk dalii para diante 
o que fAr prtleiso. 

Nada mais houve que se tives.ie a despachar, 
e mandaram lavrar o presente termo que assi- , 
gnant. E eu \limitei benedielf, de el'oledo escri- 
•5R da t:ainara o cserevi. 	Penteado ---- líamos 

Buem) -- Barbosa. 

Vereação de 18 de junho de 
1823 

Aos dezoito dias d mez de junho de mil 
oitocentos e ‘inte e tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara, e Paços do 
Cnncelho ondtx se achavam junlos O juiz de 
fora pela lei presidentch Bento José Leite Pen- 
teado. actuaes vereadores e procurador para 
effeilo de sessão. 
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. Nella compareceram o Reverendo Padre Ma- 
nuel Francisco de Andrade, e o sargento-mor • 
Francisco José da Silva, e outros abaixo assi- 
&Mos, em Iconsequencia do despacho deste Se- 
nado proferido ha s-essão de quatorze do cor- 
rente, no requerimento dos sobreditos, e abai- 
xei assignados, tio qual requeriam a bem 'seu c 
do' público em att•enção ás obras, que continua- 
damente se tufem por este concelho de concer- 
tos de calçadas, e outras novas qué Se devem. 
fazer, para as quaes se . precisa de pedras, e . 
sendo as pedreiras de maior numero, e melhor 
qualidade de pedras, por isso requerem em seu 
requerimento a concessão de poderem passar 
com os carros no aterrado da ponte grande que. 
segue para o bairro de Santa Anna, pude exis- 
tem as referidas pedreiras, e se offerecem vo- 
luntariamente, e- sem constrangimento .algum a 
concertar o mencionado aterrado Jogo que acon- 
teça qualquer desmancho produzido pela pas- 
sagem deis carros. Em consequencia do que foi 
deliberado por Se Senado, em attenção ás ra- 
iões ponderadas, que se -annuisse o. retendo pe- 
los abaixo assignados na forma seÈuinte: 

Primeiro, que cites sobreditos, ié abaixo assi- 
gnad•os, ficam .obrigados . por este termo in to- 
tum, cada um por si, é -fim por kd•os á conser- 
vação do Mencionado aterrado, provenie.ute da 
pitssagem dos carros, e •  que farão immediata- 
mente concertar, entupindo com :pedregulhos 
qualquer desmancho que appareça, para o que . 
se sugeitam de moio propno a serem obrigados 
a zfazel-o• por si, ou á sua custa quando: haja 
emissão, OU falta, sem que se possam eximir 

• 
• 

• 

• 
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desta condição, p ser por elle,s voluntari or 	 amen- . 
te iliCceita. 	 I 	• 1 

Segundo, que Lambem se lhes declara, que 
nãoé, poderão, ;passar na ponte grande com ps 
carros carregados; mas sim o poderão fazer 
descarregados, de que 'ficam scientes. 

Terceiro, 'que ' ,agia faculdade acima expen- 
dida de poderem passar no aterrado, não terá 
logar em :tempo de chuvas; 'de que tambeni .  fi- 
caram scientes. É • 	• 
• Quarta, e que 'a bem de que ,punca se con- 
servem desmanchos no mencionado aterrado fi- . 

cam Os abaixo assignados obrigados' a compa- 
recer Junanimemente para os referidos ooinoer- 
tos ; para o que se prestarão promptos ft qual- 
quer aviso, que tenham •para o fim de concei- 
tos pelo í.1  e ve re n do Manuel 'Francisco de Andra- 
de, a quem se incumbe o fazer observar as con- . 
dições acima 'de sempre se conservar o aterra- . 
do livre 'dos desmanchos 'causados -11)0os carros, 
e que ;dutrosim se poderão servir desta passa- 
gem., tão sóxnente os que por este termo se 

_ 	gani adis referidos concertos, e sendo-lhes esto 
termo por mim lido acceitaram e se obrigaram 
em tudo, e por tudo a cumprir qu,anto 
dito termo lhes é determinado. .E eu Manuel 
Benedicto de Toledo 'escrivão da Camara o es- 
.cret. 	Penteados --- .Eamos 	Bueno 	Bar- 

' bosa. 'Manuel Fi-ancisco de Andrade -- Fran- 
. ' cisco José áda Silva Manuel d da Silva Machado 

Bento Thomaz Lopes 7-7 José Joaquim Pé- 
reira 	Assigno á pago ,  de Bartholomeu dos 
Santos, José Joaquim Pereira --- Assigno a' rogo 
de Maria joaquina, Manuel Francisco de An- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 
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Manuel Al- klrade 	Signal de José da Silva 
ves Alvim. 

•  • 

* Vereação de 21 de junho de 
1823. 5 

• 

• 

• 

1 

• 

Aos vinte um dias do mez de junho de mil 
oitocentos e vinte e ti-es nesta Imperial _Cidade 
de São Paulo 'em casas da Camara, e Paços do 
Concelho, onde se reuniram o ellitz de Fora pela 
Lei Bento José Leite Penteado actual vereador 
José de Almeida Ramos e procurador para. effel- 
to de 'sessão. Nella se despachou o txpediente. 

Nella representou o actual procurador que 
se achavam 'varias cantaras desta Provincia de- 
vendo. varias quantias de obras que içllas• de 
mão commum devem concorrer com éste con- 
celho para suas facturas; e assini mais dos ,or- 

. tlenados dos<Corregedores, e ao escrivã() da Ca- 
mara da ,éôrté do Rio de Janeiro, e - Por isso 
requer que Se passe a fazer esta arrecadação; 
em consequencia do que se deliberou, que este 
Senado immediatarnenbe .passasse ia offIciar ás. 
mencionadas camarás, 'afim destasimandarem in- 
demnizar as referidas quantias a este Concelho. 
Na Tnesma 'se assignaram varias, cartas aos be- 
nemeritos cidadãos desta cidade para concorre- 
rem de 'tirão commum co{rn as quantias que pu- 
derem para á devida defesa deste Imperia 

Nada mais -houve, e mandaram lavrar o pre- 
sente termo que assignam. Ë eu Manuel Be- 
nedicta de Toledo escrivão o • subscrevi. --- Pen- 
le.ada 	Ramos 	Barbota. 

• 

• 

É 
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Vereação de 25 de junho .de 
1823. 

• 

Aos vinte e cinto dias do mez de junho de 
mil oitocentos e vinte e Ires nesta Imperial Ci- 
dade cie Sna Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do Concelho deita onde se acharia, presen- 
tes o Juiz de Fora pela Lei Bento José Leite 
Penteado presidente, e o actual vereador eapitry, 
Antonio José Vieira Barbosa para effeito dib 
sessão. 

Nesta se determinou ao actual procurador 
promplificasse a nevessaria vibra para a festivi- 
dade da vlsitaçã:, de Santa Izatwl. que se lia de 
fazer no dia dois do futuro mez de julho. 

Na mesma se despachou uni requerimento 
do alferes Joaquim Ribeiro dos Santos em can- 
sequeneia da vistoria fala por este Senado em 

, ninas rasas do mesmo sitas no pateo da Sé. digo 
em eonsequenela 	nolificasib) que este Senad) 
mandou fazer a seu bastante procurador e mes- 
tre de obra, em razão de os estar levantando ar- 

. bitrariamente sem proceder os termos determi- 
nados em vistorias anteriores. t nu‘sina sem o 
neoessario arruamento pelo arruador deste con- 
celho, em cujo requerimento se lhe deferiu p 
despacho seguinte 	Accordam em vereação etc. 
--- Que visto o allegar o supplicante,. que levan- 
tou os muros pelo alinhamento que lhe foi 
dado" por este Senado, ajunte a este. assitn como 
lambem o arruamento feito pelo arruador deste 
concelho, que devia proceder na presença do 
juiz almotacé; para então se lhe deferir. Sã 

• 

• 

• 

• 
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Paulo em 'vereança de 25 de junho de 1823 
Pentetado 	Bueno 	Barbosa. 

• 

• 

(ft 

• 

Na* mesma foi representado pelo actual pro- 
, Curada- que ás madeiras dos carros se estiavam 

extraviando, e que estando em praça, e 'tendo 
já• findado Os dias delia não ha quem oancorrai 
a lançar nas ditas madeiras, telhas, e a mais; 
por isso representou, que, ou se mandasse reco- 
lher, (ou proceder nova avaliação. Em consequen- 
éia doa que se determinou que se passasse á re- 
formar a avaliação, para o que deveriam seui e  

avisados, os FavaliadoreS do Juizo e por não• ha- 
ver mais que despachar mandaram lavrar este 
termo que r,atsignaram. E eu Manuel Benedi- 
etc de Toleda escrivão da Camara o escrevi. 
Penteado Bueno Barbosa. 

• 

Vereação de 28 de junho de 
1823. 

• 

• 

• 

1 

• 

• 

•  
• 

Aos vinte oito dias do mez de junho de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 

a  de São Paulo em casas da Cama! ele ‘Pq.ços do 
Concelho onde foram vindos, o juin de Ora pela 
lei presidente vereadores actines &procuradores 
para effeito de sessão. , Nella se despachou o ex- • 
pedifente. 	• 

Na mesma se mandou passar mandado para 
o actual procurador pagar alo primeiro tabellião 
Francisco José 'Barbosa a quantia de vinte mil 
e novecentos 'noventa e cinco réis, importancia 
digo réis 'Metade de duas devaisas tiradas no 
juiza geral ex-officio 1  dos ferimentos feitos em 

■ 

1 • 
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Gertrudes Maria da Annuneiação e Francisca da 
Graça. 

Na mesma foi determinado ao actual pro- 
curador Antonio José Vieira Barbosa que man- 
dasse concertar o cano das casas que bota para 

rua com a brevidade possivel. Nada mais hou- 
ve, e para constar mandaraM lavrar o presente 
temo que lassignaram. E eu Manuel Benedicto 
*de Toledo ;escrivão que o escrevi. --- Penteado 

Ramos 	Bueno 	Barbosa. • 

• 

Sessão extraordinaria do pri- 
meiro de julho de 1823. 

• • 

• 

•  

• 
• 

Ao primeiro de julho de. mil oitocentos eé, 
vinte e 12-es nesta Imperial Cidade de São Paulo 
em casas da Câmara, e Paços do 'Concelho del- 
ia, ahi e juntaram o' Juiz de Fora "pela Lei) 
Bento José Leite Penteado, presidente e os ve- 
readores capitão joáé Mariano Bruen°, capitão 
José de .Almeida Ramos, e o procurador capim 
tão Antonio José Vieira Barbosa, todos actuo; 
pára effedo desta sessão extraordinaria. 

Nella se Mandou arrematar a reedificação 
da calçada que desce •da boca da rua do Car- 
mo té à ponte do Fonseca, e aterra:do, que da 
mesma ponte Segue, 

Na mesma Se mandou arrematar as madei- . 
r,as dos carros. 

Na mesma :se passai' 'uma ,attestação ao ci- 
rurgião Francisco Xavier de Toledo, .sobre o 
tempb que tem servido o.cargo de juiz ralmotacé. 

Na mesma se passaram trtes editares sobre 
°ousas 'tendentes 'ao bem tpublicet. Nada mais 

• 
/ele 

• 

e 
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houve, e Manaram lavrar o presente .  termo em 
que assignam. E eu Manuel Benedicto de To- 
ledo escrivão da Camara que of escrevi. 	Pai- 
betado Ramos Bueno 	Barbosa. 

• • 

Termo de ajuntamento em 2 
de julho de 1823. 

• 

Aos dois dias do mez ide julho de 	. 
tos e vinte e. ,tres nesta Imperial ,Cidade de São 
Paulo em 'casas da Camara, e Páços do Conce- 
lho delia; hhi se ajuntaram o juiz de fora pela 
lei Bento:José Leite Penteado, presidente actuaes 

- vere,adores capitão 'José de Almeida Ramos, e 
capitão José 'Mariano nueno, e actual procura: 
dor capitão Antonio José Vieira ,Barbosa. para 
effeito de Sahirem a assistir :á procissão da visi- 
tação de Santa Izabel, que se acompanhou da Sé 
té a igreja da Misericordia, onde se ,,Ésistifti á 
missa, e de lá se recolheram a "estes Paços do 
Concelho, onde mandaram Ias rar o presente edi- 
ma em que assignam. E eu Manuel .Benedicto de 
Toledo escrivão que o escrevi. 	Penteado 
Ramos --- Rueno ---- Barbosa. _ 

o 

• 

• 

• 

1 	'• 
Vereaçãp de rç de julho de 

1823. 

• 
ORE, 

• 

a 
• 

Aos cinco )(lias do mez de julho%  lie mil oito- 
centos e vinte ie Ires nesta Imperial Cidade de 
Paulo bem casas i da Cantara, e Paços do Con- 
celha della ,ahi se ajuntaram o juiz de fora pela 
lei Bento José Leite Penteado presidente, e os 
acuaes vereadores capitão José de Almeida Ra- 

• e 

• 

• 
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mos, e capitão José Mariano Bueno, e o actual 
procurador Antonio José Vieira Barbosa para 
effeito de sessão. Nelli se despachou o expe- 
diente 

• 

•  

• 

• 

"81 mesma se recebeu um officio do juiz al- 
matacé José Rodrigues •Vellozo de Oliveira em 
kiata de 4 do corrente julho em que representa 
a este concelho aChar-se um formigueiro no meio 
da rua que atravessa de Santa Ephigenia para 
os natos; defronte ás casas 'do fallecido dou- 
tor Manuel Eufrasio, para este Senado o man- 
dar tirar, igualmente nos representa em dito 
officio, que os ganchás, e traves do !açougue 
publico desta cidade onde se penduram 'ás car- 
ne sies t tio )m11. i to taititu u n adio ■s, e annun ci ando ¡maior 
despesa pat a tear em termos de conservar as 
carnes, que álli se penduram para cortar Em 
consequencia do que se determinou ao actual 
procurador, que mandasse tirar o 'dito formi- 
gueiro, e fazer os conte/tos necessarios no 
açougue. 

Na mesma se mandou passar mandado para 
o actual procurador pagar as propinas perten- 
cenies á festividade da Visitação de Santa Iza- 
bet aos officiaes da casa. 

Na mesma se mandou passar outro man- 
dado para se pagar a ,Dona Anna joaqüina dedi 
Carvalha o trimestre vencido em trinta de ju- 
nho vencido do 'aluguer das casas em que reside 
pi Desembargador e Ouvidor Geral João de Me- 

• deiros Gomes. Nada imais houve, e mandaram 
lavrar o presente. termo em que assIgnam. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 

imara que o escrevi. 

• 
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' 	 Declaro que os mandados são para paga- 
mento das despesas feitas na visitação de Santa 

• Izabel. E eu escrivão o -declarei. 	Penteado, 
Ramos -- %ene Barbosa. 

• 

• 

Vereáção de 9 de julho de 
1823. 

à 

• 
• 

• 
• 

Aos nove 'dias do mez de julho de 'mil-oito- 
centos e vinte e tres nesta Imperial cidade de 
São Paulo em casas da Camara e Paço 'do 
Concelho onde se ajuntaram o Juiz de Fora piela 
Lei Bento José Leite Penteado., presidente, actual 

/ vereador capitão José Mariano Bueno, e .  actual 
procurador capitão Antonio José Vieira Barbo- . 
sa, para effeito de sessão. 

Nellá se recebeu um officio do Excellentis- 
simo Governo Provisorio desta Provincia, em 
aata de 5 do corrente. de julho, sObre lima re- 
presentação4 que ao mesmo excellentissimo go-• . 
virno fez o sargento-mor Manuel Lopes Guima- 
rães, a cuja representação, e officio acompanhou. 
um ¡officio ido capitão 1  Francisco Antonio de Mi- 
randa, dirigido' ao mesmo sargento-mor. 

Na mesma 'se mandou passar Mandado para 
se pagar o primeiro quartel .pertentente ao con- 
certo do aterrado que segue da ponte do Fon- 
seca. 	. 

Nada mais 'houve, e se despachou o expe- 
pedjente, e Mandaram lavrar o presente termo 
em que assignam. E eu Manuel Benedictoi de 
Toledo escrivão kla Cam.ara o escrevi. a Pen- 
teado B ''uleno 	Barbosa. 	 , 

• 
• 

• 

• • 
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Vereação de 12 de julho de 
1823. 

Aos doze de julho de mil oitocentos re vinte 
e ires nesta Imperial Cidade de São Paulo em 
Casas da Camara e Paços do Concelho onde se 
reuniu o corpo da Camara com presidencia do 
juiz de fora peta lei Bento José Leite ,Penteadói 
para dreno de sessão nella se 4despachou o ex- 
pediente. 

Na mesma se procédeu a exame, e vistoria 
em umas rasas do alferes Joaquim Ribeiro 'dos 
Santos sitas no pateo da Sé, cuja 'vistoria Iço 
áchava lavrada no competente livra deltas por 
ser requerida pelo capitão Francisco Mariano 
da Cunha como procurador que mostrou ser 
do dito álferes pela procuração que apresentou. 

Nu mesma se respondeu um officio que esta 
Camara recebeu do Excellentissimo Governo des- 
ta provincia na sessão passada de 9 do corrente 
mez de julho. 

Na mesma se determinou ao actual é procura- 
dor iapromptasse á cêra necessaria para a festi- 
vi•dade dó glorioso Anjo Custodio 

Nada, mais houve e mandaram lavrar o pre- 
sente termo em que assignam. E eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 
crevi. 	Penteado 	Ramos - Rueno 	Bar- 
biosa. 

• 

• Vereação de 19 de julho de 
1823. 

Aos dezenove dias do mez de julho de mil.. 
oitocentos Je vinte e tres neseta Imperial Cidade 

• 
• 

3 
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de São Paulo cai as casas da Cainara, e Paços 
do Concelho onde se reuniu o corpo da Camara 
com presidencia do Juiide Fora pela Lei Bento 
José Leite Penteado, para effeito de sessão, fletia 
se despachou o expediente 

Na mesma foi nomeado o capitão Francisco 
da Silva Prado pala agente da subscrição vo- 
linataria de uma das repartições desta cidad:, 
em togar do sargento-mor .José Manuel da Luz 
que ficou escuso em vista do officio em que 
representou os impedinientos que lhe privam 
da' continuação deste emprego. 

Nada mais houve de que mandaram lavrar 
o presente digo. Outrosim se determinou, que 
o actual procurador mandasse botar algumas 
'carradas de pedregulho em • varios lugares de 
muita precisão•no aterrado da vargem do Carmo 
e assim mais que satisfaça a despesa feita com 
nove presos, que seguem- da cadeia desta cida- 
de para a da villa de Santos. Nada rn lis hou- 
ve, de que mandaram lavrar o presente' que 
assignam. E eu Manuel José Rodrigues da Sil- 
va escrivão; de orfãos que no impedimento do 
escrivão da Camara o escrevi. --- Penteado 
Ramos -Bueno 	Barbosa. 

41,  

• 

Ver teão•de 90/ ((e julho de 
1823. 

• 

• 

• 

Aos vinte dias do mez de julho de mil oito- 
centos e vinte e Ires annos nesta imperial Ci- 
dade de São Paulo, em casas da Camara, te 
Paços do Concelho della, onde se reuniram o 
juiz de fora pelà lei Bento José Leite Penteara 

■•• 
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doi, e mais vereadores, os capitães José de Al- 
meida Ramos, e José Mariano Buem e o pro- 
curador actual, o capitão Antonio José Vieira 
Barbosa. 	 1 	„ 

iNella todos juntos incorporados sahiram 
deste Concelho para a Sé Cathedral, a solenni- 
mar a festa doi Santo Anjo Custodio, e procissão 
da mesma festividade, na forma 'do estylo, e 
ordens sobre as mesmas -festividades, e se re- 
colheram incorporados da esta mesma Camara 
e casa kiella, e para constar mandaram fazer este 
termo de vereança que assignaram E eu Luiz 
Manuel Feliciano Kelly segundo tabellião que no 
impedimentos de tnolestia do actual escrivão da' 
Cantara Manuel Benedicto• de Toledo que o es- 
crevi. 	Penteado --- Ramos --- Baeno 	Bar- 
bosa. 

1 

• 

Vereação de 23 de julho de 
1823. 

'Aos vinte e tres de julho de mil oitocentos 
e vinte e ires nesta Imperial Cidade de São Pau- 

. lo, e casas 'da Camara, e Pachos do tConcelho 
onde se reuniram o juiz presidente Bento José 
Leite Penteado, e mais vereadores, e procurador 
abaixo assignados, para effeito de sessão, nélla 
se 'despachou o expediente 

Na mesma se determinou se passassem os 
mandados para se pagar as despesas, e propi- 
nas da Festividade do Anjo Custodio, e por hão 
haver mais que prover maridaram lavrar o p-  re- 
sente que assignam e eu Manuel Jos'é Rodri- 
gues da Silva escrivão de orMos que no impe- 

e 

• 

• 
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dimento do escrivão da Camara, o escrevi. -- 
Penteado 	Bueno 	Barbosa, 

■ 

Vereação de 26 de julho de 
1823. 

• • 

Aos vinte e\ seis de julho de mil oitocentos 
e vinte e ires nesta cidade de São Paulo, te vi- 
sas da Camara., e Paços do Concelho, onde se 
reuniram o juiz de fora pela lei, eg presidente 
Bento José Leite Penteado, e mais vereadores, 
e procurador do conselho. abaixo assignados pa- 
ra effeito de sessão, nella se despachou p expe- 
diente. 

E por não haver mais que prover manda- 
ram lavrar O presente em que'assignam e ¡eu 
Manuel José Rodrigues da Silva escrivã!) de or- 
fãos que no impedimento do escrivão da Çamara 
o escrevi. 	Penteado 	Ramos 	B nen° . 
Barbosa. 

• 

• 

Vereação de 30 de julho de 
1823. 

••• 

• 

Aos trinta de julho de mil oito ntos e N4nte 
e tres nesta Imperial Cidadè de StL o Paulo em 
as casas da Camara, e Paços do Concelho, onde 
se reuniram o juiz de fora pela lei presidente, 
e mais vereadores, e procurador do concelho, 
abaixo assignados, para effeito de. sessão, nela 
se despachou o expediente. 

E nada mais houve, e assignáram e eu -Ma- 
nuel José Rodrigues da Silva escrivão de orfãos, 

e 

e. 

• 

• 

• 
• 
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• da Camara o 
Barbosa. 

• que na impedimento do escrivão 
escrevi. 	Penteado --- Buam • 

Venação de 9 de agosto de 
1823. 

• 

Aos nove dias do mez de agosto de mil oito- 
centos e vinte e tres nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Camara Paços do .  Con- 
celha delia onde se reuniu O corpo do Senado 
cotin presidencia do juiz de fora pela lei Bento 
José Leite Penteado para ;effeito de -sessão. Nella 
se despachou o expediente. Na mesma se re- 
cebeu !usin loificio do Excellentissimo Governo 
desta Provinda em 'data de seis do porrente,c 
que acompanhou o alvará de quatro de junho 
do corrente annot. 

Na mesma fora.m nomeados para servirem 
o cargo de juizes almofadeis o 'capitão ' Luiz 
Antonio da Assumpção, e ó capitão MathleUs 
Fernandes Cantinho, aos quaes me ordenaram 
os notificasse para na sessão do dia 13 do teor 
rente pelas onze h'oras do dito dia comparece- 
rem nos Paços do Concelho para tomarem posse 
do cargo de juizes almotaceis. Na mesma foi 
noMeado Bartholomeu Bueno para agente e ar- 
recadador da subscripçã.o mensal na freguezia 
da! 0', e ordenaram a num i;escrivão ,  pfficiasse 
wió capitão Bernardo José Leite Penteado para 
entregar ao idito Bartholomeu a relação e maN 
papeis tendente á dita subscripção. 

Nada mais houve, e mandaram lavrar o pre- 
sente termo e-m que !assignam E eu Manuel Be- 

e 

• 

• 
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nedicto de Toledo escrivão da Camara que 9 
escrevi. 	Penteada 4"ffib Ramos c-- Rueno•-- Bar - 
hena. 

• 

• 

• 

Sessão extraordinaria de 11 
de agosto de 1823. 

• 

• 

o 

• 

1 •  
. Aos onze dias do mez de agosto ide mil oito- 

centos e vinte •e tres nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Camara, e Paços do Cm- 
relho delia onde se achava presente o juiz de 
fora pela lei presidente Bento José Leite Pen- 
teado, o actuai vereador capitão José Mariano 
Rumo, e o actual procurador Antonio José Viei- 

. ra Barbosa para effeito •da. presente sessão. 
Nella se recebeu •urn officio do intendente 

geral da policia da c& te do Rio de janeiro Es- 
tevão. Ribeiro de Rezende em data de 24 !cle 
julho do corrente ,anno ao qual acoxnpanhou a 
próclamação feita por Sua Magestade, r) sup- 
pelmentoao Diario do Governo numero 18 de 21 
de julho tio corrente armo em que participa à 
este Senado os decretos e portarias de dezeseis 
de julho proximo passado. 

'Nada mais houve, e mandaram lavrar o 
presente temo que assignam.p eu Manuel Be- 
netlicto de Toledo escrita° dl Camara que o 
escresn. 	Perneado -- Buena 	Barbosa. , 

• 

Vereaçno de 16 de agosto de 
1821 • 

• 

• Aos 'dezeseis dias do mez de agosto de mil 
oitocentos e vinte e ft -as nesta Imperial Cidade 

• 

• 

• 

•••••••••••••■••••••~1~1~ 

- 

-.NOME 

▪ 
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de São Paulo em casas da Camara e Paços ido 
Concelho delk onde se reuniu o corpo dó Se- 
nado, com presidencia do juiz de fora pela lel 
capitão Bento José Leite Penteado, para effeito 
de sessão. 

Nella se deu posse do cargo de juiz álmotacé 
ao capitão Matheus Fernandes Cantinho. Na 
Mesma se recebeu um requerimento • do capitão 
Luiz Antonio de Assumpçãos requerendo a este 
Senado houvesse por hem nomear outra pessoa 
para em seu lagar servir o carga de juiz talmo- 
tacé, vista •Se achar *onerado de varias negada
ções, que pesam scibre sua pessoa em conser 
qtiencia do que accordou este Senado nomear ia .  
Francisco Manuel de Andrada Figuieinedo e Al- 
buquerque para em legar do dito capitão Luiz 
Antonio servir o referido cargo de juiz lalmotacé, 
e logo ordenaram a mim escrivão notificasse 
ao dito Francisco Manuel de Andrada Figuei- 
redo e Albuquerque, para comparecer nos Pa- 
çoS deste Concelho' na sessão do dia 23 do cor- 
rente mez para tomar posse do dito cargo de 
juiz almolacé. 

Na mesma se despachou o expediente. E 
nada mais houve, e mandaram lavrar este ter- 
mo em que assignam. E eu Manuel Benedicto 
de Toledo escrivão da Camiara o escrevi. --Pen- 
teado , 	Ramos 	Biueno 	Barbosa. 

1 

• 

e 

Vereação de 23 de agosto de 
1823. 

Aos vinte e tres dias do mez de agosto de 
mil' oitocentos e vinte e tres nesta Imperial' Ci- , 

• 

• 

• 

• 

e 
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dade de São Paulo em casas da Cantara e Pál- 
ÇOS do Concelho delia onde se reuniu o corpo 
da Camara em presidencia do Juiz de Fora pela 
Lei Bento José Leite Penteado para effeito de 
sessão. 

Nella foi, por esta Camara nomeado o alfe- 
( res José Rodrigues da Fonseca cominandante 

da freguezia do Ó' para agente, e arrecadador .da 
stibscripção de oitocentos réis men.saes na dita 
freguezia por se mostrar totalmente impossibi- 
litado Bartholomeu Buem), que em logar dó 
fallecido agente capitão Manuel de Jesus Costa 
e Cintra, e ordenaram ,a mim escrivão notifi- 
casse ao dito nomeado para entrar no exercido 
da arrecadação da dita contribuição. 

Na mesma se despachou o expediente, e na- 
j34 mais houve do ,  que mandaram lavrar o pre- 
sente termo. E eu Máneuel Benedicto de Tolé- 
do escrivão da Camara o escrevi. 	Penteada 

Ramos 	Ellen° 	Barbosa. 	: 

• 

• 

• 

Termo de vereança de 27 de 
agosto de 1823. 

Aosvinte e • sete dias do mez de agosto de 
t mil oitocentos e vinte e tres nest Imperial Ci- 

dade de São Paulo em casiis da Camara t Pa- 
y-is do concelho deita, onde se achavam o "Juiz 
de Fora pela Lei Presidente capitão Bento José 
Leite Penteado actual vereador capitão José Ma- 
riano Buene, e vereador transacto capitão João 
Lopes França e o actual procurador capitão 
Antonio José Vieira Barbosa para ieffeito de ses- 
;ião. Nelia se assignou ílin edital em o qual se 

, 

•'• 

• 

• 
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proclama aos Povos desta Cidade as beneficas 
intenções de Sua Magestade a Imperador. Dei 
claro que por olvidação foi mencionado no prin- 
eipio deste termo o capitão João Lopes França, 
e só se achavam presentes o juiz de fora pela 
lei, e o actual vereador capitão José Mariano 
Bueno, e actual procurador capitão Antonio José 
Vieira Barbosa. Nada mais houve na presente 
sessão. E para constar lavrei presente termo 
em que iassignaram. E eu Manuel Bienedicto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. 	Pen- 
teada -- Buten° 	Barbosa -- Penteado. 

Termo de vereação de 30 de 
agosto de 1823. • 

Aos trinta dias do mez de agosto de mil oito- 
centos e vinte e Ires nesta Imperial Cidade de São 
Pdúlo em casas da Camara Paços da ,Concelho 
?della onde se reuniu o corpo da :Camara cõm 
presidencia do *Juiz de Fora p'ela Lei .Bento José 
Leite Penteado para ieffeito de seSsão. Nesta 
se respondeu um officio do intendente ‘geral da 
policia recebido em Cantara de onze do cor- 
rente ,Na mesma -se passou edital para esta 
Csamafa sahir de correição pelas ruas desta ci- 
dade; e seus . arredores. Na mesma foi deter- 
minado ao actual procurador deste concelho ca- 
pItão Antonio José Vieira Barbosa moldasse 
concertar varias colmas precisas nas casinhas' 
desta Cidade, e que mandasse concertar o cano 
do 'chafariz. Nesta representou o procurador, que 
presentemente serve, que a bem de seu nego- 
cio Se lhe faz preciso ir á :Côrte tdoi Jlio 'ide Ja- 

o 

• 

• 
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!miro; para o que requer ao Doutor Juiz Pre- 
siden-te e vereadores, que lhe tomem contas, 
visto estar servindo como transacto, e haverem 
•outros, que sirvam o mencionado emprego; cómo 
sejam o 'actual que já se acha nesta icidade, 
outros transaCtos, que por serem mais modera 
nos devem occupar o dito cargo. 	• 

Ao que responderam os dois vereadores ca- 
pitão José de Almeida Ramos e capitão José 
Mariano Bueno, que requeresse o supplicante . 
procurador ao Supremo Tribunal do Desembar- 
go+ do Paço visto que a este Senado não com- 
pete conceder a licença ,  pedida. Nesta se des- 
pachou o expediente, e nada mais houve, de 
que mandaram lavrar o presente termo que as- 
signam. E eu Manuel Benedicto escrivão da Ca- 
mara que o escrevi. 	Penteado 	liamoà 
Buena - Barbosa. 

o 

• 

• 

• 
• . Termo+ de ajuntamento feito 

em 31 de agosto de 1823 para 
effeito de se abrir mu officio do 
ministro secretario de Estado. 

• 

• 

• 

• 

è Ir • Aos trinta e um dias do mezi de lagosio de . 
mil oitocentos e vinte e trã nestd.‘ Imperial Ci- 

de de São Paulo, em casas da Camará, e 
• Paços do Concelho delta, onde se achavam jun- 
tos o Juiz de Fora pela Lei :Bento José Leite 
Penteadó e como presidente, actual vereador ca- 

* pito José de Almeida Ramos, e o actual pro- 
curador capitão Antonio jos( Vieira Barbosa 
para effeito desta extraordinaria sessão. 

• 

4 

• 

• 
• 
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Nella se recebeu um officio do ministro se- 
cretario de Estado do Negocios do Impede em 
que participa ia esta Camara, que pela Mesa do, 
Desembargo do Paço foi remettida a Assembléa 
Geral, Constituinte e Legislativa deste Imix,wrio 
a representação que esta Camara fez sobre ia 
tkbra do 'Desembargo do Paço digo sobre g obra 
do aterrado do Carmo desta Imperial Cidade 
para a mesma Assembléa decidir este negocio. , 

Nada mais houve de que lavrei este termo 
em que assignam. E eu Manuel Benédicto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. -- Pen- 
teado 	liamos --- Barbosa. 

Vereança de 3 de setembro 
de 1823. 

Aos treS dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e 'vinte tres nesta Imperial Cidade de 
São Paulo (dm casas tcla (amara, e Paços do 
Concelho deita uhi se juntaram o Juiz de Fora 
pela LeiPresidente Bento José Leite Penteado, 
e io %argento mor Antonio Salino da Fonseca, 
vereador interino, e o capitão José lkfariano Bue- 
no vereador actual e o capitão Antonio José 
Vieira Barbosa procurador desta Camara para 
effeito de sessão. 

Nesta se recebeu :um officio do Excellentis- 
simo Governo iam data do .  priméiro do corrente 
met de setembro em que 'determina a este Se- 
nado faça iluminar esta cidade pelos habitan- 
tes della nas noites do dia cinco, !seis, te tsete 
do corrente mei em applauso da installação da 
Independencia deste Imperio, o que nesta m4E- 

• 

• 

t" 

* 
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Ma sessão satisfez esta Camara por via do edi- 
tal qUe para isso mandou publicar nesta Impe- 
rial Cidade e Freguezia de Santa Ephigenia. 

Na mesma apresentou o actual procurador 
portaria do Exoellentissimo Governo em que lhe 
determinava assistisse faos capitães do watt°, cha- 
mados para 'diligencias pelo mesmo Exeellentis- 
simo Governo com a quantia de cincoenta réis 
diarios até á conclusão dà mesma diligencia; 
0 que sendo presente ao juiz de fora presidente 
e vereadores, aceordaram não se fizesse a refe- 
rida assistencia; visto não haver leis que a au- 
torizem, e i\esta mesma se officiou ao Excellen- 
tissimo Governo, dando as razões de não -  so 
poder fazer pelos bens do Concelho a despesa 
acima. 

Na mesma se determinou, que nas execuções 
que se 'acham a fazer aos devedores deste Con- 
celho tivesse espera de tres mezes o 'devedor Ma- 
nuel Leme da Guerra. 

Na mesma representou ,o procurador, que 
presentemente serve, que se acham varias cal- 
çadas desta cidade, tanto nas ruas das mesmas, 
como nas entradas os desmanchos que amea- 
çam maior ruma, e maior despesa e pirtanto 
requeria que se fizesse Uma vistoria /geral, e pro- 
cedesse a avaliação para se piõr eiti praça, 'ao, 
que deferiram que na correição que este Sena- 
tro fizesse nesta cidade se mandem amar aos 
mestres pedreiros para se proceder a avaliação. 
. • Nada mais houve e mandaram lavrar este 

termo em que aassignaram E eu Manuel Bene- 
dieta de Toledo escrivão da Camara o escrevi_ 
--- Penteado -- Salino 	Rueno — Barbosa 

• 

• 

em' 

• 
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Termo de vereação de 6 de 
se tembro de 1823. 

Aos seis dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e ti fos nesta Imperial Cidade 
de  São Paulo em casas da Camara e Paços do 
Concelho deita onde se juntaram o juiz de fora 
piela lei presidente Benta José Leite Penteado 
e actuaes vereadores capitão José Mariano Bue - 
nd, e actual procurador capitão Antonio José 
Vieira Barbosa, para effeito de sessão; Nella 
se recebeu 'um officio do Excellentissimo Gover- 
no 'uma Portaria do Ministro dos Negocias do 
Imperio, e a esta unia proclamação 'de S. M. I. 

'a qual determina o mesmo Exoellentissimo que 
esta Camara faça publicar. -  e affixar na forma 
do estylo. Na mesma se recebeu outro officio 
do mesmo Excellentissimo Governo, em que par - 
ticipa a este Senado s  o celebrar-se na Sé CatheL,  
aral desta Imperial Cidade no dia sete do cor - 
rente mez tuin solenne Te Deum Landamus,exi- 
gindo a assistencia deste Senado ao Te Deum 
e juntamente para o beija mão indicado a Sua 
M:agestade, tudo isto por ser dia anniversario 
da "Independencia deste rico ' e vasto Imperio do 
Brasil. Na mesma se recebeu outro officio do 
mesmo Exoelleptissimo Governo em data de 4 
do corrente mez, em que participa a este Se - 
nado ter determinado a. encanamento do Rio 
Tamanduatehy pelas suas antigas margens; ao 
qual nesta mesma sessão se respondeu. 

Na mesma assentaram de sahir de correição 
pelas ruas publicas desta Imperial Cidade a pro- 
ver tildo quanto esti ver a bem do publico no. 

• 
• 

• 	 • 

• • 
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dia nove do corrente de manhã. Nada mais hou- 
ve, e mandaram lavrar este termo em que assim 
gnam. E éu Manuel &medido de Toledo es- 
crivão- da Qunara o escrevi. --- Penteado 	Ra- 
mos Bueno -- Barbosa. 

• 

/- Termo de ajuntamento em 
7 de setembro de 1823. 

Aos sete dias do mez de setembro de inil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Cam.ara, daqui sahi- 
ram reunidos, e foram á Si Cathedral assistir o 
Te Ticum Laudamus, celebrado em acção do' 
dia de hoje anniversario da Independencia deste 
Impelia, publicado pela Augusta Voz de S. M. 
I. e sahindo da Sé foram ao cortejo Ido iestylo 
de .onde se recolheram a estes paços do Con- 
celho, e aqui mandaram lavrar este termo de 
ajuntamento. E eu Manuel Benedicto de To- 
kilo escrivão tia Camara o escrevi. 	Penteada 
---- Ramos 	Bueno 	Barbasia. 

• 

fie 

Termo & ve4ança de 10 de 
setembro de 1823, 

• 

Aos dez dias do mez de setembro 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Cantara e Paços do 
Concelho delta onde se acharam juntos o juiz 
de fora pela lei presidente Bento José Leite Pen- 
teada, e o actual vereador capitão José Mariano 

• 

9 
• 

• 

• 
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•Blueno, e o capitão Manuel Joaquim Coelho pro- 
curador interino por impedimento de molestia: 
da actual capitão Antonio José Vieira Barbosa 
para effeito de sessão. Nella foi por esta Ca- 
miara dirigido um officio a S. M. I, dandoe71he 
parabem de se achar restabeleci-do de saude. 
E nada mais houve que despachar á excepção 
do expediente que nesta se deu e para constar 
mandaram lavrar este termo em que assignam. 
E eu Manuel Benedietoi de Toledo escrivão da 
Catnara o escrevi. 	Penteado 	Bueno 
Coelho'. 

• 

Termo de vereação de 13 de 
setembro de 1823. 

• 

Aos treze dias do mez de setembrõt de mil 
oitocentos e 'vinte e Ires nesta Imperial Cidade 
icle Sãos Paulo em casas da 'Camara, e 'Paços do 
Concelho delia ondene achavam Presentes o 
Juiz de Fora pela Lei Presidente, capitão Bento 
José Leite Penteado, e actu.aes vereadores capi- 
tão José de Almeida Ramos, e José Maria- 
no Buem, e "actual procurador capitão An- 
tonio José Vieira Barbosa para effeito de sessão. 
Nesta se determinou proceder a exame e visto- 
na no rio Tamandatehy para se encanareniperas 
s 	m uas antigas argens, segundo tem resolvido o 

- Excellentissimo Governo desta Provincia. 
Na mesma accordaram que se notificassem 

todos Os mestres latoeiros que trabalham pu- 
blicamente com porta aberta para effeito•de se 
pixyceder á nomeação de juiz e escrivão do dito 

• 

•  

• 

• 

•  
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'Officio de latoeiro, que deverão comparecer nes- 
tes Paçols do Concelho ás onze horas do 'KEN 
vinte doi corrente mez. 

Na mesma cacocirdaram ir no dia 20 do cor- 
rente inspeccionar, e receber o concerto feito 
na pOnte de Santa Anna. E nada Mais houve, 
e despadhon-se o expediente, e mandaram ia 
vrar o presente termo em que assignam. , E eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Camara 
to escrevi. 	Penteado 	Ramos 	eBueno, 

• 

4 

■ 

• 
a 

Barbosa. 

• Termo de declaração que 
mandam fazer o juiz de fora pela 
lei presidente e o actual vereador 
capitão José Mariano Bueno. • 

• 

• 

• 

Aos dezesete dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 
e casas da Cantara e Paçkos do Concelho delia 
pude se achava o juiz de 'fora 'pela liei presidente 
capitão Bento José Leite Penteado, e actual ve- 
reador capitão Josét Mariano Bueno ápara effeito 

• de sessão, onde estiveram té o meio dia, 1e não 
comparecendo o vereador .Capitã# José de Al- 
meida Ramos pela ponderosa longitude de suai 
Situação a leSta cidade, nem o, proeura:dor 'capi- 
tão Antonio- José Vieira Barbosa, nem outro 
transacto em 'seu legar, se não procedeu á Ober- 
turã de sessão do * que para constar mandaram' 
Lavrar o presente termo 'de declaração em que 
assignam. E eu Manuel Benédicto de Toledo 
escrivão da Camara o escrevi. 	Penteado --;- 

/ Bueno. 
• 

• 
o 

9 

• 

• 
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Vereação de 20 desetembro 
de 1823. 

• 

• 

.0" 

Aos vinte dias do me z deètsetenibro de mil 
Oitocentos e vinte e ires nesta Imperial Cid'ade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços do 
Concelho della, ;onde foram vindos o juiz de fára 
pela lei presidente capitão Bento :José Leite 
Penteado, e actuaes vereadores capitão José 
de Almeida Ramos, e o capitão José Mariano 
Bueno, e'io capitão Manuel Joaquim Coelho que 
interinamente serve de procurador por se achar 
o actual to capitão• Antonio José Vieira Barbosa 

. ausente para ca villa de Santos tom !dependencias 
suas, para effeito .  de sessão. 

,
Nella Ppelo 'segundo vereador capitãé José 

Mariano Dueno foi apresentada uma attestação 
do cirurgião apProvádo Francisco de Paula Xa- 
vier de' Toledo em que ttesta estar dito ca- 
pitão José Mariano enfermo, e com necessidade 
de se Medicar. 

Na mesma remetteu esta Camara 'um officio 
ao Excellentissimo Governo acompanhado 'de 
outro officio informatorio do tenente coronel 
José Antonio Teixeira, Cabral, engenheiro, em 
que declara a ferina por que deveNet.  encanado. 
O rio Tamand.atehy pelo seu leito, e a'rdesPesa. • 

Na mesma se deu" toldo o expediente. Na 
mesma ordenaram) á mim escrivão nollficasse aos 

, avaliadores -do Concelho o alferes José Ferrei- 
ria Leite, e 'Manuel Antunes para se aCharem 
na ponte de Santa Anna no dia )4doi toarrelitel 
afim de he examinar o concerto feito na 'dita) 
ponte, com esta Camara que igualmente compa- 

• 

4 
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• 

reberá nesse logar. Wada mais houve e manda- 
rani• lavrar o presente termo em que %ssignam 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara o escres.ri. -e Penteado --- Ramos Bue- 
nos 	'Coelho, 

• • 

• 

Vereança 'de 24 de setembro 
de 1823. , 

• 

■ 

e 

• 

• 

Aos vinte e quatro dias do mez de setembro ,  
de mil' oitocentos e vinte e tines neda Imperial 
!Cidade de São Paulo em casas da Camarai e -Pa- 
ços do Concelho della, onde compareceu o Juiz 
de Fora pela Lei capitão Bento José Leite,Pen- 
teado como presidente, actual vereador capitão 
José de Almeida Ramos, e o procurador capitão 
Antonio José Vieira Barbosa para effeito de 
sessão. 

Nesta se recebeu um officio do Excellientissi- 
kno Governo em data de vinte e dois do 'corrente 
sobre o encanamento do rio Tamandatehy. Na 
mesma foi representado pela alferes José Ro- 
drigues da Fonseca, que elle por se iachar one- 
rhdoi do commando da freguezia dd, O', ¡além de 
outras mais• incumbencias não poc‘ia entrar no 
exercida da agencia e arrecadação dà subscri- 
'pçãoi mensal ora estabelecida na dita freguezia. 
Em consequencia do que ,foi por este Senado 
ruYmeado para o dito emprego a Joaquim José 
de Brito da mesma fneguezia do O', e ordena- 
ram a mim escrivão lhe fizesse a necessaria 
participação para entrar no exercido da sobre- 
dita Commissão. Na mesma se deu todo o ex- 
pediente, e nada mais houve de que inundaram 

4 .  

1 

• 

• 

1 
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lavrar o presente termo em que asásignam. E eu 
Manuel Benedieto de Toledo escrivão da Cama- 
ra o t screvi. 	Penteado Ramos Barbosa. 

• 

Vereação de 27 de setembro 
de 1823. 

• 

• 

•  

• 

• 

Aos vinte e sete dias do mez ide {setembro 
de mil oitocentos e vinte e tres nesta Imperial' 
Cidade de Sãoi Paulo em casas da Cantara lei 
Paços do Concelho delia onde se juntaram 
Juiz de fora pela lei presidente capitão 'BentO 
José Leite Penteado actual vereadOr capitão José' 
de Almeida Ramos, e capitão Gabriel Fernan- 
des Cantinho que interinamente serve por im- 
pedimento de rmolestia do 'actual capitão José 
Muram§ alieno que se acha impedido' por mo- 
lestia,e o procuradár cápitão Antonio José 
ra Barbosa para effeito de sesslioL 

Nella recebeu esta Camara um requerimento 
do reverendo vigario do. Senhor Bom Jesus do 
Braz, e• outros em que supplic,am ao 'Exoellen- 
tissimo Governo providencias sobre o encana- 
mento do Rio Tamandatehy, com despacho .do 
mestok Excellentissimo Governo remettendo a 
este Senado Ta final decisão do negocio. 

Na mesma despachou este Senado um re- 
querimento do provedor e mais irmãos da ir- 
mandade do Santtssimo Sacramento em.qiue de- 
cide que :altendendo ao bem publico não pôde 

• annuir a que se feche o beco mencionado no 
requerimento referido; pois que antes parece 
ser justo, e .  util que se abra 9 (arruamento da 
rua da Esperança -  té o pateo dá Sé p que este 

• 

re • 

• 

• 

• 

• 
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Senado no presente caso não póde fazer por 
ser preciso demolir-se duas proptiedades, e os 
selis reditos acharem-se applicados para outras 
obras de maior turgencia. 

• 'Na mesma despachou este Senado outro. 
requerimento do coronel Francisco Alves Fer- 
reira do Amaral sobre o objecto do 'mesmo re- 
querimento da sobredita irmandade do Santis- 
simo; em que manda responder o provedor_ e 
mais irmãos da irmandade do Santissimo Sa 
cramento ao dito requerimento em .  que se ma- 
nifesta toda a razão e justiça 

Na mesma se deu todo o expediente da pre- 
sente sessão. E nada mais houve do que man- 
daram lavrar õ presente termo em que .  assi- 
gnam. E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão,  da 'Camara .o escrevi. 	Penteado 
Ramos 	Cantinho 	Barbosa. 

• 

• 
• Termo de verenho de 1 de 

outubro de 1823. 
• 

• 

• 

Ao primeiro dia do mez de outabro,de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imirrial Cidade 
de São Paulo em %casas da Camará e "Paço S do, 
Concelho della onde se achavam juntos o juiz 

' de fora pela lei presidente capitão Bento José 
Leite Penteado', e o capitão Gabriel Fernandes 
Cantinho que por impedimento 'de mcilestia do 
capitão José Mariano Bueno, interinamente ser- 
ve de vereador, o sargento-Mor Antonio -Salino 
da. Fonseca, que tambem interinamente. serve 
na presente sessão' por ausenda do vereador 

• 
• 

• 
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transacto capitão José de Almeida em sua fa- 
e 
 zenda mui distante desta cidade parar effeito de 

sessão. 

• 

Nella se encarregou ao capitão Gabriel Fer- 
;landes Cantinho desse 'principio 'ao ;encanamen- 
to do rio Tamandatehy pelo seu 'antigo leito 
obrando para esse cerca° tudo quemto fôr pre- 
ciso, e a bem da mesma obra; ficando' da parte 
deste Senado assistir com tudo .  quanto %fôr pre- 
cisei; assim como mandar o feitor das obras 
desta Camara assistir a mesma obra, :dai' toda 
a ferramenta neoeswia, e oito escravos para 
o serviço do rio. Nada mais houve á excepção 
do expediente deste dia que se deu lado, e para 
constar mandaram lavrar o presente termo cm 
que assignam. Declaro que nesta mesma deter- 
minaram mais se passasse mandado' para se pa- 
gar o trimestre vencido" aos officiaes da casa. 
Nada mais; E 'ett Manuel ;Benedicto escrivão 
da Camara o escrevi. 	Penteado 	Cantinho' 

Salino % 	Barbosa. 

• 

• 

• 

Vereação de 8 de otttubro de 
1825. . 

• 

Aos oito dias do mez de outubro de 'mil 
'oitocentos e vinte e Ires nesta imperial cidade de 4  
São Paulo em casas da Cainara e Paços do Con- 
celho; delia onàe se juntaram o juiz ide fora pelai 
lei presidente capitão Bento José Leite Pentea- 
do, "o sergento mor Antonio Salino da Fonseca, •  

• 

• 
1 

• 

• 

• 
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• 

• 

o 

o 

• 

á 

• 

que como vereador transacto serve por impedi- 
mento dó actual capitão José Maíiano Bueno; 
mio comparecendo nesta o actual vereador capi- 
tão José de Almeida Ramos pela demaziada lon- 
gitude de mais de dez leguas em . que Jubila, em 
falta do qual se convocou para esta sessão st" 
vai-los vereadores transactos, os quaes não com- 
pareceram (uns por molestos, e outros por ou- 
tros motivos que ,lhes occoriam, para effeito 
desta presente sessão. 	 • 	• 

Nesta se recebeu uma portaria do Excellen- 
tissimo Governo em data 'de hoje oito ido cor- 
rente mez em que participa a este Senado ser 
a dominga seguinte aoze deste mesmo mez anni - - 
versaria do natalício flo nosso Augusto Impera- 
dor, e de sua memorava acclantação, e que re- 
solve o mesmo governo que :haja illuminação 
nesta Imperial Cidade na vespera, e no taerklo 
dia, de que participa a este Senado ,  que dê as 
providencias necessarias e outrosim que no dito 
dia doze deverá este Senado concorrer á Sé Ca- 
thttlral desta cidade a assistir o Te Dem Lati- 
damus que nella ha de haver, e dahi ao; Pala- 
cio do .Governo 	cortejo do esOlo dedicado 
ao mesmo Augusto Senhor .  em éonsequencia 
do que mandanun lavrar este edital para a Hitt- 
minação. E pot não haver mais que prover, 
e ter-se dado o expediente da presente sessão, 
mandaram lavrar o presente termo• em que assi- 
gnam. E eu Manuel I3enedicto rile Toledo fes- 
.crivão da Camara o escrevi. 	Penteado ----- Sa- 
fino 	Barbosa. • 

• 

• 
•  

• 

• 
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Termo de ajuntamento de 10 
de outubro de 1823, que faz a Ca- 
miara para ir á Sé Cathedral as- 
sistir á festividade de SãO 
cisco . de Borja. 

• 

• 

• 

Aos dez dias do mez de outubro de mil 
tooentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade de 
Sãos Paulo em casas ia (amara, e 'Paços de Con- 
celho della onde foram vindos O jaiz de fora 
peta lei presidente captais Benta Jos( Leite Pen- 
teado, e os Ve readotes intei inos sargento-mor 
Antonio Safi no da Fonseca, t. 'capitão tiabt lel rer- 
nandes Cantinha por impedimenta dos actaaes 
capitão' José de AIMMILI Ban»s, e capitão José 
Msariano Rumo. e actuai procurador capitão An- 
tonio José Vieira Barbosa, para irem si Sé Ca- 
thedral assistir á • missa Call[ada eni 1UUVOI 

festejo a São Francisco de Borja padroeiro de 
Portugal, de onde depois de finda a dita festivi- 
dade se recolheram a estes Paços do 'Concelho 
onde mandaram lavrar o pressente termo 'em que 
assignam. E 16a Manuel Benedictos de Toledo 
eserivãa da Camara que o escrevi. 	Safino. 

Vereação de 11 de outubro 
de 184. 

Aos onze dias do mez de outubro de mil 
'oitocentos e 'Vinte e tres nesta Imperial Cidade 
de Sãos Paulo em casas da Camara le "Paços do 
Concelho delia, onde se juntaram o juiz tde fora 
pela lei presidente Bento s  José Leite Penteado 
e actual vereadar capitão José de Almeida Ha- • 

• 

• 
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mos e actual procurador capitão Antonio José 
Vieira Barbosa para ièffeito de sessão‘ Nesta se 
Oficiou. a S. M. I. pelo Desembargo .klo Paço 
exigindo nomeação de nova .  Çamara para esta 
Imperial Cidade. 	 •1 

Na mesma se recebeu ,  uma carta do tninistro 
e secretario de Estado em resposta a outra de 
parabem escripta a S. M. I. dando-lhe os ditos 
parabens de se achar restabelecido de• sande. 

Nesta se !deu todo o expediente da !presente 
sessão, e Inundaram lavrar o presente 'termo ém 
que assignam. E eu Manuel Benedicto de To-'  
ledo : escrivão da Ca.mara o escrevi. 	Penteado• 

Ramos 	Barbosa. 

13 

• 

• Termo de ajuntamento feito 
no dia 12 de outubro de f823. 

• 

• 
• 

/  
' Aos doze dias do mez de 'outubro 'de 'mil 
oitocentos e vinte e Ires nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara, e Paços do 

e Concelho deita onde, se juntaram o Juiz de Fora 
pela lei capitão Begto José Leite Penteado pre- 
sidcnte, e os capitães José de A1mefda Liamos, 
Gabriel Fernandes Cantinho, aque le actual, e 
este interina por impedimento de 1 molestia do 
'actual procurador capitão' Antonio José Vieira 
Barbosa, para effeito de irem assistir á festivi- 
dade' que fazia na Sé Cathcdral; sendo' aqui 
sahiram juntos incorporados, e foram á Sé Ca- 
thedral assistir á festividade do dia doze do 
anniversario, e kla memoravel acclamação de S. 
111. 1., e concluida a .festividade foram a pidacios 

ecrtejo do estylo, de onde se recolheram a 

1 
• 
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estes Paços do Concelho, 'e ahi mandaram la- 
vrar o presente termo em que assignam E eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Cami;- 
ra e iescrevi. --- Penteado --- Ramos -- Cantinho 
--- Barbosa. 

Termo de vereação de 15 de 
outubro de 1823. 

Aos quinze dias do mez de outubro de mil 
Oitocentos e yinte e tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Gamara e Paços Ido 
Concelho delta, onde foram vindos o juiz de 
fora pela lei presidente capitão Bento José Lei- 
te Penteado:, e os capitães Joàé de Almeida Ra- . 

mos, e "Gabriel Fernandes Cantinho, este actu,à1, 
e aquelle interino em logar do actual capitão 
José Mariano Ilueno por impedimento de mo- 
lestia, e actual procura-  dor capitão Antonio José 
Vieira Barbosa para effeito de sessão. 

Nella se recebeu um officio do Excellentis- 
simo Governo trem data de quinze do @corrente 

• 

mez de outubro. • 

• 

o 

• 

• 

• 

Na mesma proferiu esta Câmara um 'des- 
pacho no requerimento do alferes Joaquim Ri- " 
beiro dos Santos do teor seguinte § Que sé cum- 
pra of-auto de vistoria feito no mencionado logar 
pela Camara pie serviu no alnio dê Mil pito- 
centos e vinte e 'Um presidida pelo Doutor Juiz 
de Fora Nicolau Siqueira Queiróz, e confirma'da 
por outra vistoria feita pela presente C:amara 
procedendo-se a avaliação no terreno que ficar 
a benefiéio "do publico; tudo na conformidade 
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do ; mencionado auto: São Paulo em ; Camara 
• de, quinze de outubro de mil ottocentós e vinte 

e tres. 
• et. 

Na mesma se 'assentou, que visto o »Ao' have- 
rem jornaleiros para trabalhar na abertura do 
rio Tamandatehy pelo jornal de cento e ses- 
senta réis em consequencia de ser !um trabalho 
pesado', e por ;dentro de agua, que k) procurador 
deste Senado Satisfaça a cada um dos jorna- 
leings •  a quantia de duzentos réis por dia, 'fie 
igual quantia ao' feitor. Na mesma se ;despachou 
o expediente, e nada mais houve doi que para 
constar mandaram Javrar o presente termo em 
que assignam. E teu Manuel Benedicto *de. To- 
ledo escriVão da Cantara o escrevi. --- Penteado 

Ramos 	'Cantinho 	
r Barbosa. 

we• 

1 
Vereação em 18 de otrtubro; 

dc. 1823. 

• 

o 

Aos dezoito dias do mez de outubro de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial. Cidade 
de São Paulo em casas da Cantara 'e Paços do 
Concelho della onde foi vindo o jilií de. fóra 
pela lei 'presidente capitão Bento Jos' Leite Pene 
teado, e o actual vereador capitão José de Al- 
meida Ramos, o sargento-mor Antonio Uniu) 
da Fonseca, que interinamente serve por impé- 
vilmente' de molestia do actual mercador capitão- 
José Mariano Buem, e p procurador capitão 
Antonio JJosé Vieira Barbosa para effeito de 
sessão,e 	 , . 	 . 

Nella dirigiu esta Camara •um officio ao Ex- 
cellentissimo Governo Si resposta de uma por- 

• 

• 

• 

a. 

• 
• 

• 

• 

• eteelaelmi aa•saa•fla ~amai 	e. • a. 
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tarja que peloi mesmo Excellentissimo Governo 
a este Senado foi mandada. 

Na mesma foi determinado a mim escrivão 
exija do provedor da irmandade do Santissimo 
Sacramentoja resposta do requerimento do co- 
ronel Franéisco Alves Ferreira do Amaral, que 
esta Camara 'mandou que respondesse o dito 
irmão provedor, e mais irmãos da mesma Ir- 
mandade do Santíssimo. 

Na mesma se despachou todo o expediente, 
e nada Mais houve, e mandaram lavrar este 
termo em que assignam. E eu Manuel Bene 's 
dicto de Toledo escrivão da Camara o escre'v'i. 

Pentead6 	Ramos 	Safino 	,Barbosa. 

Vere.ação de •22 de outubro 
de 1823. 

Kos vinte e dois dias do mez eLle 'outubro de 

mil oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho deita onde foi vindo o juiz 
de 'fora pela lei presidente capitão Bento José 
Leite Penteado, e o sargento-mor Antonio Sa- 
fino da Fonseca, que em legar do (actual verea- 
dor capitão José de Almeida Ramos serve na 
presente sessão pela ponderosa distancia de sua 
residencia a esta Cidade, e o actual @rocurador 
capitão Antonio José Vieira Barbosa para effei- 
ta ide 'sessão. 

Nella se mandou ao procurador, que presen- 
temente ser* mandasse amoedar os desman- 
chos que existem na ponte do Ferrão por se 
achar annunciando• grande ruma, e consideravel 

• 

• 

• 
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klespesa no caso de se não concertar comi a bre- 
vidade possisnel. 

Na mesma se despachou o expediente, e por 
não haver mais que prover mandaram lavrar 
este termo em grite assignaram E eu Manuel Be- 
nedicto de Toledo escrivão da Camara o les- 
crevi. 	Penteado 	Safino 	Barbosa. , 

• 

Vereação de 25 de outubro 
de 1823. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

••• 

• 

Aos vinte e cinco dias do mez de outubro 
de mil oitocentos e vinte tres nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da •Ca:mara e Pa- 
ços do Concelho deita onde foram vindos ó jitilz 
de 'fora pela lei presidente, capitão José digo? 
capitão Bento José Leite Penteado, e capitão 
José de Almeida Ramos, e oP procurador que 
presentemente servie capitão Antonio José 'Viei- 
ra Barbosa para effeito de sessão. 

Nella recebeu esta Camara uma provisão de 
Sua Magestade Imperial pela Junta d'a Fazenda 
Nacional desta Provincia em que manda inspec- 
cionar a ponte denominada do Coropel Anbasta- 
cmio em attenção aos dois requeriinentos que 
acompanhavam a mesma proVisão, ie se assen- 
tólu nesta mesma sessão proseguir-se nesta di- 
ligencia no dia 27 ,do correntes, para lo que flana 
daram avisar aos avaliá'dores deste concelho para 
no' dito Ma se acharenr ás oito horas dra manhã 

logar-  lia sobredita ponte. 
Na mesma sessão despacharam varios re- 

querimentos de circumstancias por se achar s6 
um vereador. 

• 
• 

• 
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Na mesma se recebeu uma carta do agente 
e arreador da subscripção mensal na freguezia 
de Nossa Senhora do O' dos rendimentos da 
'mesma arrecadação. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e nada mais houve que se prover, itle que- 
para constar mandaram lavrar o presente ter- 
mo em que asSignam. E eu Manuel Benedicto 
de Toledo escrivão da Camara o escrevi. Pen- 
teado Ramos Barbosa 

• 

• Vereação de 29 de outubro 
de 1823. 

Aos vinte nove dias do mez de outubro de 
mil oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Ci- 
'tilado de São Paulo em casas da Carnaraie Paços 
do Concelho idella onde foram vindos o juiz de 
fora pela lei presidente itspitão Bento José Leite 
Penteado, e o actual vereador capitão José de 
Almeida Ramos, ie 4:; procurador que presente- 
mente serve capitão Antonio José Vieira Barbosa 
para effeito de sessão 

Nella se recebeu tuna portaria do Excellen- 
tissima Goverh• desta Provincia em data de 22 
deste corrente outubro inclusa a cuja portaria 
se inecebeu outra dirigida a esta por eopia vinda 
pela Secretaria de Estado dos Negocias dia Fa- 
zenda em' data de 30 de setembro do corrente 
•kuino 

Na mesma deu esta Cam,ara resposta á por- 
taria de S. M I. dirigida pela rJunta da Fazenda 
Nacional desta Provincia a esta Cantara na ses- 
são passada de 25 do corrente. 

• 

o 

• 

••• 

■■■ 
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1 

Nesta mesma sessão despacharam varios re- 
querimentos de ponderação por não compare- 
4e~ os cidadãos republicanos que por Talta 
de vereadores actuaes foram convocados para a. 
presente sessão: 	 ■ 

Nada mais luxuve que prover, e para *constar 
mandaram *lavrar o presenie termo em que assim ,' 
gnarn. E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão da Camara o /escrevi. -- Penteado á Ra- 
mos --- Barbosa. 

• 
Vereação rextraordinaria de 

• 30 de outubro de 1823. • 

o 

• 

Aos trinta dias do Mez de outubro, tie imil 
• oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 

de São Paulo em casas da Camara Paços ido Con- 
celho 'delia onde foram vindos, oulz ,de forn€ 
pela lei presidente capito Bento José Leite Pen- 
teada o vereador actual capitão José Ide Almei- . 

• 

• 

• 
• 

da Ramos, e o procurador que presentemente 
serve capitão Antonio José Vieira Barbosa para 
jeffeita de sessão extraordinaria. 

Nella se despachou um requerimento do til- 
feres Joaquim Ribeiro dos Santa cujo' despa- 
cho é •do teor seguinte 	Accoi-dam em ve- 
reação etc.. Que se proceda a nova vistoria 
com assistencia dos republicanos no • terreno 
inencioruado no dia cinco do mez fde novembro 
proximo ás nove horas • da manhã, para tom 
accordo dos mesmos, se deferir ao jtie. fôr do 
direito, e justiça :autuando-se o presente lre-/ 
querimento juntando-se a esse todos os mais, 

4 

• 

papeis, e termos, que existem 'digo que 'existi- 

• 

• •••• 
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rem a semelhante, respeito, para tudo ser pre- 
sente n;o4 lauto de vistoria. O escrivão ultimo 
ao supplicante este despacho para ser prescrito 
na mesma Vistoria, pena de revelia. São Paulo 
cm Camaim extraordinaria de trinta de outubro, 
de mil oitocentos e vinte e 'fres. Na mesma st 
deu outro despacho em outro requerimento do 
mesmo 'alferes Joaquim Ribeiro-, do teor seguin- .  
te --- Accord= em vereação etc. 	Na !vistoria 
itt, que vae proceder com assistencia de todos os 
republicanos será deferido São Paulo em Ca- 
mara extr,a.ordinaria de trinta de outubro  i de dmil 
oitocentos e vinte e tres. 

Na mesma se passou edital fazendo publico: 
a dita vistoria, é convocando para Leila os eida- . 
dãos republicanos. 	 • 

• 

Na mesma c:ifficiou esta Camara ao Excel- 
lentissimo Governador (Ias Armas deprecando- 
lhe tletermine aos cidadãos republicanos que fo- 
Mn milicianos, ou dê ordens compareçam ãs 
nove horas do dia cinco do 'seguinte mez de no- 
vembro para assistir a uma vistoria, que leste 
Senado tem determinado fazer em umas casas 
sitas na pateo da Sé, e peitencentes ao tilferes 
Joaqtiim Ribeiro dos Santos. 	 • 

Na mesma se despachou .um. requerimento 
do sargento mor José Manuel da Luz conceden- 
do-lhe'por carta de data um pedaço:de terras 
que se acha para dentro dos murbs de sua eha- 
cara sita. na  rua do Curral ao :lado !direito. 

Na mesma foi determinado ao pol i:beiro deste 
Senado Domingos Affonso de Santa Anna no- 
tifique aos pedreiros Manuel da Costa Santos, 
e Vicente Pereira Gomes para me apresentar a 
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avaliação dos concertos que, são precisos nas 
calçadas de Varias ruas desta cidade. . 

Nada mais houve que se determinar e pro- 
ver, nem que ddiespachar más clof fexpekliente e 
=lidaram lavrar o presente termo em que assi- 
gnam. E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão da Camara o escrevi. 'Penteado Ra- 
mas. 	 . 

• 

• 

ai 

• 

Vereação de 5 de novembro, 
de 1823. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos cinco dias do mez de novembro de mil 
oitocentos e vinte tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara, !e Paços Ido 
Conáelho delia onde sé reuniu o corpo tia Ca- 
mara digo onde se achavam juntos ó juiz de 
fora pela rei presidente capitão Bento José Leite, 
Penteado .  e vereadores o capitão José dé Almei- 
da Ramos e o capitão Alesbão Francisco Vaz, 
aquelle actual, e este transacto, e h procurador 
capitão Antonio Vieira Barbosa para effeito de 
sessão. 

Nesta se decidiu a questão qu.e ( versava so- 
bre dever, ou rião levantar de sobradoáo alfe- 
res `Joaquim Ribeiro dos Santos intuas e,asas szítie 
pretende reedificar no pateo da Sé Cathedral, 
como melhor consta do registo da vistoria, que .  
a este respeito se procedeu com ajuntamento, 
e accordo dós republicanos que foram para isso 
convocados, cujo registo se acha no livro 'com- 
petente de vistorias desta Camara. 

Na mesma se manda passar uma ceitidão 
que pede o brigadeiro Mandei Rodrigues Jordão 

• 
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do dia mez, „ ulmo que foi datado o diploma 
que fiz foi dirigido á Camara pelo qual foi IS 
M. I. servido mandar cassar o 'transacto Govic,br- 
no Provisorio desta Provinda. 

• Na mesma se recebeu um officio' do Excel- 
lentissimo GOverno em .dala de tres do corrente 
tendente a ser de necessidade a !universidade 
effectuada nesta Provincia: 

Na mesma se recebeu outro officio fdognesmo 
ExoeHentissimo Governo tambem em data de 
tres dai corrente que :acompanhou um requeri- 
mento de Jeronymb Pinelli sobre atravessado- 
1-es para este Senado dar as providencias ileCreS- • 
siarias por via da autoridade do •Uiz Ahnotacé: 

Nada mais houve, fie se despachou o expe- 
diente deste dia, de que para :conitar mandaram 
lavrar o presente tem* fedi que fassignam. E eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão dá Ca- 
ntara que o escrevi. 	Penteado 	Ramos, 
Vai Barbosa 

• 

Vereg  ação de 8 de návembro 
de 1823. 

. Aos oito dias do II1CZ de novembro de mil 
oitocentos e vinte é tres nesta Imperial Cidade 
k.te São Paulo em casas da !Gaitara p aços (do 
Conoelho della, onde se achavam o juiz de fora 
pela lei presidente capitão Bento José 'Leite Pen- 
teado, e vereadores capitão José de Almeida Ra- 
mos, o sargento mor Antonio Salino tIa Fonse- 
seca, aquelle actual, e este transacto, e o pro- 
curador capitão Antonio José Vieira Barbosa, 
pã,na effeito de sessão. 

e 

• 

• 
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11. 	 Nesta se mandou passar digo ne•sta se passou 

1 	 uma attestação ao cirurgião Manuel José Cha- 
vies, sobre o seu serviço na qualidade de eirur- ,,,

• 

. 
• kião desta Camara. 	 ■ 

Na mesma se officiou ao juiz almolacé re- 

i 	 mettendo-lhe incluso o requerimento de Jero- 
nymo Pinelli sobre atravessadores. 

Na mesma se officiou ao brigadeiro Manuel 
Jordão remettendo-lhe quatro listas, ou  relações 

4 	 da contribuição das freguezi•s do O', Cutia e 
. 	 Conceição, e desta cidade. pertencente a repar- 

,tição do agente Severino Pinto da Silva . 
s 	 . Na mesma se despachou o expediente -deste 

dia. E nada mais houve de que para constar 
11 

mandaram passar o presente termo em ique assi- 
gnam. E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão- da Camara o escrevi. 	Penteado Fia- 
mos • Safino 	Barbosa. 

• . 

•  

• 

• • 

Termo de ajuntamento em 9 .  
de novembro de 1823. 

• 
• 

• 

É 

• 

Aos nove dias do mez de novembro de meil 
oitocentos e vinte tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas Ida Camakaa le Paços go 
Concelho delia onde se achavam Io juiz de fora 
pela lei presidente capitão Bento José Leite Pene 
teddo, e os vereadores transactos o sargento- 
mor Antonio Salino da Fonsec.a e •caliitão Ga- 
briel Fernandes Cantinho e o vereador actual 
capitão José de Almeida Ramos, e o procura- 
dor que presentemente serve capitão Antonio 
José Vieira Barbosa, sendo todos juntos daqui 
sahiram encorporados e foram á Sé Cathedral 

• • 

• 1111 ii 11•1 1 	EP MIN 
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assistir á festividade de Nossa Senhora do Pa- 
trocinia, e depois de fiada a festividade se re- 
colheram a estes Paços do Concelho, onde man- 
darant lavrar este termo em que iassignam. E 
ett Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi. 	Penteado --- Salino 	Ra- 
mos ."ffl.  Barbosa. 

• 

• 

Termo de vereação de 12 de 
nOvembro de 1823. 

Aos doze dias do ma de novembro de mil • 

oitocentos e vinte tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas act Camara, e Paços kio 
Concelho deita onde se achavam juntos o juiz 
de fora pela lei presidente capitão Bento José 
Leite Penteado, e o sargento-mor Antonio Sa- 
fino da Fonseca, que como 'transado em togar 
do actual capitão José de Almeida Ramos serve 
na 'presente sessão em razão de não poder 'com- 
parener nas 'duas sessões desta Camara péla digo 
Clamara em cada semana, pela ponderada lon- 
gitude de mais de dez leguas de sua tsituação 
a esta cidade, e o procurador (NO presentemente 
serve capitão Antonio José 'Vieira Barbosa para 
effeito de sessão. 

Nesta se determinou a mim escrivão lavre. 
fdditaes pondo em praça para • serem arremata- 
dos a quem mais dér as rendas deste poncelho. 

Na mesma se despachou o expediente. E 
nada mais houve, e para ,conskar mandaram Ia 

vrar o presente 'termo em ,que assignam E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 

• 

• 

• 

• 
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• 

mara o escrevi. 	Penteado 	Saíizrn 	Bar- 
bosa. . 

• 

Vereação de 15 de novernbno 
de 1823. 

• 

• 

r, 

• 

• 

Aos quinze.  dias do mez de novembro de- mil 
oitocentos e vinte ti-es nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da .Camara e Paços Ja 
Concelho delia onde se achavam o juiz de fora 
pela lei presidente capitão Bento José Leite Pen- 
teado e os vereadores ca•Pitão José de Almeida 
Ramos, e -o sargento-mor Antonio Salino da Fon- 
seca aquelle, este transacto, e o pnocurador 
capitão Antonio José Vieira Barbosa para elícito 
de sessão. _l 	 1 

 Nesta recebeu esta Camara uma portaria do 
Excellentissimo Governo em data de .12 do cor- 
rente mez, que acompanhou a copia da porta- 
ria do ministro e secretario de Estado José Joi  a- 
qtiim Carneiro de Campos em data de 23 ou- 
tubr' proximo passado 	 Vê ssado em que se o 	ter re- 
solvido a Assembléa Geral Constituinte e Legis- 
ilativa deste Imperio, que os dias 7 de etembro, 
e 12 'de outubro sejam de festa acionei, para, 
que nesta intelligencia faça esta amara regis- 
tar a mencionada portaria (no respec tivo  livro. 

Na mesma °Melou esta Camara a Assem- 
. • 1bléa Geral Constituinte e Legislativa, supplican- 

do-lhie se não mude para mitra Provincia a pro- 
jectada universidade. Na • mesma 'se passaram' 
editae.  s pondo em praça as rendas deste Con- 
celho. 	 • • 

Na mesma se leu todo o expediente, e nada 
mais houve de que se lavrou este termo tm que 

• 

à • 

•  

• 

1 'eme 
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assignam E eu Manuel Benedicto de Toledo 
escrivão da Cantara o escrevi. 	Penteado r  
Ramos Salino Barbosa. • 

• 

• 

•  

Termo de declaração que 
manda fazer o juiz de fora pela 
lei presidente capitão Bento José 
Leite Penteado. 

• 
• 

• 

' Aos dezenove dias do mez de novembro de 
mil oitocentos e vinte tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em ás Paços do _Concelho onde 
foi vindo o juiz de fora pela lei papitão (Bente> 
José Leite Penteado commigo escrivão da Ca.- 
mura ao diante nomeãdo para effeito de se fazer 
sessão, sendo aqui mandou lavrar este teriznõ 
de declaração, em que se declara ter elle juiz 
presidente estado nestes Paços do Concelho des- 
de as dez hioras até çlepois de Meio dia e por não 
apparecerem os vereadores é procurador que 
presentemente serve se não fez sessão, e para 
constar lavrei o presente termo em que assigna-G 
E leu Manuel Senedicto de Toledo escrivão da 
Cantara o escrevi. 	Penteado. 

• 

• 

' 	Vereação` de 22 de noviembro 
de 1823. 	 a 	. . 

• • 

Aos vinte e Uois dias do mez de novembro 
de mil oitocentos e 2,7inte tres nesta Impe-  rial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Câmara ,Paçost  
da Concelho della onde se adhavam o ¡diz de 
fora pela lei capitão Bento José Leite Penteado 
e os vereador capitão José de Almeida ,Ramos, 

• 
• • 

• 

• 
• 

■ 

• 
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e o sargento mor Antonio Safino da Fonseca, 
'gladie actual, e este transacto, é o procurador 
que presentemente serve capitão Antonio José 
Vieira Barbosa, para effeito de • sessão. 

Nesta se nomeou para juizes almotaceis 
José da Silva Marceana, te Manuel Domingues 
Martins de Sousa, e ordenaram a mim escrivão 
os notificasse para comparecerem na sessão de 
de vinte e seis deste Émez para tomarein posse 
do dito cargo. 

Na mesma recebeu esta Camara um officio 
do ExCellentessimo Governo exigindo o concer- 
to da ponte denotninada Pacaembit, e passagem 
do Pacaembà debaixo, em data de 19 do 'cor- 
rente 

Na mesma recebeu esta Camara outro offi- 
cio do almotacé capitão Matheus Fernandes Can- 
tinho em resposta a outro que esta Cain,ara lhe 
tinha dirigido com um requerimento de fero- 

. .nymo Pinelli sobre os atravessadores, e mono- , 

4 

polistas. 
Nesta se passaram editaes para as fregue- 

• das do termõ desta cidade .  pondo em praça os 
contractos deste concelho. 

Nesta mesma se assentou i) esta Camara 
sprocéder a exame e Vistoria em uma agua que 
nasce dentrb dos pastos do Convento de São 
Francisco, e sahe na rua do Curnal. 

e  Nesta prestou juramento e houve posse do • 

• 

• officio de partidor Salvador José Nunes Corrêa. 
Na mesma se despachou a expediente E 

nada mais houve de que para constar se lavrou 
o presente termo em que assignam. E eu Manuel 

• 

• 

• 

• 

• 

,t 

1 Á 

Á 

• 

o 

á 

• • 
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Benedicto de Toledo escrivão da Cantara  o es- 
crevi. — Penteado Ramos a."...  Salino /Barbosa. 

• 

e 

• 

• 

• 

Vereação de 26 de novem- 
bro de 1823. '  

Aos vinte e seis de novembro de mil {oito- 
centos e vinte e ires nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Camara, e Paços 
Concelho delta, onde se achavam o juiz de fona 
pela lei presidente capitão Bento José Leite Pen- 
teado, vereadores, e procurador do Concelho, 
para effeito de sessdo. 

Nélla se despachou o expediente, e se man- 
dou passar editaes em consequencia de uma por- 

e tarja dirigida pelo Excellentissimo. Governo afim 
dós moradores desta cidade pôrem, lUminarias 
no dia ultimo .do corrente, e primeiro !zle de; 
zembro anniversario da sagração, e coroação, 
de Sua Magestade Imperial, e nada mais hou- 
ve, de que para constar se lavrou o presente 
em que assign.am. E eu Manuel José Rodrigues 
da Silva escrivão de orfãos que po Dimpedimento( 
do da Camara o escrevi. --- Penteado -- Salino 

• 

Barbosa. 

Vereação de 29 de noivem- 
bro . de 1823. 

Aos vinte e nove do :mez de novembro de 
Mil oitocentos e vinte e tres ,annos, nesta Impe- 
rial Cidade de São Paulo, em casas da Camiara e 
Paços do Concelho della, onde se reuniram 
juiz de fora pela lei Bento José Leite Pentead4 

• 

• 

~MI 

■M. 
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• 

miais verçadores, capitão José de Almeida 
Mos, e. o) sargento-mor Antonio Salino ida Fon-i 
Seca, e o procurador do Concelho p capitão 
Antonià José Vieira Barbosa. 	• ,„ 

Nella se p6z em praça, e se feziarrentatar ja 
factura da obra do aterrado dó Csanno, ÁrTnci 
piando da ponte Franca, até dó Ferrão ,com 
condições de levantar op sobredito aterro, 
forma do termo de sua .arrematação que fez 
o sargento. mor Francisco José da Silva Nesta 
mesma fez I'ver o juiz presidente os faltas e Dou- 
ço Sunprimento de sua:s obrigações, que. pra- 
ticava o escrivão da vara do alcaide, Manuel 
Custodio do Nascimento, e não ser Ste guffia 
ciente para occupar o retendo 'cargo, portanto 
mandaram cassar a provisão deste, e proveram 
pára o referido cargo a 'Joaquim do Espirito 
Santo. 

Neáta mesma despacharam todo o expedien- 
te que na presente •sessáo holuve, e nada !mais 
accórdarami a fazer. E para constar mandaram 
fazer este termo que assignaram E eu Luiz. 
Manuel .  Feliciano Kelly escrivão que no impe- 
dimento do actual escrivão da Cpinará. 'Manuel 
Biénedicto de Toledo que oi  escreti. Penteado 

RaMos 	Salino 	Barbosa.' II 

Vereação de 1.0 de dezembro 
'de 1823. 

• 

• 
Ao primeiro dia do mez de dezembro de 

Mil oitocentos e vinte e tres anos, nesh:'Im-• 
perial .Cidade de São Paulo, em casas da Ca- 
mara e Paços do Concelho della, linde se irou- 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 
MEDEM 
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ninam o juiz de fora pela lei Bento silosé Leite 
Penado, e mais vereadores o capitão José de 
Almeida Ramos, e p, sargento-mor Antonio . Sa- 
fino da Fonseca, e o procurador do ,Concelhb 
o capitão Antonio José Vieira Barbosa 	, 

Nesta mesma SICSSAO foram 'todos a Sé Ca- 
thedral sobennizar o anniversario da iacclasina- 
ção de Sua Magestade Imperial. Nesta mes- 
ma ‘dirigiram• ?um officio 20 coronel Francisca 
Alv,ares Ferreira do Amaral, afim de se dirigir 
á Córte do Rio de Janeiro com uma deputação, 
por parte desta Camara, e do Povo /desta Impe- 
rial Cidade. Nada miais. E para constar 'man- 
daram fazer este termo que assignam. E eu 
Luiz Manuel Feliciano Kelly segundo tabellião 
que no impedimento do actual Manuel Bene- 
dicto de Toledo que o escrevi. 	,Pebteado 
Ramos Safino Barbosa. 

• 

a 

• 

Vereação de 6 de dezembro • 

de 1823. • 

• 

• 

• 

• 

Aos seis dias do emez )de ¡dezembro 4de mil' 
oitocentos e Vinte e tres nesta Imperial Cicia- 
de de São Paulo em casas da. Cantara, e Paços 
do Concelho Idelba, onde ise iachavam juntos a 
juiz de fora pela ¡Lei ?residente ¡capatão :Bentbi 
José Leite Penteado, os ;vereadores capitão José 
de Almeida Ramos, e !sargento-knor Antonio, 
Salino da FonseCa, aquelle actual, e este trans- 
a:et° e o procurador capitão Antonio José Viei- 
✓a Barbos,a para effeito de ¡sessão. 	a 

Nesta recebeu esta Cantara :um officio do 
coronel Francisco Alves Ferreira d'o Amaral em 

• • 

• 

• 
• 

• 
• 

1 • S•ST•Sns••••••••••••~~-sier_ 
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resposta do que esta Camara lhe dirigiu erni 
sessão extraordinaria do primeiro do correntes. 

Na mesma dirigiu esta Camara ao capitão 
Antonio C,ardoso Nogueira um officio em que 
se lhe participou o ter sida eleito para ir á Côr-.• 
te do Ria de Janeiro congratular a Sua Mages- 
tade Imperial, da parte desta Camara e Povo, 
e juntamente se lhe rernetten um officio que 
esta Camara tem °a honra de dirigir a Sua Mas- 
gestade Imperial com a data de hoje no • qual 
faz ver ao mesmo Augusto Senhor os justos sen- 
timentos tendentes aos .successos bem acerta- 
dos e.  deliberadas por Sua Magestade Imperial 
no di,a doze do mez de novembro proximo pas- 
sado, e ¡seguintes. 

Na mesma se determinou a mim escrivão 
Lavrasse editaes pana sahir esta Camara de cor- 
reição pira as freguezias da Penha, ;  e Con- 
beição Cujas freguezias hão de ser por',esta Ca- 
mara corrigidas no dia quinze do corrente; e 
para" 	a freguezia de Santo Amaro, onde se h'a 
de achiar esta Camara de correição no dia vinte 
deste mesmo mez. 	 á 

Na mesma se despachou o expediente. E • nada 
mais houve, e se lavrou o presente piara cohstar em 
que lassignam. E eu Manuel Be4edicto de Te- 
Ledo escrivão da Camara o escrevi. 	Penteia- 
do 	Riamos 	Salino -- 'Barbosa 

Vereação de 10 de dezembro 
de 1823. 

• 
• • 

Aios dez dias do mez de dezembro de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 

• 

• 

• 

• 

• 
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de São Paulo em casas da Gaitara e Paços do? 
Concelho della 'onde se juntaram o juiz de fora 
pela lei presidente capitão Bento•José Leite Pen- 
teado, e o vereador transacto sargento-mór An- 
tonio Salino da Fonseca, e o procurador capitão 
Antonio José Vieira Barbosa para effeito de 
sessão. • 

Nell,a se expediram editaes para todas ás 
freguezitas do 'termo desta cidade ordenando aos 
vendeiros que Inda se não avençaram neste anno 
que se venham iavençar e aferir suas medidas e 
pesos, e bs que pretenderem continuar com suas 
vends se !venham avençar por todo o mez de 
janeiro futuro. 	 • 

Na mesma por não haver quem lançasse nos 
concertos das calçadas de ruas desta cidade ten- 
do andado em praça os dias da lei, segundo con- 
stou pela fé que deu o porteiro dos aiuditorios 
Domingos Affonso ; foi determinado ao procura- 
dor deste Concelho mandasse fazer os ditos con- 
certos das ruas peles rendimentos deste Con- 
celho. 

Nada mais houve, e só se despachou o ex- 
pediente. E mandaram lavrar o presente ter- 
tno em que assignam. E eu Manuel Benedicto 
de Toledo escrivão o escrevi. •-- Penteado --- 
Safino 	Barbosa. 

Vereação de 13 de dezembro 
de 1823. 

Aos treze dias do mez de dezembro de mil 
oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Cantara e Paçxn do 
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Concelho pntdie se !achavam o juiz de fora pela 
lei: capitão Bento José Leite Penteado, os ve- 
retadores capitão José de Almeida Ramos, e o 
sargento-mor Antonio Salino da Fonseca, aquelle 
actual, e este transacto e o procurador que pre- 
sentemente serve 'qapitão Antonio José Vieira 
Barbosa, para elícita de sessão. 

'%lenta se Mandou arrematar a factura da pon- 
te do rio Pacaembu, com as obrigações decla- 
radas no termo de arrematação pela quantia 
die trinta e dois mil réis ao sargento-Mor Fran- 
cisco José da Silva 	• 

• 

• • 
• 

Na Mesma _passou esta Camara uma attes- 
tação a José Felipe de Macedb .  em a qual lhe 
declaram ter elle servido no emprego de soli- 
Cittador de causas. 

. . Na mesma se despachou um requerimento 
•de D. Anna Joráquina de Carvalho. em* que exige 
Se lhe Mande pagar os alugueres das casas onde 
residiu o delator ouvidor Medeiros. 

'Na mesma se mandou passar mandado 
para o 'proçurador deste Concelho satisfazer ao 
stargento-mor Francisco José dá Silvá a quan-t 
tia de trezentos e setenta e ció mil réis, mes 4  
trade dá importancia da arrematação que fez do 
concerto do. aterrado do Carmõ. • ' 

Nia mesma se despachou o expediente, e na; 
da mais houve de que para constar mandaram 
lavrar o presentes termo em que rassignatz 13 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão 
Clamaria o escrevt. Penteado -7  Ramos Sa- 
fiho 	Biarbosa. 	• 	r 	.

• 

• • 

1 
• 

• 
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Termo de à decliaração que 
manda fazer o juiz de fora péla ■ 
14 e ~adores abaixo Signa- 
'dos. 

• 

Aos idiezesete dias do mez de 'dezembro de 
Mil oitocentos e vinte e fres nefita Imperial Ci- 
dade de 'São Paulo em casas da Camara ,  e Pa- 
ços do Concelho onde foram vindos o juiz de 
tora pela lei presidente capitão Bento José Leite 
Penteado, os vereadores e capitão José de Al- 
meida Ramos, e o sargento-mor Antonio San. 
fino da Fonseca; aquilo actas!, e este transactol 
para effeito de sessão', onde se 'concertaram des- 
de ias /dez horas fé o Trgelio dia, e por plo tom- 
parecerem os procuradores transactos que para 
a presente sessão foram convocados por ausen- 
cio do que actualmente serve capitão Antonio) 
José Vieiría Barbosa, que com justa causa tinha 
seguido vilagem para a villa de Santos, não se 
fez sessão; de que para constar mandaram la- 
vrar o presente termo de declaração em que 
ftssignam. E eu Manuel Benedicto de Toledo 
escritão da Camara o escrevi. 	Penteado — 
Nunes Salina 

• 

Vereação extraordinaria de 
23, de dezembro de 1823. 1 

• 

Aos vinte Ires dias do mez de dezembro de 
Mil Oitocentos e vinte e tres nesta Imperial Ci-• 
d,kade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho delia, onde se achaavm juntos 
o fuiz Ide fora pela lei éapitão Bento José Leite 

• 

o 
• 

e 
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Pente;ado, os tve-  readores capitão José de Almei- 
Alfai Ramos, e o sargento-mor d Antonio Safino da a 

Fonseca, Aquente actual, e este transado, e o 
procurador que presentemente serve capitão An- .  
tonio José Vieira Barbosa para effeito de sessão. 

Nella recebeu egfa Camará tres officios, dois 
ílie ,doze do °oriente, e outro de dezoito do mes- 
mo cOrn qivatro decretos, um manifesto, e um 

• 
proclama de S. M. I. remettido a esta Camara 
pelo Excellentissimo Governo, como tambein um 
prodatnn do mesmo Excellentissimo Governo, 
para o effeito que nos mesmos se oontém; em 
• consequencia da que foi determinado a Mim 

• 

escrivão que com toda a brevidade extrahisse 
as copiasineoessarias para seriem publicadas nes- 

• ta cidadie freguezias de seu termo. 
Na mesma se deu toda o expediente, e nida 

mais houve; ic para constar mandaram' lavrar o 
presente termo em que assignami. E eu Manuel 
Benedictb de Toledo escrivão da Camara o es- 
crevi. 	Penteado •Safino 	Ramos 	Bar- 
bosa.. 

• 

• 
4 

• 

Termo de ajuhtamentto feito 
em ál de dezembto de 1823 para 
ir á Sé Cathedral assistir o Te 
Boum Liau•damus em louvor, e 
feStividade de Sio Silvestre. 

Aos trinta e um de dezembro de mil oitocen- 
tos e vinte e tres nesta Imperial Cidade de São 
Paulo em casas da Camara e Paços do Conce- 
lho delia onde se ajuntaram o juiz de fora péla 
lei presidente o capitão Bento José Leite Pen- 

• 

• 
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beado, e o vereador transacto o capitão Gabriel 
Fernandes Cantinho, e o procurador capitão An- 
tonio José Vieira Barbosa, daqui sahiram juna 
Los, e foram á Sé Cathedral, onde assistiram o 
Te Deum Laudamus, em honra de São Silves- 
tre, e findo elle, se recolheram a estes Paços 
do Concelho, onde Piara constar mandaram la- 
vrar o presente termo em qite assignam. E eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Cama- 
ra o escreevi. 	Penteado --- Barbosa. 

• 

a 
• 

• 

• ■ 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

e • • 

• 

e 

1 
• 

e 

• 

• 
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ANNO DE 1824 
• 

1 

1•1■9  Juiz de Fora, Presidente da Camara : 
José Corrêa Pacheco e Silva. 

Vereadores: • 
Bento José Leite Penteado, José de Mi- 
randa Ramos, Antonio Salino da Fon- 
seca 

Procurador do Concelho : 	Antonio José Vieira 
o Barbosa. 

• 

• • 

ESCrlÀrãO : -e— Manuel Benedicto de Toledo. 
• • 

• 

• 

• • 

• 

4 

• 

• 

• 
• • 

• 

• • 

1 

o 

• 
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Antonio Bernardo Bueno da Veiga, Eleutherio da Silva Prado, Francisco 
Mariano da Cunha, Antonio José Vieira Barbosa, 

Manuel Benedicto de Toledo, Jacintho I José de Castro 	Coronel, 

• 
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ANHO DE 1824 
■ 

• 
• 

• • 

Termo de vereança de 3 de 
janeiro de 1824 , 

• 

•  

Aos tres dias do mez de janeiro de mil oi- 
tocentos e vinte e tres (sie) nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas" da Camara e irra 
ços do .Concelho 'delta, onde se achavam jun- 
tos o juiz de fora pela Jiei presidente capitão 
Bento José Leite Penteado, e os vereadores ca- 
pitão José de Almeida Ramos, e p sargento-mor 
Antonio Safino da Fonseca, &lucile actual,  
este transacto, e o procurador. capitã,o Antonio 
José Vieira Barbosa, para effeito de sessão. 

Nella recebeu esta Camara uma portaria di- 
rigida pelo ministro e secretario de Estada que 
acompanhou um projecto/ de Constituição ore 
ganizado no Conselho de Estado dos Negocios 

• 

• 

• 

do Imperio. 
Na mesma se despachou o expediente é nada .  

tnais houve, e mandaram lavrar o presente ter- 
mo eirn que assignam. E eu :Manuel Benedicto 
de Toledo escrivão da Camar.a o escrevi Pen- 
teado g  "Ramos 	Safino 	Iliarbosa. • 

•  

• 

• 

• 

.• 
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Termo de declaração que 
manda lavrar o juiz de fora pela 
lei presidente capitão Bento José 
Leite Penteado, e os vereadores 
abaixo assignados. 	• 

41 

• 
1 

• 

\ 	Aos sete dias do mez de janeiro de mil oito- 
centos e vinte e quatro, nesta Imperial Cidade 
die São Pauto effl casas dia Camara e Paços do 
Concelho della, onde se achavam juntos o juiz 
de fora pela lei presidente, e os vereadores,,ca- • 

pitão José de Almeida Rarnios, e o Sargento-mor 
Antonio &afino rda Fonseca pata 'afeito de ses- 
são; onde se conservaram desde as 'dez horas 
té o meio dia;, te por informar o actual procurar 
dor capitão Antonio José Vieira Barbosa; em 
cujo irnppedimento foram convocados os ; transe- 

. actos seguintes --- O capitão 'Manuel Joaquim 
Coelho ---- O capitão Amaro José de Moraes, ei 
primeiro por dizer tinha que fazer, e b segun- 
do por molesto; e por. esta causa se hão fez 
sessão nieste !dia, de que para constar mandaram: 
Lavrar o presente termo em (rue ãssignam e eu. 

1 Manuel Benedicto de Toledo escriv o da tama- 
ra o escrevi. 	Penteado' — Ramos 	Safino. • 

. y • 
• 

• Vereação de 10 de janeiro 	 • 
de 1824 

• e • 
• 

Nit 
• 

Aos dez dias do miez de janeiro de mil oi- 
tocentos e vinte e quatro' nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Clamai a e Paços do 
Concelho delia, onde se achavam juntos o juiz 

• 

• 
• 
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de fora pela Lei Presidente capitão Bento José 
Leite Penteado, te os vereadores capitão José de 
Miranda Ramos, e o sargento-mor Antonio Sa- 
fino da Fonseca, e o procurador capitão Anto- 
nio José Vieira Barposa para effeito da presen- 
te sessão. 

Nella ne.spondeu esta Camara a um officio, 
do Exoellentissimo Presidente do Governo desta 
Provincia Lucas Antonio Monteiro de Barros, 
presentemente existente na (Arte do Rio i de Ja- 
neiro. • 

• Na mesma recebeu esta Camara digo na mes- 
• ma mandou esta Camiara lavrar editaes convo- 
cando tios cidaaos para se acharem nos Paços 
deste Concelho nos dias 13, 14, 15 e 16 cio cor- 
rente mez para se trat ar sobre os projectos de 
constituição: 

Na mesma fOi determinado ao procurador 
capitão Antonio José Vieira Barbosa apronte 
ptasse todo o preciso para a festividade de São 
Sekastião. • 

. 11 a mesma mandaram arrematar o officio 
.da aferição 

Nada mais houve, e mandaram que eu es- 
crivão mandasse - fazer dois litros, um de uni. 
icaderno, e outro de dois, para n.elles assignarem 
os cidadãos que quizerem.  ejtar ou \não satisfei- 
tos com o que se tratar sobre os projectos do 
Constituição. E nada mais hiou.  ve de que ,panal 
constata mandaram lavrar o presente termo. em 
que assignam. E eu Manuel Benedicto de To- 
ledo escrivão da Camiara o esçrvi. 	Pente.ado.  

.Riamos 	Safino 	Barbosa. 

• 

o 

• 

• 
• 

• 
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Termo de sessão extraordi- 
naria de 12 de janeiro de 1824. 

• 

. Aos doze 'dias do mez de janeiro de mil 
oitocentos e „vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços Ido Concelho delia onde se juntaram o juiz 
deu fora pela lei presidente capitãO Tiento José 
Leite Penteado, e os vereadores capitão José de 
Almeida Ramos, e o sargento-mor Antonio Sa- 
fino da Fonseca, aquelle actual, e este transado, 
e o procurador capitão Antonió s  José Vieira Bar- 
bosa para effeito da presente sessão. t 

Nella se expediram editaes para. S.ta cidade .  
e freguezias de seu termo, pelos iguales se con- 
vi•dam aos cidadãos para oonipareoerem nestes 
Paços do Concelho para o fim que nos mesa • 
mos se declara. 

Na mesma se ("ciou ao Excellentissimo 
Governo, e Excellentissimos Bispo, governador 
das armas Participando-lhes a que eSte Senado 
resolveu respeito .ao projecto de cnstituiçãoIffe- 
rec' ido por` S.' M. 	• 	 4 

Nada mais houve. ' E mandailiam lávrar o.  
pre.sente termo em que assinam. /E léu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Cantara o es- 
crevi. 	Penteado 	Ramos .--- Safino 	Bar- 
bosa. 

• 

• 
Termo de vereação de 14 de 

janeiro de 1824. • • 

Aos quatorze dias do mez de janeiro de mil 
oitocentos e vide e quatro nesta Imperial Cie 

• 
• 

• • 

• 

• 
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dade de São Paulo em casas da Camara; e Pa- 
ços do Concelho, onde se juntaram o vereador 
capitão José de Almeida Ramios, o qual Presi- 
diu a presente sessão por impedimento de Mo- 
lestia do presidente pela lei capitão' +Bento Jos6 

e  Leite Penteado, e os vereadores capitão Jou, 
Mariano Bueno, e o sargento-mor Antonio Sari 
fino ida Fonseca, aquente actual, e teste transacto, 
e- o procurador capitão Antonio José Vieira Bar- 
bosa 	• 	 • 

Nella se mandou affrontar, e arrematar ia 
João Vicente de Brito o contracto das casinhas 
desta cidade pela 'quantia de quinhentos 
réis. 

Na mesma se mandou affrointar, e iarrematar' 
o córte da freguezia da Cutia pela quantia de 
grifa-Iro mil e ciem réis. 

Na mesma se mandou affrontar, e iarrematar 
o córte da fregueiia da Conceição dos Guarita 
lhos a José Pire.  s de Almeida pela quantia de 
qualto Mil e duzentos r eéis 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia e para constar mandaram lavrar o presente 
tèrmo em que assignam. E eu 'Manuel Benedi- 
tto de Toledo escrivão dia Camara lo escrevi. 
Ramos 	Safino 	Biueno 	Barbosa. 

Termo de vereação de 17 de 
janeiro de 1824. 

• 

Aos dezesete dias do mez de janeiro de mil 
oitocentos •  e vinte e quatro, nesta Imperial Ci- 

, dade de São Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do COncelho delia ¡onde se ¡achavam juntos 

• • • 
• 

of 

• 
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o juiz delora pela lei presidente capitão Bento 
José Leite Penteado, e os vereadores capitão 
José de Almeida Ramas, o capitão José Maria- 
ne Bueno, e o procurador capitão Antonio José 
Vieira Barbosa para effeito de sessão. 

Nella officio,u está Camara ao Excellentissi- 
Imo Governo Provisorio, e ao Exoellentissimo 
Bispo para na dia vinte do corrente mez assis- 
tirem á solennização da festividade do glorioso 
martyr São Sebastião. 	.• 

Na mesma passou esta Cantara uma attesta- 
ção ao sargento-mor graduado João.Vicente Pe- 
reira Rangel. 

Na mesma .accordaram, que a cêra se désse 
unicamente ás pessoas que assistirem' á festivi- 
dade, e procissão.. 

Na mesma se deu todo o expediente deste 1 
dia, e nada mais houve. E para constar mandam 
riam lavrar o presente termo em qúe assignarn. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara: o escrevi. Penteado Ramos Bue- f. 
no Barbosa. • 

a 

• 

1 
• Vereação de 21 de janeira de 

1824 

• 

Aos vinte e um dias do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
tidade de São PaUla rendi casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho delia onde se achavam juntos 
o juiz de fora pela lei capitão Bento José Leite 
Pelteado, 'e os vereadores aótuaes capitão José 

• 

• 
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Mariano Bueno, e o procurador capitão Anto- 
nio José Vieira BarboSa para effeito t1 seszão. 

Nella recebeu esta Camara um officio; da 
Camara da corte do Rio de 'Janeiro em data de 
9 do corrente mez de janeiro que acompanhou 
ia cinco copias impressas da rèpresientação que 
na presença de S. M. I. em solenne deputação 
recitou o presidente da Camara dia 'mesma côrte 
tio dia 9 do corrente, ie outras copias tambem 
impressas que S. M. I. se dignou dar á )dita 
representação. 

Na mesma recebeu esta Cantara um officiói 
do sargento-mor Joaquim José dia Luz da frek 
guezia ti Cutia, em data de dezenove da cor- 
rente janeiro em que representa a esta mesma 
Camara, que os Povos daquella freguezia não 
querem mais continuar na satisfação da contri- 
buição para a segurança da marinha 

Na mesma determinaram adi procurador que 
presentemente serve assista ao Reverendo Pá- 
dre André com o dinheiro que precisar para a, 
factura dó novo i eitandarte desta C.amara. 

Na mesma se passaram editaes avisando aos 
11 habitantes desta Imperial Cidade para' illumi- 

(irarem sups moradas nas noites de hoje 21, e 22, 
em iapplauso • ao .dia 22; dia do anniversario 

M. Imperatriz. 	, 
• Na mesma se deu todo o expediente deste 

Pia, e nada mais tiveram que prover de que para 
constar mandaram Lavrar o presente termo em. 
que assigoam; e eu *Manuel 'Benedicto de To-4 
ledo escrivão da Cantara o escrevi. 	Penteado 

Ramos Bueno Barbosa. 
•• 

•  

• 

•• 
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Termo de ajuntamento em 
20 de janeiro de 1824. 

1/4 

• 

Aos vinte dias do mez de janeiro de mil oi- 
tocentos e vinte e quatro nesta Imperill Cidade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços do 
klella, onde se achavam juntos o juiz de fora! 
peta lei presidente, os vereadores capitão José de 
Almeida Ramos, o capitão José Mariano Bueno, 
e o .actual procurador capitão Antonio José Viei- 
ra Barbosa daqui sahiram incorporados. e fo- 
ram á Sé Cathedral assistir á festividade, e pro- 
cissão feita em louvor do glorioso São Seb is- 
hão, e 'depois de finda a dita festividade se re- 
colheram a estes Paços do Concelho onde man- 
daram lavrar o presente termo em que assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo eSerl Vil() da. 
Camara o •CÇC,I'M 1. -- Penteado 	liamos 
Bueno 	'13arbosa. 

• 

Termo de ..ajunlamento em 
vinte e dois de janeiro de 1824. 

Aos vinte e dois dias do miaz de jkmeiro de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara e 
Paços do Concelho onde se acha‘am juntos o 
juiz de fora pela lei presidente capitão Bento; 
José Leite Penteiado, e os vereadores capitão 
José de Almeida Itunos, o capino José Ma- 
rÉano Rueno, e o actual procurador capitão An- 
tonio Jose Vieira Barbosa, daqui sahiram in- 
corporados, e foram a Sé Catbedral :assisti' ao 
Te Deum Laudamus, e delta foram 'ao cortejo 
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do costume em pa14cio, tudo celebrado em tón.- 
sequencia de ser o dia de hoje o 'do anniver 
sano de Sua Magestade Imperatriz, e recolhe- 
rara-se a le..stes Paços do Concelho, onde m'an- 
(ciaram lavrar este termo em que assignam. E 
eu Manuel 13ienedicki de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi. Penteado RaMos B'ueno 
--- Barbosa. 

• 

Termo de vereança de 24 de 
laneird de 1824. , • 

• 

1 

• 

• 

• 

' Aos vinte ie quatro *dias do mez ede janeiro 
de rail.Oitocenhos e vinte é quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara, e 
Paços do 'Concelho della onde se !acharam pre- 
sentes o Juiz de fora pela Lei capitão Bento José 
Ëeite Penteado, e os vereadores capitão José de 
Almeida Ramos, capitão José Man;ano Buem,. te 
o procurador Capitão Antonio José Vieira Bar- 
bosa para effeito de sessão, 

Nella fez resta Camara itma. representação 
à S.. M I., supplicando ao Mesmo Augusto Se- 
nhor jure, e mande jurar o projecto como con- 
Stituição politica 'do Imperio do Brasil. 

Na mesima officion esta Camara ao Illus- 
trissimo Senado fido Rio de Janeiro lem resposta 
aos °Meios (que recebeu do mesmo. 

Na mesma 'dirigiu -esta Camara um bfficio ao: 
Excellsentissuno Governo 'Provisofio deprecando 
!uma parada para levar a representáção acima 
dita.. 

Na mesma se despachou o,expédiente 'deste 
dia; e nada mais houve de que para constar 

• 

• • 
o • 

• 

• 
• 

• 
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mandaram lavnar este termo em que assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da: 

- Camara o éscrevi. Penteado Ramos Rue- 
no 	Biarbosa. 

• 

Termo de vereação. de 28 de 
janeiro de 1824. 

Aos vinte oito dias do mez de janeiro 
de mil oitocentds e 

vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas tia• Camara e 
Paços do Concelho della, onde se achavam o 
Juiz de fora pela lei presidente, e os vereadojr 
res capitão 'José de Almeida Ralhos, capitão José 
Mariano Bueno, e procurador capitão Antonio 
José Vieira Barbosa para effeito de sessão. 

Nella foi por esta Camara nomeado;  o capi- tãão Matheus Fernandes Cantinho para substi- 
tuir ao Capitão Sevem° Pinto da Silva na com- 
missão da agencia, e arrecadação da subscri- 
pção voluntaria para segurança da Marinha, e 
déCerminaram a mim escrivão officie ao dito 
capitão Matheus Fernandes Cantinho para en- 
trar _n.o exercicio da dita commisào, e ao dito 
capitão Severina para lhe entregar/todos os pa- 
peis tendentes á mesma commissilo, 

Na mesma foi nomeado ao capitão Severi- 
. no Pinte) da Silva para thesioureiro do cofre dos 

orfãos desta Cidade, em Consequencia de um re- 
querimento que nesta sessão fez o alferes Anto- 

. nio José do Valle, que a dita occupação exer- 
cia, em -que pede demissão da sobredita occupa- 
ção por se ter de mudar para a Villa Nova Bra- 
gança. • 

o 

• 

• 

• 

o oae• • 

• 

f.  

o—ordkroda 
• 

wolOurbor 
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Na mesma se despachou todo o expediente 
desta sessão, e por não haver mais que prover 
mandaram lavrar o presente termo em que assim 
gnam. E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão da Camara o escrevi. 	Penteado 	Ra- 
mos --- Bueno 	Barbosa. 

. Termo de vereação de 31 de 
janeiro de 1824 

• 

• 

• 

4 • 

Aos trinta e um dias de janeiro de mil oito- 
centos e vinte e quatro nesta Ifiiperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços do 
Concelho della;onde se achavam o juiz de fora 
pela Lei capitão Bento José Leite Penteado, e 
os vereadores capitão José de Almeida Ramos, 
capitão José Mariano Bueno, e o procurador 
capitão Antonio José Vieira Barbosa para effeíto 
de sessão. 

Nella recebeu esta Camara um officio@ doi 
Excellentissimo Governo Provisorió em data de 
hoje 31 de janeiro para que esta Camara em 
consequencia da carta Imperial, que por copia 
inclusa remettida dê esta Camara posse ao Ex- 
oellenüssimo Marechal de Campo Francisco das 
Chagas Santos quando convier. 

Na mesma mandou esta Camara affrontár, 
e arrematar o Mete da áfreguezia de Itapicirica 

Na mesnia determinaram a mim escrivão 
apresentasse ao adilai juiz almotacé o termo de 
arruamento feito pelo ex-juiz almotacé, em 
umas casas que se estão reedificando no pateo 
da Sé pertencentes ao alferes Joaquim Ribeiro 
dos Santos, e à vista delia proceder o dito actual 

fir 

• • 

• 

• 

• 
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almotacé com o arruador do .COncelho h exame 
no alinhamento da dita propriedade. 

o, 

• • 

44 

• 

• 

■•■ 

Na mesma determinaram mais a mim est-. 
crivão extrahisse por certidão de verbo ad ver- 
bmn um requerimento de JoaquIm Theohaldo 
e despacho Sobre a posse da Camara que devia 
servir o :almo proximo passado de '1823. 

Na mesma despacharam o expediente e man- 
dai-una passar Inandado para se pagar ios ordest 
nados dos officiaes da casa, e propinas, venci- 
das na festividwle do glorioso São Sebastião. 

Nada mais houve, e para constar %andaram 
Lavrar este ;termo em que assign•nt (E eu Ma- 
nnel Benedicto de Toledo 'escrivão da \ Cantara 
o escrevi. 	Penteado 	Ramos 	Bueno 
Barbosa. 

• 
• 

Vereação extraordinaria do 
a  primeiro de 'fevereiro de 1824 

• 

1  Ao primeiro dia do mez de janeiro (sie) de 
mil oitocentos e ;vinte e quatro nestÁ Imperial 
Cidade de São Paulo em casis (dia /Camara, e 
Paços do Concelho delia, onde se juntaram o 
juiz dé fora pela lei presidente capitão Beritot 
José Leite Penteado, e os vereadores capitão, 
José de 'Alm'eida Ramos, e o e,apitão Josê Ma- 
riano Bueno e o procurador capitão Antonio 
José Vieira Barbosa para ieffeito 'desta sessão ex- . 
traordinaria. 

Nella recebeu esta Camara 'uma cartÁ de 
M. 1. pela qual ha por bem approvar a Inova, 

camara, como na mesma Imperial carta consta. 

• 

••• 

• 
• 

• 

• • 
• 

• 
rearri.~.. • 
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Na mesma rieoebeu esta Camara outra carta 
tio kninistro e secretario de Estado dos Negocips 
do Imperitos em data de 17 ile janeiro proximo 
passado. 

Na mesma foi determinado a mim escrivão, 
avise aos vereadores e procurador declarados 
nadita carta para no dia quatro do corrente coma- 
parecerem nestes Paços do Concelho, e tomarem 
posse dos cargos para que foram approvados 
por S. M. I. 	• 

Nada mais houve, e mandaram lavrar o pre- 
sente termo lein que assignam. Eu Manuel 113 es 

nedicto de Toledo escrivão da Cantara o escrevi, 
Penteado 	Ramos ---- Bueno 	Barbosa. 

• 

Termo de vereação de 4 de 
fevereiro de 1824. 

a 

•  

• 

Aos quatro dias do mez de ifevéreiro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara, e 'Pa- 
ços do Concelho delia, onde Se achavam juntos 
o juiz de fora pela lei presidente capitão Berilo 
José Leite Penteado, e os vereadores capitão 
José de Almeida Ramos, e o capitão José Maria- 
no Buem, e o aétual procurador capitão An- 
tonio José Vieira Barbosa para effeito de sessão 

Nella compareceu o Excellentissimo Mare- 
chal Francisco das Chagas Santos, e apresen- 
tando sua patente de governador das armas,re- 
qurereu a esta Camara lhe clésse posse do dito 
governo, em iconsequencia do que logo pela Ca- 
mara lhe foi dada a possie exigida, com assism 
tenda do governador interino que então era o 

• 

• 

■■■ 
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• 
•  

• 

• 
• 

•  

1 

&reinei José Joaquim de Cesar de Cerqueira 
Ume, e mais °filmes de milicias, e primeira 
linha que presentes se achavam.' 

Na mesma foi requerido pelo capitão João 
Rodrigues de Camargo a esta Camara mandas- 
sem x mim escrivão lhe passasse por certidão 
au relatprio• o dia rnez, e anno da ultima vela 
reação do mesmo á excepção de hoje: 

Na mesma expôz o juiz de fora pela lei, e 
presidente capitão Bento José Leite Penteado, 
que tinha mandado avisar aos capitães Antonio. 
Bernardo Bonen° da Veiga, e João .Rodrigues de 
Camargo Pires, para que não compareoessem 
nos Paços do Concelho no dia indicado na ses- 
são do primeiro do corrente; isto por se achar, 
elle presidente encarregado por Sua Magestade 
Imperial da execução de diligencias, que 1;br cir- 
cumstancias deve concluir, e concluidas as (taaes 
iminediatamente se mandará fazer aviso aos 
ditos para para concorrerem a tomar posse. 

iNa mesma se despachou o expediente, e 
nada mais houve de que para constar manda- 
ramelavrar o presente termo em q4e.assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo /escrivão da 
C.amara o escrevi. Penteado Ramos Bue- 
no Barbosa, • 

Termo de vereação de 6 de 4 

fevereiro de 1824. •  
• 

• 

Aos 6 dias do rnez de fevereiro de mil oito- 
centos e vinte e quatro nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em Casas da Camara, e Paços do 
Concelho della, onde se juntaram o juiz de fora 

• 
• 

• 

• 

• • 
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pela lei presidente, capitão Bento José Leite Pen- 
teado, os vereadores capitães José- de Almeida 
Ramos e José Mariano Buten°, e o procurador 
capitão Antonio José Vieira Barbosa para effei- 
to da presente sessão extraordinaria. 

Nelta recebeu esta Camara um officio do 
Ermo. Governo Provisorio em data de 4 de fe- 
vereiro sobre causas tendentes ao bem da se- 
gurança da Marinha. 

No mesmot dirigiu esta Camara um officio 
ao doutor ouvidor interino) Jósé Corrêa Pache: 
co, em que lhe deprecava mandasse ao escrivão 
de seu cargo na Repartição da Ouvidoria passe 
certidão em que declare se quando se procedeu 
á factura dos últimos pelouros para as yessoas 
que deveriam servir o corrente, houve preeer 
dencia de editaes e se se tirou a devida devassa 
de suborno; declarando as datas de uma, e ou- 
tra cousa. 

Nada mais houve, e mandaram lavrair o pre- 
sente termo em Cite assignam, e eu Manuel Be- 
nedicto de Toledo escrivão da Camara o escrevi. 

Penteado -- Ramos Buem Barbosa. 
• 

Termo de vereação de 7 de 
fevereiro de 1824. 

• 
Aos Sete dias do mez de fevereiro de mil 

oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Pauto em casas da Calmara e Pa- 
ços do Concelho deita, onde se achavam o aars 
pitão José de Almeida Ramos, vereador actual, 
e juiz de Tora pela lei presidente, por impedi- 
mento de molestia tio capitão Bento José Leite 

• 
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Penteado que o 'dito logar exercia; segundo Mos- 
trou pelaattestação .que apresentou nesta pre- 
sente sessão passada 'pelo cirurgião Manuel José 
Chaves, e e evereákier capitão José Mariano Bue- 
m), e o procurador capitão António José Viei- 
ra Barbosa, para elícito de sessão. ' 

Nella por mim escrivão foi apresentada urna 
ãttestação de estado de molestia em que se ióha 
o vereador "capitão Bento José Leite Penteado, 
que se .•átha •'servindo de. juiz_ de fora pela lei 
te presidente deste Senado. 	• 

Na Mesma Toi 'apresentado,  um requerimen- 
to do capitão 'João Rodrigues de Camargo Pi- 
res, em que pede a este Senado lhe mande pas- 
sar p9r certidão 'se os vereadores que formam 
a actual Cantara, "'são os mesmos que serviram' 
na occasiã,o que se deixou de oumprir à Impe- 

• ria! Carta da pauta *dos vereadores que -foi rens 
mettida pela Mesa do Desembargo do Paço à 
esta Camara no Ulmo proximo passado, em a 
qual se :proferiu, despacho, e se deliberou que 

• requerimento, despacho, e !certid -  t ficasse re- 
gistado no poompetente livro . de i7egis .tos geral .  
deste Senado. 

Na mesma • se despach ,ou o expediente, o 
nada mais houve, le mandaram lavrar o presente 
termo em que aSsign.am. E eu Manuel Bene- 
dicto de Toledo escrivão da Camara o escrevi-. 
--- Ramos 	Btreno 	Barbosa. 1 

• • 

Termo de Vereação 'extraor- 
dinaria de 7 de fevereiro de 1824. 

• Aos sete dias tio mez 'de fevereiro de mil 
oitocentos e 'vinte e quatro nesta Imperial Ci- 

• 
• 

• 

• 
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dáde de São Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do Concelho diella, ande se juntaram o juiz 
de fora Pela lei presidente capitão JOSé de AI- 
meida Ramos, o vereador capitão José Mariano 
Bueno,eo procurador capitão Antonio José Viei- 
ra Barbosa para effeito desta sessão extraordi- 
naria. 

Nella recebeu esta Cainara em carta fecha- 
da, sémente com isubscripto dirigido a esta Ca- 
mara um requerimento do capitão João Rodri- 
gues de Camargo Pires, com despacho do Ex- 
cellentissuno Governo em‘ dilue manda positiva- 
mente dar posse ao 4dito .,capitão da cargo de 
procurador deste Concelho em cumprimento do 
despacho do Doutor .  Ouvidor Interino, incluso 

▪ ao mesmo requerimento. JNa  mesma dirigiu 
esta Camara ium officio ao mesmo Excelleniissi- 
mo Governo rsore 'o objecto do despacho declama. 
rado na folha *tilo 	. 

Na mesma foi determinado in voce ao actual 
porteiro destes auditorios Domingós Affónsó de 
Santa a Anua que porte por fé, °se pelo juizo da 
!ouvidoria lhe foi entregue alkum edital sobre o 
necessario convite que por lá devem fazer os 
ouvidores aos cidadãos republicanos para a fa- 
dura dos fulthnos pelouros que se tiveram para 
os officiaes que "deveriam servir nesta Carnaral 
os annos 4e 1823, 1824 e 1825. 

Na m‘sma foi 'determinada a Mini escrivão 
que registasse no livro competente o despacho 
do Excellentissimo Governo Provisario -  proferi- 
do no requerimento do dito capitão João RoLà 
.drigues de Camargo Pires, e juntamente o des- 

• 

• 

v364297
Texto digitado
Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 
• 

• 

• 

138 
• 

pacho do ouvidor interino proferido ein um dos 
requerimentos juntos ;aio mesmo capitão Pires. 

Nada mais houve e para constar Mandaram 
lavrar o preserife termo em que assignam. E 
eu Manuel BenedictO de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi 	Ramos. — Bueno --- Barbosa. 

• 

•  

• 
k • 

st ,  

• 
• 

Térmo de vereação extraor- 
dinaria de 10 de fevereiro de 
1824. 

, 

• 

' Aos dez dias. do •  mez de fevereiro de Mil 
oitocentos e vinte quatro. nesta Imperial Cicia- , 

l
• 	 de de São Paulo em casas da Camara e Paços 

, do Concelho della, .onde fórum vindos os verta- 
dores capitão José .Mariano Buena, que por im- • 

• 

pedimento de inotestia do capitão Bento José 
• Leite Penteado-presidiu a presente sessão, e o 
vereador capitão Jose de Almeida Ramos, e• o 
procurador capitão Antonio Jósé Vieira Barbo- 
sa para effeito da presente sessão,. -•• 

Metia officiou esta •Camara nho cláa digo 
não podia. dar .posse aos novamente eleitos para 
a governança deste Concelho; ficando por isso 
a festa á decisão desta representação e seu obje- 

• to ao mesmo Augusto e Imperial Senhor; para 
o que tfôr de selu Imperial agrado se pôr imme- 

. diatamente em execuição. . 
. Na mesma recebeu Sia Camiara um officioi 

, 	- 	do Excellentissimo Governo, em que manda po- , 
4 , 	 sitivamente dar posse do emprego de procuram( 

dor do Concelho ao capitão João Rodrigues de 
Catnargo Pires, e ao vereador capitão Antonio 
Bei nardo Bueno da Veiga, e como esta Cama4 

e 

• 

• 

o 

• 

• 
• 

1 
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ria tivesse já deliberado por esta dependencia a 
decisão de S. At I., vistos os justos, e pondero- 
sos motivos que esta Camara se considerou na 
obrigação de fazer patentes ao mesmo Impe- 
rial Senhor, não p6de responder nesta sessão; 
porque é neoessiario a esta Camara constiltar o 
seu accessor, para que lhe ensinem, se depois de 
estar affecta á esta causa a S. NM. I. poderá lesta 
Camara cumprir com O' que,determina o mesmci 
Exoellientissirno Governo. 

Nada mais 'houve, e para constar mandaram 
lavrar, este termo em que asSignam. E eu Ma-' 
nuel Ilenedicto de Toledo escrivão da Cantara 
o escrevi. 	Bueno ---- Ramos 	Barbosa. 

• 

■ 

Termo de vereação de 11 de 
fevereiro de 1824. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos onze • dias do mez de fevereiro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta imperial Ci•- 
dade de São Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do, Concelho/  delta, onde foram vindós õs 
veteadores, capitão 'José Mariano Bueno, que 
por impedimento de molestia do juiz de fora 
pela lei presidente capitão Bento José Leite Pen- 
teado preside esta sessão, e o cariitã.o José de 
Almeida Ramos, e aduai procurador capitão An.- 
tonio José Vieira Barbosa parta effeito da pre- 
sente sessão. • 

• 

Nella respondeu esta Camara officialmente 
ti um officio do Excellentissimo 'Governo rece- 
bido na sessão de honteni 10 do • corrente, re- 
mettendo por copia ao mesmo governo o ter- 

• 

• 

• 
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- cieiro artigo da acta de quatro do Corrente fes 
vereiro. 

No mesmo despachou esta Ca.mar,a um re- 
querimento do capitão João Rodrigues de Ca- 
margo Pires, mandando a mim escrivão entre- 
gue ao dito capitão os requerimentos, te do- 
cumentos, vindo a esta Camara em carta fe- 
ehada com despacho do mesmo governo; fican- 
do o despacho desta Camara em meu poder, 
para a lodo o tempo constar da entrega 'dos di- 
tos papeis. 

Na mesma sa despachou o expediente 'desta 
sessão. Nada mais houve, e mandaram lavrar 
este termo em que agsignam. E eu Manuel Be- 
nedicto de Toledo escrivão da Camara o esmo - 
vi. 	Bueno 	Ramos 	Barbosa. 't  

• Vereação de 14 de fevereiro 
de 1824. 

• 

• 

Aos quatorze dias do tnez de l &fevereiro de 
mil oitocentos e vinte e quatro "'lesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho della. onde se achavam Juntos 
o vereador capitão José Mariano Bueno que pre- 
side esta sessão por eommi,ssão do juiz de fóra 
pela lei presidentç capitão Bento José Leite Pen- 
teado que se aélia legitimamente impbdido por 
molestia, segundo constou pela attestação do pro- 
fessor que apresentou, e o vereador capitão José 
ide Miranda Ramos, e o, actual procurador ea- 
pitão Antonio José Vieira Barbosa para effei- 
to de sessão. 

• 

• 
• 

• 

• 4i 

•••••1.••••• 
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• 

Nella compareCeu, digo nella recebeu esta 
Camara um oficio do brigadeiro Manuel Ro- 
klrigues Jordão, convidando a esta Camara para 
comparecer na Sé Catbedral desta Imperial Ci- 
dade para assistir ã procissão da Mia '• 

Na mesma se despachou um requerimento 
do capitão joão Rodrigues de Camargo Pires 
mandando-lhe passar uma certidão que pede dos 
termos de abertura, e encerramento dos pelou- 
ros que Tez o desembargador João de Medeiros 
Gomos, Pedindo igualmente que eu escrivão lhe 
declare as assignaturas dos eleitores, e mais pes- 
soas que assistiram 

Na mesma recebeu esta um officio do Ex- 
oellentIssimo Governo desta Provinda em res- 
posta ao quelhe tinha-dirigido: na sessão passal 
sada de 'onze do corrente. , 

Na mesma se mandou arrematar a José Joiar 
quiri' de Barros o cárie do. freguekia da Penha 
pela quantia de oito mil réis; isto por ter an- 
(dado em prdça o anno proximo passado, e não 
haver quem nelle 'quizesse lançar pelo exorbi- 
tante preço por que foi arrematado no anno 
tie mil bitnentos e vinte e dois por causa de 
piques que fiouveram, e permittiam subir La dita 
arrematação do preço em que andava de dois 
mil e cem réis; ao de vinte e cinco mil ie seisL- 

• centos réis. 
Na mesma ise despachou o expediente e 

nada mais houve, e para cOnstar mandaram Ia 
✓rar o presente termo em que assignam. E ea 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Cama-a 
o escrevi. 	Buena ---- Ramos 	Barbosa. 

e • 

1 

• 

• 
•Ie 

• 
• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



•  

• 

• 

• 142 
• 

Termo de ajuntamento em 
15 de fevereiro de 1824. 

• 

• 

• 

• 

Aos quinze dias do mez de fevereiro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em ,casas -da Camara e Pa- 
ços do Concelho della, onde Joram vindos o 
vereador mais velho capitão José de Almeida 
Ramos, que Por impedimento de nwlestia do 
actual presidente capitão Bento José Leite Pen- 
teado, preside a presente sessão, e o vereador 
capitão José de Almeida Ramos, e o actual pro- 
curador capitão Antonio José Vieira Barbosa 
para effeito de sessão. 

Na mesma foi por esta Camtara nomeado a, 
Joaquim José.de (Elven-á para substituir I  ao ca- 
pitão Severino Pinto da Silva na occupação de 
agente, le mrecadador da subscripção mensal de 
oitocentos réis para segurança da niarinha, e 
ordenaram a mim escrivão o notificasse para 
receber do dito capitão Severino todos os pai ,  
peis, e dinheiros pertencentes, á ditl conunissão, 
e entrar no exercício della visto se achar impe- 
dido por molestia o primeire nomeado capitão 
Matheus Fernandes Cantinho. 

Na primeira se despachou •o expediente. 
e nada mais houve, de que para constar manda- 
ram lavrar o presente termo pm que assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara o esdevi. Buem Ramos Bar- 
bosa. 

•  

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 
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Termo de vereação de 21' 
de fevereiro de 1824. 

• 

• 

1 

••• 

Aos vinte um dias do pez cie fevereiro de 
mil oitocentos e vinte e quatro negta Imperial 
Cidade de São Paulo em ,casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho deita Onde se acharam juntos 
Os vereadores ca.  pilão José Mariano ,Bueno, que 
por impedimento do -actual juiz de fora pela 
lei, preside á presente sessão, o capitão José de 
Almeida Ramos, e o actual' procurador capitão 
Antonio José Vieira Barbosa para effeito da pre- 
sente sessão 

Nella se respondeu .olficialmente a um offi- 
cio do Excellentissimo Governo recebido em' 
sessão .  de 14 do corrente, a cujo officio .acornpa- 
nhou uma attestação minha sobre a exposição 
do juiz de fora pela ,lei capitão Bento José Leite 
Penteado em Sessão de quatro do corrente,tuma, 
attestação do 2.0 tabelião Luiz Manuel Feliciano 
Kelly sobre ó que passou com o" doutor Ornei-, 
Ias quando • lhe levou urna ,proposta do capitão 
José de Almeida Rainos• Sobre discussões que 
pendiam, sobre o direito de exerciam da vara 
de juiz de forá • por impediinento do da lei, ;ai. 
copia de uma allestação do escrivão da Ouvi- 
doria Joaqium Rodrigues Goularte sobre cousas 
tendentes ao sobem° que houve na lactura dõs 
unimos pelouros feitos pelo' desembargador o. 
ouvidor João de Medeiros Gomes, .outra attes- 
tação do porteiro Domingos Affonso sobre a 
publicação que devia haver de :editaes para a 
factura dos mesmos pelouros, e outra attestas 

• 

• 
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ção do mesmo segundo tabellião sobre soborno 
dos mesmos pelouros. 

Na mesma se despach"o,expediente, e nasal 
Mais houve e para constar lavrei este termo eu 
que assignam. E eu Manuel Benedicto de To- 
ledo escrivão da Camara o escrevi. 4— Binem 

Ramos --- Barbosa 
• 

Termo de vereação de 28 de 
fevereiro de 1824. 

• 

• 
1 

• 

Aos vinte oito dias de.,  mez de fevereiro de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo Si casas da Camara, e 
Paços do Concelho delia, onde ;se juntaram os 
vereadores capitão José Mariano Bue,ne _presi- 
dente da, presente sessão por impedimento de 
Molestia do juiz de fora pela lei capitão Bento 
José Leite .Penteado, e o vereador capitão José 
de Almeida .Ramios, e o actual procurador capitão 
Antonio José Vieira Rarbosa para «feito xla pre- 
sente sessão. 

Nella foi determinado ao actuál procurador 
deste Concelho mande pintar de novo a vara 
do juiz ,almotac,é. 

Na mesma recebeu esta Camara um officio) 
do Doutor OuVidor Interino José Corrêa Pa- 
checo e Silva em data de vinte quatro do cor- 
rente me; a cujo officio acompanhou um maço 
de diplomas que comprehende vinte: um diplor 
mas, para esta Cantara fazer publicar, competen- 
temente, e cumprir. 

Na mesma fez esta Camara a nomea0o de 
tres homens bons para deites p Doutor Ouvidor 

• 

• 

• • 

	

1. 11 	a  
4 

• 	

II 
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Interino approvar um delles para thesoureiro 
do deOfre dos orlãos, cujos pomeados são o ca- 
pitão-mor Eleutherio da Silva Prado, José An- 
tonio Fernándes, e o capitão Amaro José Vi 
eira, cuja nomeação fez esta ,Camara,ern censo- 
cruciada do despacho do mesmo Doutor Ouvidor 
de 3 do corrente maez proferido em um requer 
rimento do alferes Antonio José do ,Valle, e 
foi rem.ettida ao dito doutor .ouvidor por offi- 
cio da data de hoje vinte oito de fevereiro deste 
corrente armo. 

Nada mais houve, e se despachou o exper 
cliente deste dia, e para constar mandaram la- 
vrar o presente termo em que assignam. E ea. 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi. --- Bueno -- Ramos 	Barbosa. 

• 

• 

Termo de vereação 'de 6 ,de 
março de 1824 

• 

• 

Aos seis 'dias do mez de março de mil oito- 
centos e vinte e quatro nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara, e. Paços do 
Concelho della, onde se achavam o vereador ca - 
pilão José Mariano Ruem que preside a pre- 
sente sessão por impedimento de molestia do 
juiz de fora pela lei capitão Bento José Leite 
Penteado, e o vereador capitão José de Almeida 
Ramos, e c), adual procurador capitão Antonio 
José Vieira Barbosa para effeito da presente 
sessão, 

Nella recebeu esta Camara um officio clo 
Doutor Ouvidor Interino José Corrêa Pacheco 
e Silva, em que approva ao capitão Amaro José 

• 

• 

• 
• 
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1 

5.  • 
• 

de Moraes, terceiro nomeado por esta Camara 
• para thesoureiroi do cofre dos prfãos desta Im- 

peHal Cidade, em consequencia diõe que houve- 
ram os officiaes da Camará  ao dito nomeado 
por approvado para o dito emprego, e ordena - 
rani a mim escrivão notificasse ao mesmo ca - 
pilão Amaro José de Moraes par..  a comparecer, 
nestes Paços do Concelho na sessão seguinte 
para' prestar o neoessario juramento, ,e entrar 
no exercicio do anprego de Itheáoureiró do co- 
fre dos iorfãos desta Imperial (Cidade. 

Na mesma accordaram ir de vistoria á pon- 
te dos Pinheiros, e ordenaram ao porteiro Do- 
mingos Affonso notifique aos avaliadores .deste 
Concelho para no dia dez do corrente ;  as oito 
horas do dito dia se acharein no logar.da dita 
ponte para ia examinai-em. 	, 

. Na mesma se despachou o , expediente, e 
nada mais houve, e para constar mandaram la- 
vrar o presente terino em .que assignam E eu. 
Manuenenedicto de Toledo escrivão da Gama- 
ria o escrevi. 	Bueno 	Ram 	liarhosa. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Termo de vereação de 10 de 
março de 1824. 

e 

• 

Aos dez dias do miez de março de mil. pi- 
, tocentos e vinte *e quatro nesta Imperial Chia' 

de de São Paulo em i casas da Camara, e Paços 
do Concelho della, onde se achavam para a pre- 
sente sessão o capitão José Mariano Buem, que 
preside a, presente sessão por impedimento de 
molestia doi capitão Bento José ,Leite Penteado 
que exercia o logar de juiz de fora pela Iei, 

II  

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• •  
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capitão José de Almeida Ramos, e o actual pro- 
curador capitão Antonio José Vieira Barbosa. 

Nella recebeu esta Camara um officio dio, 
cirurgião Francisco de Paula Xaxier de Totem( 
do, pedindo demissão do emprego de agente, e 
arrecadador da s•ubscripção mensal de 800 réis. 

Na mesma determinaram ao porteiro Domin- 
gos Affonso . •ivise aos avaliadores deste Conce- 
lho para se acharem no logdut da ponte dos 43 1- 
nheiros ás Oito horas dia 13 do corrente pelas, 
oito horas da manhã, onde esta Camara achar • 
para na dita ponte procederem a vistoria. 

Na mesma se despachou o expediente, e nada 
mais houve,e para constar mandaram- lavrar o 
prèsente termo em que .assignam. ,E eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 
erevi. • alieno Ramos 	Bajbosa. 

• 

••• 

o 

Aos treze dias do inez de março ae mil oi- 
tocentos e vinte e quatro nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da CaMara, e Paços do 
Concelho deita onde se achavam o capitão José 
Mariano Bueno, como presidente por impedi- 
mento de molestia do capitão Bento José Leito 
Penteado que servia de juiz de fora pela lei 
o capitão José de Almeida Ramos, e o actual 
procurador capitão Antonio José Vieira Barbo- 
sa para effeito da presente sessão. 

Nella recebeu esta Camara .  um officio do 
Excellentissimo Governo em que faz ver a esta, 
Comam a estando proxima a chegada do Excel- 

• 

• 

• 

• 

Termo de vereação de 13 de 
março dit 1824. 

• 

1,• ■•••• 
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lentissimo Presidente do mesmo Governo deve 
esta fazer publicar por editaes a illuminação 
de costume em casos taes. 

Na mesma foi determinado ao actual pro- 
cura-dor

. 
 compre os covados de panno verde que 

achar preciso para cobrir a mesa. 
Nada mais houve e para constar mandaram 

lavrar o presente termo em que assignam. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 

. mara o escrevi. 	Bueno 'Ramos Barbosa. 
uneár t ... 

Vereação aos 17 . de março 
de 1824. 

• 

• 
Aos dezesete dias do mez de março de mil 

oitocentos e *vinte e quatro nesta Imperial Cie 
dade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho della onde se achava o capi- 
tão José Mariano Bueno, que como vereador 
mais velho preside á presente sesÀão poi- impe- 
dimento de molestia do capitão Behto José Leite 
Penteado, o capitão José de Almeida Ramos, 
e o capitão Manuel Joaquim Coelho que serve 
nesta sessão em togar do actual procurador ca- 
pitão Antonio José Vieira Barbosa, que com justa 
causa se acha .  ausente nesta forma se abriu a 
presente sessão, e nella foi por esta Camara no- 
meado a José Rodrigues Vellozo de Oliveira para 
ngente, e arrecadador da subscripção mensal em 
logar do capitão Severino Pinto da Silva, e me 
ordenaram notifique ao dito José Rodrigues para 
tomar conta desta commissão. e entrar no exer- 
cicio, delia. 

o 

• 

• 

• 

• 

• 
a 
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Na mesma officiou esta ao cirurgião Fran- 
cisco Xavier de Toledo para coritinuar no exer- 
cicio de agente, e arrecadador da subscripção 
mensal 

Nada mais houve, e para contar manda- 
ram lavrar o presente termo em que assignaim. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara o escreyi. 	Bueno Affi"  Ramos I— Coelho. 

• 

Vereação de 20 de março de 
1824.• • 

• 

• 

• 

• 

Aos vinte dias do mez de março de mil pito 
centos e vinte e quatro i nesta Imperial Cidade 
de Sã.o Paulo em 'casas da Camara, e Paços 
do Concelho onde se achavam o -vereador mais 
velho capitão José Mariano Bueno . presidente 
por impedimento do juiz de fora pela lei capi- 
tão Bento José Leite Penteado, e o vereador 
capitão José de Almeida Ramos e o capitão Ma- 
nuel Joaquim Coelho, que como .prodUrador 
transacto, servecna presente sessão por justa au- 
sencia do actual capitão Antonio José Vieira 
Barbosa. 	 • 

. Nella recebeu esta Camara uma carta do Ci- 
rurgião Francisco de Paula Xavier de Toledo 
em data de .  hoje, e em resposta do que ina ses- 
sko passada lhe dirigiu esta Camara.  sobre ai 
assistencia de sua pessoa no expediente da com - 
missão de 800 réis de que se acha encarregado, 
em cujo officio. supplica a esta 'Camara lhe re- 
metia por copia a nova °Mem de S. M. 1. em. 
consequencia do que foi determinado a "mim • 

• 

• 

• 
Mil • MIM ~

▪  

EM PO 	 I 	1 •■••••I • uru mi In lbers•a•aom ~e 	ri= ino~ •••••••• •••••••••••••~1~•••~cá ~~1•••■••••••• 
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escrivão remetia ao dito cirurgião a copia aci- 
ma - dita. 

Na mesma passou esta Camara uma attesr 
tação ao Reverendo yigario de Itaquacetuba 
José Lopes Guimarães sobre o seu conceitó pu- 
blico. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e nada mais houve, e mandaram lavrar o • 

presente termo em que assignam. E eu Mar 
nuel Benedicto de Toledo escrivão da Camara 
o escrevi. 	Buem) -e— Ramos 	Coelho. 

11  

• 

• 

• 

••• 

• 

Termo de vereação de 24 de 
março de 1824. 

Aos vinte e quatro dias, do mez de4março 
de mil oitocentos e vinte e quatro nesta Impe-. 
ria! Cidade de São Paulo em casas da Camara, 
e Paços do Concelho deita, °Se se achavatn 
,juntos o vereador mais velho capito José Mar 
riano Biueno presidente pela • lei, e !por impedi- 
mento do juiz de fora pela lei capitão Bento 
José Leite Penteado, o vereador capitão José de 
Almeida Ramos, e o procurador transacto capi- 
tão Manuel Joaquim Coelho por justa ausencia 
do actual capitão Antonio José Vieira Barbosa 
para effeito . da presente sessão. 

11, 

1.1 
1 

•  

, 

4 

Nella icompareceu o Doutor Ouvidor Intr 
rino José Corrêa Pacheco e Silva e por elle foi 
apresentada uma provisão do Desembargo do 

• Paço, em consequencia della, e comparecenao 
o capitão Antonio Bernardo Bueno da Veiga, 

1 tomou posse do cargo de primeiro vereador do, 
•  

• 

■ 

• 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



men— 151 -- 
r 

Senado da Camara, como. consta dá autó della 
lavrado no livro competente. 

Nada mais houve, e para constar mandaram 
lavrar o presente termo em que assignam. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca 
mura o escrevi. 	Bueno -- Ramos 	Coelho. 

• 

Vereação de.27 de março de 
1824. 

• 

• 
• 

•  

•  • 

• 

• 

• 
••• 

••• 

• 

Aos vinte e sete de março de mil oitocentos 
e vinte e quatro, nesta Imperial Cidade de São 
Paulo em casas da Camara, e Paços do Con- 
oelho della, aonde se achavam o juiz de fora 
pela Lei capitão ,  Antonio Bernardo Bueno da 
Veiga, e os vereadores capitão José. de Almel- 
da Ramos, e o capitão mor AEleutherio da Silva 
Prado, aquelle actual, e este transado, e o pro- 
curador capitão Antonio José Vieira Barbosa, 
para effeito da presente sesião 

Nella pelo oorpo da Camara foi determina- 
do a mim escrivão officio ao reverendo Manuel 
Francisco de Andrade, para em consequendia 
do termo, por que elle, e outros se obrigarem 
á conservação do aterrado denominado de Santa, 
Ãnna, faça brevemente compôr o dito aterrado. 

Na mesma foi. igualmente determinado ai  
mim escrivão Office ao capitão Francisco Mau 
nano da Cunha, para que haja de inspeccionar 
e fazer abreviar o concerto do aterrado acima 
dito; 'dando logo parte a. este Senado desta Ws- 
ligencia. 	1 

'Nada mais houve, e se despachou o expe-, 
diente deste dia; de que para constar manda- 

• 
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ram lavrar o presente termo em que assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara o Jesrevi. 	Veiga 	Piamos 	Prado 

Barbosa. 

Termo de vereação de 31 de • 

março de 1824. f 

• 

• 

• 

ti  

• 
• 

• 
• 

• • 

Aos 'trinta e um dias ;do raez de março Ide 
mil oltoCentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da CaMara 
Paços do Concelho della onde se achavam o 
juiz de fora pela lei presidente capitão Antonio 
Bernardo Bueno, e os vereadores capitão José 
de Almeida Ramos, o capitão Francisco Maria- 
no da Cunha, aquelle actual, e este transacto, 
e o Octual procurador capitão Antonio José Viei- 
ra Barbosa para effeito de sessão. 

Nella recebeu esta Camara um cfficio .do 
Exoellentissimo Presidente Lucas Antonio Mon- 
teiro de Barros em data de 30 do cqdento mez, 
em que agradece a esta Cantara o /cortejo que 
na villa e praça de Santos lhe 'mandou fazer, 
amunciando igualmente a esta Cantara a sua 
entrada nesta cidade pelas quatro horas da tat- 
de do dia de hoje; em consequenda do que 
accordaram ir á Sé Cathedral de capa descen- 
temente ia, receber ao ?Lao Excellentissimo Pre- 
sidente 	, . 

E na mesma foi determinado a mim escri- 
vão què como ;autorizado por esta Camara offi- 
cie ao sargento (Fr.ancisco José da Silva para os 
rep,aros neoessarios nos aterrados que seguem 
para o bairro de Santa Anua. 

• 
• 

o 

• 

• 
• • 
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Na mesma se despachou o expediente. deste 
dia, e nada Mais houve de que para 'constar manou 
daram lavrar á presente termo ebi que j assignam. 
E eu Manuel Benedicto ile Toledo escrivão, ida 

b 

 
Cantara o escrevi. 	Veiga ---- Ramos 	Cunha 

Barbosa. 

• 

• 

Termo de vereação de 3 de 
ãbril de 1824. • 

• 
• 

• 

Aos tiles 'de abril die mil oitocentos e vinte 
e quatro nesta Imperial Cidade de São Paulo 
em casas. da Camara e Paços do Concelho della 
aonde sé achavam o juiz de fora pela lei presi- 
dente capitão Antonio Bernardo Bueno da Vete• 
ga, e 'os vereadores capitão José de Almeida 
Ramos, e o capitão-mor Eleutherio da Silva Pra- 
do, ie actual procurador 'capitão Antonio José 
Vieira Barbosa, para effeito da presente sessão. 

Nellia recebeu esta CaMara .um offido do 
Doutor Ouvidor Interino José Corrêa Pacheco 
e Silva em data de 2 - do corrente que pacompa- 
nhou ao decreto de onze .de março proximo pas- 
sado em que S. M. I. Tia por bem jurar nesta 
'Provinda e Imperio. do Brasil o projecta de 
constituição. 

Nella recebeu esta Camara o officio do Ex- 
cellentissimo Presidente desta Provincia Lucas 
Antonio Monteiro de Barros, em data dê hoje 
3 do corrente em que participa a esta ser o dia 
de ;amanhã 4 do corrente dia do anniN emulo do 
natalicio da Serenissima Princeza Imperial a Se- 
nhoria Dona Maria da Gloria, e que seja solenni- 
zado com os festejos do estylo Em .  eonsequen- 
da do que foi accordado ir a Camara em corpo 

• 

• 

• • 

•••11•~ffi 
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• 

á•Sé Cathedral assistir o festejo do estylo em 
'dito dia. 	

I 

Na mesma recebeu esta Cpaara uma portai.- 
ria do Excellentissimó Presidente desta Provin- 
cia em data de hoje 3 do corrente abril,. que 
acompanhou a portaria do ministro e secreta- 
rio dé Estado do Imperio em data de 13 Ide 
março do corrente anno,.e decreto de onze do 
Mesmo, sobre o juramento do Projecto de Con- 
stituição. 

Nella foi por esta Camara determinado ao 
a.-ctual procurador capitão Antonio José Vieira 
Barbosa, assista com mortalha, e o mais ne- 
ce'ssario para o enterro de um preso que sg 
achava na cadeia desta cidade, de note Ma- 
nuel Bastos. 

Na mesma acconlaram,mandar affixar cdii 
taes convocando aos Povosdesta Imperial Ci- h  
dade, e seu termo pára o dia em que pe expe- 
cificar. 

• 

.Na niesma se despachou o txpediente, e 
nada mais houve, de que para copátar manda- 
ram lavrar o presente termo em que assignam. •  
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão dai 
Gamara o escrevi. 	Veiga 	Ramos 	Pra- 
do Barbosa. 

• 
d•weNd 

• • 
•  

• 

Termo de sessão extraordi- 
naria de 8 de abril de 1824 para 
effeito de se jurar o projecto 
de constituição offerecido por S. 
M. I. 

, Aos oito dias do mez de abril de mil oito- 
centos e vinte e quãtro nesta Imperial Cidade 

• 
• 

• 

4 
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(14! S:10 11 1 3/110 em casas da Camara, Paeos do 
Coneelbo delia, onde se adiavam o juiz de fora 

pela JÁ i Presidente capitão Antonio Bernardo 
Buem) da Veiga, 4' OS Ver4 1 ;1 -4101*('S l'ilpi154) .14Isé 

de Almeida liamos. e o sargt afito-mor .kaloilio 
Salino da Fonsera. awwIle actual 	t sie trans- 
at .ito, e O 41(naaJ provareador capitão .11stonio 

José Vieira ital Joe a m•ni() ;Mi comparou:rant pre- 
sentes os dlustris•atno%. e esrell( otissimos pre-j- 

dente desta Prov 	!) I kisembargador 410 1 ) : 14.4 0 

1.114'11S .111101110 M01114110 414' 13•411'0S. O 1 6.4%riéllelle 
1 I!iS11110 C 11( viT4'114.111SNi111') 111 *loa Ifi netaNatto Dom 
1latlietis dt .1hrtm Pen ira. 	Illiastrilviimi) e E\-- 
cellentissium Gmernador das 41rmas o martelial 
de Campo Francisco das Chagas Santo‘,,, Clero, 

Nobreza, e Povo, para effeilo de ratificai-tini 
1 	. 

emn suas assignattuas go juranlynto. 	no dia 
de limitem 	nu prestadio na Sé f:athedr 
depois da missa pontifical. a•a Projecto de Con- 
stitultAd, que foi ottereciito por Sua Magestade 
o lImperadoe, e ;levedo p na esta Camara, ti Povo 

lodo desta imperial Cidade: e adiando-se todos 
reunidos no dia de limitem sete do corrente na 
Sê Cathedral. ahi prc siaram o juramento de 
obedtcer, ts ser Ti?) 	C4mstitair:10 Politica da 
Nswito Brasileira, a tinias as Sil:IS leis, e j') I Me 

• ff 

Pgt i'I(k)l ConsUl kleinnal Pequim) ilerleneente do 
Imperio do Brasil -) S,intior Dom Pedro Primei- 

ro, e tt sua Imperial Ihnastia. 1. para constar 
mandou O Senada da emulei lavrar esta acta 

que Iodos assiguaramt 	 trave' copia á 
Augusta Pr sença de Sua M igestade o Emptta- 

dor, pelo intermedio de) mesmo Illastrissnno e 
F.xetillentismnio Prestdentt &NI a Provinda. E 

■•■ "—•• ■ex •mene• 	r—~--=L~Ve"—~~weap. 4—■•••■ —••■— ~~11~•~F  • 	• ~~~..., 
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• 

• 
• 

e 

• 

eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 
.mara o •esetevi. --- Lucas Antonio Monteiro de 
Barros 	Mathens "Bispo 	Francisco dos Cha- 
gas Santos 	O Ouvidor Interino da comarca, 
José Corrêa Pacheco e Silva —; Antonio Bernar- 
do Bueno da Veiga -- José de Almeida Ramos 
gr-- Antonio Safino da Fonseca 	O ahhotacel 
José da Silva Merciana 	Antonio Salino daí 
Fonseca -- Antonio José Vieira Barbosa -- Ma- 
miei Benedicto de Toledo escrivão da Camara. 

. Caetano Maria Lopes Gama 	Manuel Joa- 
quim Gonçalves de Azevedo 	José Pereira de 
Azevedo e Castro 	Capitão. 

e 
o 

• 

) 	• 
O Arcipreste Francisco Joaquim de' Toledo .  

Arouche 

• 

e 

1 
e 

• 

• 

• 
• 

o Conego Joaquim José Carlos de Carvalho 
Conego Melchior Fernandes 'Nunes 

o Conego Fidelis José de Moraes 
o 

 
Conego Rodrigo Manuel de 'Almeida 

, O Conego Leão José de Sena i 
O Brigadeiro Joaquim Jo. sé Phito de Moraes 

Leme 
O Brigadeiro Joaquim Mariano Gaivão de 

Moura Lacerda * 
O Brigadeiro Manuel Rodrignes Jordão 
O Coronel João Vicente .da Fonseca 
O Coronel Jacintho José de Castro 
Frei Luiz Gonzaga de Santa Gertrudes guar- . 

dião de São Francisco 
Frei Manuel da Natividade Marques, presia- 

• dente de São, Bento 
. Frei José da Purificação, presidente do Carmo 

José Branco Teixeira, vigario collado 

• 

• 
• 

o 

o 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Manuel José Ribeiro 
Francisco Ignacio de Sousa e Oliveira 
José Joaquim Cesar de Cerqueira Leme 
Januario Antonio de Lima, coronel refor- 

mado 
José Antonio Teixeira Cabral, tenente coro- 

nel engenheiro 
Joaquim Floriano de Toledo, secretario do 

governo 
Ignacio Gabriel Monteiro de Barros 
sJosé Joaquim de Santa Anna 
O tenente coronel Jeronymo Pereira Chris ,- 

pim de Vasconoellos • 
Tenente coronel João Pereira Simões 
José Rodrigues Pereira de Oliveira Neto, te- 

nente coronel 
Antonio' Rodrigues de Miranda Henriques, 

sargentomor 
Antonio Manuel de .Jesus e Andrade sara. 

gento-mor - 	 • 
Joaquim José de Almeida, capitão 
José Antonio de Baroellos porteiro da massa 
Joaquim Olimpto de Carvalho, major gra- . 

duado • 
Manuel Joaquim. de Ornellas 
José da Costa Carvalho 
Gabriel Getúlio 'Monteiro de Mendonça, se- 

cretario . do Governo da Província de 4Matto 
Grosso 

José Ozorio da Fonseca Pina Leitão, sar- 
gentomor 

José Joaquim de Vasooncellos Alambari, sar- 
gento-mor do Estado Maior 

João Alvares Fragoso, physico mi& effectivo 
1 

4 

• 
• 
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André da Silva Gomes professor público de 
grammatica latina 

Joaquim Floriano de Godoi, capitão 
José Joaquim de Abreu 

1 • 

•  

• 

José da Silva de Carvalho, sargento mor 
O sargento -mor Bento José de Moraes 
E•squaèrão de cavallaria da 1 a linha 
João Vicente Pereira  Rangel, major gra- 

duado 

• Joaquim Lopes Guimarães, capitão da 1.'
linha. 	 t 1 
 • 

Francisco Gomes de Almeida, secretario da 
governo das armas 

Nabor Delfim Pereira, ajudante 
José Ramos de Oliveira 
Francisco de Castro, alferes 
Francisco de Paula Nogueira dh Gama, al- 

feres 
Luiz da Costa Pereira, alferes 
Manuel Francisco de Andrade, Çtipellão do 

• 

• 

• 

á 

• 

• 
• e 

■ 

o 

Esquadrão 	
I Manuel Gonçalves Pittão 

irancisco de Lima, ajudante 
Antonio Joaquim da Costa Ribeiro, capitão 
José Mathias Ferreira de Abreu, Major 
Francisco Jorge de Pauta Ribeiro, Major 
Joaquim Gonçalves de Macedo e Carvalho, 

cadete de Artilharia 
Antonio Joaquim Ramalho, Cadete Porta- ' 

Estandarte 
Thomé Manuel de Jesus Varella, Alferes 

• Vicente Fierrer da Silva Lisboa, ajudante 	- 
Theodoro Gomes Freire, Cadete de Car 

evallaria 

• 

• 

• 

• 
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Antonio Pereira .de Souza, Cadete de Caval- 
hada 	 • 

Francisco Alariam) de Abreu, Escrivão da 
gxecutoria da Fazenda Nacional 

Atadinho José Marques 
i()Sé Condido da Silva Gomes, Cadete de 

Cavalhada 
João Homem Guedes Portilho, Ajudante 
Joaquim José da Fonseca; 2.0 ajudante 
Joaquim Marcellino de Camargo, Cadete 
Fran-cisco Ignacio Ferreira Nobre, Cadete. 
José Alexandre Monteiro de Mendonça. Ca 

dete 
FranCisco Xavier de Assis, Cadete de Arti- 

lharia 
Francisco de Assis Monteiro de Mendonça, 

Cadete 
José Ferreira Leite, Cadete de Artilharia 
Francisco Bernardes Corrêa, Tenente 
Bernaiklo José Pinto Gavião, Coronel 
Francisco Cam o Sag.a, Capitão 
Domingos Manuel Barbosa, Alferes 
Antônio Gonçalves Mamede 
Pedro TaqUes de Almeida AlViin 

a  José Antonio de Abrancfies, Alteres 
Alexandre Gonçalves Barroto da Silva, Ai 

feres-ajudante 
Luiz Aritionio do Valle Quaresma, Capitão 
Antonie Joaquim de Almeida, Alferes 
O Padre Francisdo de Paula Teixeira 
Francisco Severino dos Santos Cardim, Te- 

/lente. 
Antonio José Pereira dos Santos, Alferes.. 
Francisco Gomes' da Silvá.' 

• 

• 

• 

• 
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Joaquim Firmino Gonçalves Curimbaba, Ci- 
rurgião-mor. 

Francisco de Assis Ludgero, Alferes. 
Joaquim José do Rosario, Alferes. 
Padre Joaquim Gomes Monteiro, professor 

de primeiras letras. 
Luiz da Costa e Faria, professor de primei- 

ras letras 
O Padre Francisco Antonio de Araujo Souto. 
Manuel José Vaz, Escrivão de °Mos. 
Jose de Freitas Saldanha. 
Bernardo Guedes Cordeiro e Vasconcellos, 

Tenente. 
Domingos Francisco de Andrade. 
Jost Francisco Severino Cordeiro. 
O Padre João José Vieira Ftamalho. 
Alexandre da Silva Cofiares. 
O Padre José Joaquim de Oliveira 
OWenente-Coronel Reformado Miguel Ange- 

lo da Silveira. 
Salvador de Albuquerque Bueno. i  i  
Joaquim Maria da Costa Ferreirta. 
José Francisco de Paula Claudia°. 
Joaquim Antonio Fernandes de Saldanha, 

Lente de Theologia Dogrnatica. 
José de Freitas Saldanha, Mestre de Cerco 

monjas. 
Manuel Rodrigues de Mello. 
Jacinto da Silveira Garcia, Cadete. 
Domingos Alfonso de Santa Anna, Porteiro 

iactuaL 
O Padre Marcellino Ferreira 
José Joaquim de Castro 
Francisco Marciano de Azevedo Marques 

• 

•  

• 
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João Nepomuceno 71ie Almeida 
Severino de Andrade Motta 
Luiz Antonio Pinto do Rego, ajudante 
Diogo José Machado de Castro e Sousa major 

graduado 
Antonio Rodrigues Moreira, ajudante 
Severino Pinto da Silva 
Francisco Antonio Pinto 'Bastos, tenente 
Gaspar Antonio de .Sousa, sargento-mor re- 

forMado 
Antonio de Padua de Gusmão, tenefite cos 

ronel 
José Rodrigues da Silva, ajudante 
Hermenegildo José dos Santos, tenente.  
Lourenõo. dos Reis Gaivão, ájudante 
Domingos da Silva Leiria, capitão, reformaido 
Jayme da Silva Telles, tenente 
1VLatheus Fernandes .Cantinho, capitão 
Joaquim José Pedro Maia 
Martinho José Marques, capitão 
João Baptista Voz, 2:0 escripturario, e pagas 

dor interino 
Bento Barbosa Ortiz, capitão 
João Olimpto de. Carvalho Silva 
Antonio Ribeiro de Escob:ar, alferes de in- 

fantaria addido ao Estado Maior do Exercito - 
Manuel José *Rezende 
Manuel Pereira Jorge, capitão 
Joaquim -Ignacio Ribeiro, capitão 
josé Vicente de Oliveira, coronel reformado 
Elesbão Francisco 'Voz, capitão. reformadio 
José Victorino da Rocha, coronel commens 

dador reformado 
Joaquim José dos Santos • 

• 

• 

• ■■ 
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• 

o vigario José Joaquim Leite Penteado 
O padre Manuel Joaquim Leite Penteado 
Jeronymo José de Andrade, ajudante 
Joaquim José da Silva,.alferes 
Signal de Francisco t Gomes Netto 
Ignacio Botelho Siqueira, alferes 
Antonio Pinheiro de Oliveira 
Amaro Jose Vieira, cadete 
Pedro da Silva Gomes Cambará, cadete 
Gregorio Ignacio Ferreira Nobre ajudante 

reformado do 'serviço das armas 
Antonio Joaquim de Sampaio, ajudante 
José Antonio de Assumpção, tenente 

-Antonio Joaquim de Abreu Pereira chantre 
Lourenço• Justiniano Ferreira, conego daCa- 

thedral 
O padre Francisco Coelho Aires 
Manuel Alves Alvim 
Antonio José Vaz, coronel reformado 
Francisco Barbosa Ortiz 	i s 	• 
Luiz Manuel da Cunha Rastos, /capitão 
Segismuntlo Honorio de Lima, capitão 
Antonio Pedro Garcia 	fr 

Domingos Antonio Gomes 
Francisco Xavier de Oliveira 
Francisco Manuel de Andrade Figueiredo e 

Albuquerque 
Joaquim José dos Santos Silva 
Gabriel Fernandes Cantinho, capitão 
Modesto Antonio Coelho; vigario 
José Joaquim Rodrigues 
André Alves árreira do Amaral 
José Gomes Segurado 
Antonio Nunes, guarda civica 

• 

• 

•  

• 

t 
1 

• 
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Francisco Alvares Ferreira do Amaral, co- 
ronel 

Claudio José Mac4ado, capitão reformado 
Caetano Pinto r  Homem, capitão 
Francisco Nunes Ramalho, capitão 
Thoinaz Rodrigues Rocha 
José Felippe Santiago 
Antonio Joaquim Xavier da Costa 
'Joaquim de Abreu Rangel, correio-mor 
Antonio Maria Quartim, tenente coronel 
Candulo Xavier de Almeida e Sousa 
José Rodrigues Vellozo de Oliveira 
Manucl Coelho Neto 
José Fernando da Silva 
Manuel Lopes Guimarães 
Antonio de Pina e Vasoonoellos 
Antonio José JBordini, sargiento-mór ,  

José Antonio Pimenta 
Francisco de Assis e Cruz, tenente 
Antonio Mariano dos Santos, tenente 
Manuel da Silva de Moraes 
Signa" de Manuel mr Francisco de Oliveira 

Pinheiro 
João Antonio Rosa 
Manuel José de Castro 
Antonio Joaquim da Silva, vigario collado 
Camillo José de Moraes Lellis 
José Maria da Cruz Almada, sargento-mor 
Eleutherio da Silva Prado, capitão-mor 
José Martins de Sousa 
Manuel José da Silva, capitão 
Messias José da Rosa, tenente 
Francisco Antonio Baruel 
Manuel Martins Ferraz e Oliveira 

• 

• 

• 

4 
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i  P 	D. Antonio de bacio e Seilbs 
Thomaz Compton D'Elboux 

P c 	 - Joaquim da Silva Ahreu Vianna, alferes 

‘ 

i 1 	 José Antonio Fernandes 
. b 	 Manuel Emygdio Berna rd es, sub - chantre 

I . I 	 da Sé. '  
r  

ri 

 I 	 Mathias José da Silva, cirurgião-mor 
. 	 Antonio Victorino de Moraes, capitão e , 	 João Baptista da Silva Passos 

O padre Bernardo Conrado da Cunha e 
t . ria, capellão da Sé 

• 

o 

-ffiffiS 

padre José 'Manuel Sousa, capellão da Sé 
e Sachristão-mor 

Alexandre Teixeira de Almeida 
O padre Hygino Francisco Teixekra •  
O padre Antonio do Menino Jesus Campos 
Luiz Antonio de Assumpção, capitão de mi - 

lidas. • 
Antonio Jacintho de Medeiros 
Francisco Leandro Leme de M9raes,çtpitão, 
José Vicente hisbôa, alferes 
Manuel Joaquim 'de Ornellas filho 
Francisco Antonio de Miranda, capitão 
Francisco de Assis Pinheiro e Prado 
Francisco de Paula Leite Prestes, capitão 
Manuel Domingos Martins e Sousa 
Mèathias José de Oliveira 
O padre Joaquim José de Almeida 
José Antonio Martins 
Innocencio José Pedroso de Almeida 
Luiz Antonio Neves de Carvalho, Coronel 
Manuel Innocencio de Vasconcellos, major 
Antonio José Pessoa, alferes 
José Mariano de Assumpção Bailão,tenente 

• 

• 
• • 

• 

• 
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João José de Jesus 
José Joaquim de Carvalho, alferes 
José Rodrigues de Almeida, tenente 
Luiz Manuel Feliciano Kelly, segundo ta- 

bellião 
Manuel Eugenio Barbosa, alferes 
Antonio Xavier Gonçalves, tenente 
Manuel da Costa Monteiro, alferes 
Francisco Antonio de Oliveira Simões, al- 

feres 
José Manuel ',essa, alferes 
Antonio Joaquim Furquim Justino, reqües 

rente 
Joaquim José Ferreira da Silva 
O tenente José Joaquim dtb Sampaio 
Felippe Salmann, praticante da contadoria 

da Junta da Fazenda 
Manuel Ribeiro de Araujo 
José Joaquim de Jesus Silva, requerente 
!Emacio José Justiniano Doria, requerente 
Francisco Pereira de Araujo, requerente 
Joaquim José da Silveira Baptista, advogado 
Francisco José Barbosa, primeiro tabellião 
1114muel Gonçalves Lessa, sargento 
Joaquim José de Lima, sargento 
O padre Antonio Joaquim de Araujo Leite 
Manuel Nunes Ramalho, guarda civica 
O Padre Joaquim José de Oliveira 
Elt.butherio José Pinto, tenente 
O Padre Manuel Joaquim de Oliveira 
José• Ignacio de Manos 
Felisberto José Machado 
José Francisco Xavier dos Santos 
Luiz Antonio da Silva Freire 

■ 

e 
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João José Moreira 
Januario Antonio de Araujo 
José Xavier de Azevedo Marques 
José Arouche de Toledo Rendon 
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo 
Joaquim Theodoro de Araujo 
Francisco de Paula Wandeck 
Jacintho José de Santa Atina 

• 

• à 

É 

• 

•  

•  
•  

o 

• 

•  

4 

• 

Francisco das Chagas de Abreu 
Pedro Henrique Masdarenhas 
Joaquim Manam da.Rosa e Silva 
Manuel Ferreira Duarte 
Antonio José Fernandes 
Manuel José da Silva 	 2  
João Moreira 
Antonio Paes de Camargo, conego da Sé 
Francisco José Lobo conego da Sé 
Jeronymo Paes de Almeida, oonego da Sé 
O padre João Manuel Almeida Bueno 
M:athéus da Silva Bueno, tenènte coronel 

(morreu) 
Antonio José de Oliveira. Santos 
José Rodrigues Pereira capitão 
O brigadeiro João Jacomo de Baumann 
João Baptista /Tavares 
O Padre José Joaquim de Toledo, capellão 

da Sé 
Joaquim Antonio Rodrigues de Vasconcel- 

Jos, capellão da Sé 
Francisco Hermenegildo de Camargo 
Mamiel Nunes Munhoz 
Francisco José Pereira de Mattos 
Francisco - da Silva Prado, capitão 
Joaquim Theodoro Leite Penteado 

• 

• le■ • 

• 

• • 
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José Manuel da Luz 
Francisco José de Azevedo, capitão 
José Maria da Costa 
Roberto Pinto Tavares 
O Padre Joaquim Ribeiro de Figueiredo 
O Padre Ignacio Pedroso de Aveiro 
O Padre Bruno Ferreira da Costa 
João Vicente de Brito 
Joaquim Francisco GonÇalves 
O Padre André Joaquim da Silva Macafé 
Joaquim Manuel de Azevedo Marques, ca- 

pellão-mor da Sé 
José Felippe de Macedo 
José Luiz Alves Valença 
José Antonio Pimenta, meirinho geral 
Francisco de Paula Oliveira, capitão 
Ifaymundo José Rodrigues 
Antonio Freire de Menezes, capitão 
Luiz Mariano Ferreira 
Domingos José Vieira 
José Corrêa de Andrada 
José Vicente de Jesus, alferes 
Antonio Justiniano de Sousa 
Joaquim José Calado 
o Vig,ario da Penha de França, José Rodri- 

gues Coelho 
O Vigiado.  Joaquim José Rodrigues 
Forttunato Corrêa de Mello 
Joaquim Francisco de Moura 
Bento José Lopes 
Vicente Ferreira de Abreu • 
MallUCi Gomes Gouvêa 
Innocencio José Rodrigue\s de Vasconeellos 
Miguel Antonio de Godoi • 

1 

• 
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Manuel .Clemente ,de Mesquita, cadeste do Es- 
quadrão 

h 	Manuel de Campos Penteado, tenente co- 
ronel 

Antonio Marques - H•enriques, conego cura 
João Lopes França capitão de railicias 
José Manuel de França, alferes 
Joaquim José Rodrigues 
Dionysio Ampageta .da Motta 
Francisco Gonçalves - dos Santos 'Cruz, 'capi- 

tão tia 2.a ,linha 
Francisco Barbosa Ortiz 
José Mendes da Silva, alferes 
Emygdio Antonio da Silva 
Manuel Antonio Soares de Campos 
• ignral de *Caetano t José dos Santos • 
José Gonçalves Gomide 
Antonio Alves Pereira 
O Padre João. Joaquim de Carvalho Pinto 
Manuel Alvares .Machado e Vasconeellos 
Manuel Gonçalves dos Santos „ 
Francisco de Borja 	1 
Manuel Joaquim de Vazem:141os 
Francisco de Paula Lustosa 
Bento José Leite Penteado 
Manuel Delphino da Fonseca 
Manuel Eufrasio #  de Azeyedo Marques, es- 

crivão da pagadoria 
José Mariano Bueno 
O Padre Manuiel Joaquim de Freitas 
Constantbio José dos Santos, alferes • 
Joaquim José dos Santos, capitão.  
Manuel, João .Chaves, cirurgião da Camara 
Antonio Cardoso Nogueira 

o 

• 

• 

• • 
G 
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Ignacio Antonio de Toledo 	• 
1 Amaro José Vieira 

Manuel Francisco Costa Silveira 
O Padre Joaquim José da Silva Lisbaa 
José da Silva Lisbôa, coronel reformado 
Francisco de Assis e Lorena 
Joaquim Antonio Alvez Alvim 
Francisco Lourenço 
Francisco Pinto Ferraz 
Domingos de Araujo Rozo, tenente 
José Floriano Lara, sargento mor 
José Clemente de Mesquita 
Francisco de Paula Macedo, tenente coronel 
Francisco Mariano da Cunha 
João Lopes da Silva 

• José Elias da Silva, tenente 
Antonio Mariano de Azevedo Marques/ 
Joaquim Elias da Silva 
José Rodrigues de Camargo Pires 
Francisco de Paula Xavier de Toledo 
Jeronymo da Costa Dantas 
Candido Gonçalves Gomide 
Manuel Joaquim Ribeiro, alferes de cavalla- 

ria addido ao Estado Maior 
Joaquim Manuel de Moraes 
Antonio da Silva Prado 
Francisco Pinto Ferraz Filho 
O Padre Francisco de Paula e Oliveira 
Luiz Pedras° de Oliveira 
Bernardino de Sena Reis e Almeida 
José Joaquim Leite Penteado, vigario cofia- 

, do da fregaezia das Morretes 	- 
Joaquim Theodoro de Araujo 
Joaquim José da Silveira Baptista 

• 

• 

• 

• 

••••• • 
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Joaquim José de Jesus e Silva 
JOaquim do Espirito San.  to 
Joaquim Ponciano da Silva 
Antonio José de Farias 
Pedro Antonio Ferreira 
Alexandre Gomes de Azevedo: vigario coita- 

do da igreja de i1lBoy 
João Ferreirli de Oliveira Bueno 
Manuel Joaquim de Almeida 
Joaquim Pectroso de Oliveira, capitão 
Joaquim Jo4é Pedroso 
Salvador José Nunes Corrêa 	• 
Manuel Felizardo de Carvalho Almeida 
Manuel Joaquim Coelho 
Manuel José da Costa Guerreiro 
Domingos Monteiro de Carvalho 
Manuel Alves Alvim Filho 
O Padre Fidelis Alves Sigrnaringa de Moraes 

• 

e 

• 
á 

Aos seis de outubro de mil oitocentos e vinte 
è quatro. 1 

Joaquim Innooencio Rodrigues- Cardim, te- 
nente 	 I 

O padre Vicente Pires da Mokta 
• Antonio Joaquim dos Santos 
Manuel Joaquim do Amaral Gurgel, Profes- 

sor Publico de Historia Ecclesiastica 
Joaquim José de loraes e Abreu, coronel 

do 1.0 Regiménto de C vallaria da 2.3  linha desta 
Imperial Cidade 	 . 

Aos vinte e sete de outubro de mil oitocenl 
tos e Pvinte'e quatro. 

Joaquim Gomes Monteiro 

• 

■ 

• 

• 

a 
It 

e...•••■■■ 
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Aos tres de novembro de mil oitocentos e 
vinte e quatro, 

José Rodrigues da Fonseca, capitão 
Gonçalo Corrêa 

Aos dez de novembro de mil oitocentós e 
vinte e quatro. 

• 

O padre taildefonso Xavier Ferreira 
João Dam° 'Gois • 

• 

Ao to de novembro de 1824. 
• 

Pedro José de Miranda 
José Francisco Serpa 

Aos 24 de novembro de 1824 

Joaquim Éugenio da Costa 
Joaquim Fernandes Cantinho 
João José Barbosa, alferes 

• 

• 

Aos 5 de janeiro de 1825 

Augusto Maria da Silva 
• 

• 

• 

• 

Dia 26 de janeiro de 1825. 

Ignacio José dias Santos 
João José Gomes 1 

• 

• 

Fevereiro 5. 

José Pinheiro de UH-1(3,a Cintra 
Joaquim Manuel de Oliveira \ Castro 

• 

• 

• 

• 
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1 

Fevereiro 19 • 

• • 

• 

Jeronymo Maxim° Rodrigues Cardim, viga 
rio encommendado de São Bernardo 

José Antonio Pinto Guedes 
Francisco Garcia iFet‘ira, tenente 
Jesuino ti José Rodrigues, alferes 
José Elias de Carvalho/ 

Fevereiro 26. 

1 
Antonio Barbosa 
José Ferreira Leite, alferes 

1 	Francisco Corrêa Bueno 
O Padre Raphael Antonio de Barros 
Fernando Antonio da Silva , 
José Bernardino Botelho de Carvalho • 
O Padre João i de Abreu Sá Sottomaior e 

Araujo " 1 
Manuel Joaquim Gonçalves Cabral 
José Pedro'Galvão de Moiu•a e ,Lacerda 
José da Silva Monteiro. 	 • 

Vereação de 10 de abril de 
1824. •  

•  

• 

• 

• 

• 
•  

• 
• 

Aos dez dias do mez de abril de mil pito- 
centos ie vinte e quatro nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços Ido 
Concelho, aonde se achavam° juiz de Fora pela 
Lei Pnesidente, capitão Antonio Bernardo Rue- 
to da Veiga, e os vereadores capitão José de 

. Almeida Ramos, e O capitão-mor José de Al- 
meida Ramos, aquelle actual, e este transado 

• 

• 

• 
es. 

• 

• • 

• 
• 
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• 
e o actual procurador capitão Antonio) José Viela- 
ra Barbosa para effeito da presente sessão. 

• Nella 'foi determinado a mim escrivão em- 
trahia do livro de cargas aas pedras uma rela- 
ção exacta ae demonstrativa das carradas de pe- 
tiras que os carreiros que devem dar annualr 
mente estão devendo com declaração dos bair- 
ros, ou freguezias para se procéder na arpem
daçã.o das ditas pedras. -  

Na mesma foi requerido peba; actual Pror• 
euraidor que se procedesse a vistoria em todas 
as saltas, e 'quartos das pisões 	¡cadeia desta 
Impe' Hal Cidade, para se. vir no conhecimento 
dos 'concertos, que para commodidade dos pre- 
sos é preciso. 

Na mesma foi deferido que na presente ve- 
reança se assentaria o dia da %vistoria fequerida. 

Na mesma se mandou passar mandado para 
satisfazer as propinas da . festivid.ade de São Se- 
bastião, e os trimestres dos offiCiaes da casa.. 
Na mesma se deu todo o expediente da presente 
sessão, e para constar mandaram lavrar o pre- 
sente termo em que assignam. E IN]. Manuel 
Benedicto de TOledo escrivão da Camiara o es-4 
crevi. 5  Veiga 	Ramos --Ls Prado 	Barbosa. 

• 

• 

• 

• 

Vereação de 28 de abril de 
18241. • • 

• 

Aos vinte oito dias do mez de abril de ¡mit 
oitocentos e. vinte e quatro nesta Imperial *Cf- 
xlade de São Paulo' 'em)casas dia Camara e (Pa- 
ços do Concelho della onde se achavám presen- 
tes o juiz de fora pela lei presidente vereador 
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digé presidente c;apitão Antonio Bernardo Bueno 
da Veiga e os vereadores capitão José de Almei- 
da Ramos, e o capitão mor Eleutherio da Silva; 
Prado este digo Prado, iaquielle actual, e este 
transacto, e o actual procurador capitão Ante-. 
fio José Vieira Barbosa para efeito de setstão. 

Nella foi •nomeado o alferes Joaquim Jos4 
dos Santos para exercer o emprego, ou commissã 
de agente, e arrecadador Pda Subserip.  ção, mensal 
de oitocentos reis para a segurança da Marinha, 
de Guerra, por impedimento de moliestia do ci- 
rurgião Francisca de ¼tu1a Xavier de Toledo, 

.que constou ipor officio que dirigiu a esta Cdr 
Mara na presente sessão em data de 27 do cor- 
rente, e ordenaram a mim intime ao dito ,alfet- 
res '30aquim José dos Santos para com a *bre- 
vidade posSivel entre no exercido desta com- 
:missão; ficando assim isento o dito cirurgião 
Toledo. 

Na mesma recebeu esta Cantara uma por- 
tarja do Excellentissimo. Presidente cleáta Pra- 
vincia Lucas Antonio Monteiro dei 1 .5rs ros, em 
data de doze do corrente, quÈ acornpanhou a • 
rum requerimento de Joaquim José Freire, pro- 
prietario••do theatno desta Cidade, por esta Ca- 
miara informar • sobre a lotação que o megme 
pretende 

Na-mesma recebeu .estã Cantara um officio 
• da Camara dia villa 4.  São Sebastião iem d•atá, 

de • dezenove de março proximo passado, que 
)acompanhou a quantia de doze mil reis, que se 
achava em debito com o secretario do Pesem - 
burgo do Paço. 

• 

1 

• 

• 

• 
• 

Si 

• 
• 

• 

• 
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• 

• 

• 

Nta mesma recebeu esta Camara 'uma por - 
tarja do Excellentissimo Presidente desta Prcir 
vincia, em data de vinte quatro do corrente 
mez determinando a este Senado que com a. 
brevidade possivel proceda ás eleições dos de- 
putados senadores da Assembléa Geral Legis!- 
'ativa deste Imperio e dos membros dos con- 
celhos genaes das provincias diga para pra- 
ceder nas eleições que lhe competem na forma. 
das instrucções que acompanharam á mesma 
portaria. 

Na mesma recebeu esta Camara um officio, 
do Doutor Ouvidor Interino José Corrêa Pai- 
checo Silva em data de .24 do cbrrente mez 
abril que acompanhou a onze diplomas, para 
esta Camara os fazer publicar, cumprir, e obser- 
var. 

Na mesma accordaram reeleger ao advogado 
José da Silva Merciana no cargo de juiz Almo- 
taeé, e nomeram para juiz almotacé, compainhei- 
ro ao capitão Joaquim Floriano de Gódoy, e, 
me ordenaram notificasse a este para compai- 
reaer nestes Paços do Concelho no dia .  5 do 
futuro mez de maio para tomar juramento, e 
posse do dito cargo e que officie a ambos Para 
promoverem quanto estiver a bem do publico. 

Nella expoz o actual procurador capitão An- 
tonio Jpsé Vieira Barbosa, que o portão do 
curral do Concelho se acha desmanchado e que 
precisa pôr-se outro portão. 

Ao que iaccordaram que o actual procurador 
Mande fazer 'uma porteira de varas, que seja 
sufficiente para conter bis gadios que no dito 
curral entrarem, emquanto se apparelham os 

• 

• 

• 

4 
or•-•'" 

• 
44,": ° 
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materiaes necessarios para se arranjar um por- 
tão, que seja sufficiente e diuravel, "e que enh- 
commende as tnadeiras necessarias para promo- 
ver o competente portão. 

Na Mesma se desinchou o expediente deste 
dia, de que se lavrou o presente termo em que 
lassignam E eu 

• Manuel Benedicto de Toledo 
escrivão da Camara o escrevi. 	Veiga -- Rase 
mos 	Prado 	Barbosa. 

• 

Vereação de 5 de maio de 
1824, • 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 
0 	É • • 

• 

•  

• 

. Aos cinco dias do mez de maio de mil bi- 
tocentos e vinte e quatro 'nesta Imperial Cidade 
de São, Paulo em casas da C.amara e Paçós sdo 
Concelho deita aonde se achavam o ,juiz d Rirá 
pela lei presidente capitão Antoafici Bernardo 
Bueno dá Veiga e os vereadores capitão José de 
Almeida Ramos, o capitão-mor .  Eleutherio da 
Silva Prado, aquele actual, e este transacto, e 
o actual procurador capitão Antonio idsé Vieira 
Barbosa, para 'dreno da presente serão. 

iNella recebeu esta Camara um officio do Ex-- 
cellentissimo Presidente desta Provincia, em data 
de 28 de abril proximo passadio deste presente 
armo, em que ordena positivamente a leSta Ca 
mata faça compôr todOs os defeitos,. ou descon- 
certos, que se, acharem nos chafarizes,' pontes, 

• 

calçadas, e paredão, e que Taça esta mesma Ca- 
mara com que os juizes ahnotaceis cumpram 
com 'o seu dever. 

Na mesma recebeu outra portaria do. mesmo
Eicellentissimo Presidente miándando informar 

• 
• 

• 

1 
• 

• 
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por esta Camara o requerimento, que incluMo 
remetto de JOÃO de Pira Jordão, Joaquim Ali- 
ves 'Martins, e João Giouveia Lopes da Silva, 
n\oradores da. freguezia da Franca comarca da 
villa de Itu', sobrea privação que dizem os 
mesmos supplicanteS em dito requerimenbor ter 
para não transitarán Com seus carros para esta 
cidade. Na mesma recebeu esta Camara uma 
portaria digo. urna provisão da Junta da F:ark 
zenda Nacional desta Provinda, em que manda 
proceda esta Cantara a uma legal vistoria ná 
ponte denominada do °Coronel Anastació para 
informar sobre seu estado a einesma Junta - cuja 
provisão foi passa em data de 29 de-  abrir 
proximo passado. 'Emiconsequencia de cuja pro- 
wsâo •ccordou o Senado da • Cantara ir ao lo- 
gar da dita ponte, no dia sete do correate paria 
effeito de sê proceder a determinada vistoria 
com os avaliadores deste concelho, nós quaesi 
mandaram notificar pelo Porteiro substituto Mi- 

, tonio Joaquim de Santa Anna. 
Na mesma por mim escrivão foi apresentada 

Uma carta que me escreveu o alferes Joaquim; 
José 'dos Santos Silva, et respoSta de outra que!' 
lhe escrevi por ordem 'deste. Senado ,notifican- 
domo para entrar no exercido de agente, e arre- 
cadador da •subscripção de oitocentos réistmen-s 
soles para segurança da Marinha de Guerra dia- 
,zendo-me, que )não póde entrar no exercicio 
da dita contmissão por se achar (emprsegado na 
administração de contractos que arrematou, ctijo 
officio me dirigiu em data de hoje cinco doe .  • 
corrente mez. 

4. 
• •  

• 

• 

o 
• 

• • 

• 

• • 
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Em consequência do que foi pelo corpo dal 
Camara • de icommum accbrdo nomeado para 
Agente, e arrecadador, e agente da subscripçãoi 
mensal retro dita por ausencia dos capitães João 
Rodriguès de Camargo Pires, e Francisco Pinto 
Ferraz, e isenção do sargenimor José Manuel 
dia Luz ao alferes José Felippe Santiago, Auto- 
fio Justiniano de Sousa, e ao Alteres Joaquim 
Antonio Alves Alvim, aos .quaes me otdenarain 
officiasse, para quanto antes entrarem no exer- 
cicio da dita oommissão, servindo de •thesour 
reiro áo dito Justiniano 

Na mesma mandaram que se passe manda- 
do paia se pagar as mais custas da devassa de 
suborno • tirada pelo Doutor Ouvidor Iitterino 
José Corrêa Pacheco e, Silva. 	• 

Na mesma foi determinado ao mesmo actual 
procurackor mande concertar a ponte, que se 
acha desmanchada na estrada que segue do Bom 
Jesus do Braz para a freguezia da Penha logo 
adiante. da thacara do Doutor Mellp Franco. 

Na mesma se despachou pexpepiente deste 
klia, e nada mais houve de que para constar 
mandaram las ?ar o presente termo que assignam. 
E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 
Camara o escrevi. — Veiga Ramos Prado 

Barbosa. 

• 

_Termo de ajuntamento do 
Senado da Camara aos 6 de maio 
de 1824 

• 

Aos• seis dias do min de maio de mil oito- 
cen-tos e vinte e quatro nesta Imperial Cidade 

• 
• 

• • 

• 

• 
1 •14a1aLT~s••••#~1 --  
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de São Paulo em casas da Cantara e . Paços - dol 
Concelho delia onde se juntaram o juiz de fora 
peta lei presidente capitão Antonio 'Bernardo 
Bueno da Veigal,•te os vereadores transactos sar- 
gento-mor Antonio Safino da • Fonseca e p ca- 
pitão Gabriel Fernandes Cantinhoi e o actual. 

, procurador capitão Antonio Jósé Vieira Barbo- 
sa, em consequencia da officio do vigario geral 
desta cidade dirigido a esta .Camara em data de 
seis do torrente mez, pelo qual participa a estiei 
Senado o fatlecimento do Excellentissimo Reve-. 
rendissimo Senhor -Dom -Matheus de Abreu pe- 
reira Bispo Diocesano desta Provincia no dial 
cinco do corrente pelas sete horas da manhã, 
e que seu .cadaver ha de ser conduzido em sén- 
leme deposito há Sé Cathedral .  desta cidade pelas! 
Cito horas da noite deste dia, para no seguinte 
Si? lhe fazerem os officios sepulcraes, e logo se 
airi ihu este Senado encorporado solennemente 
á é Cathedral, de Onde foram ao palacio do 
mesmo Excellentissimia Reverendissimo Senhor .  
Bispo, aonde com presidencia do Excellentissi-‘ 
mo Presidente desta Provincia, governador da 
Armas, e o Doutor Ouvidor Interino se assistiu. 
ás encommendações do estylo, de onde foi con- 
duzido á Sé, e se lhe fez as, mais recommenda- 
ções do costume, e no 'dia seguinte tornarain: 
4 sé ,Cathedral, aonde com as mais autoridades 
acima ditas assistiram a todas as mais recoanr 
mendações, feitas no mesmo Excellentissimo e 
iteverendissimo Senhor Bispo, e o seu enterro 
de onde 'se. recolheram a estes Paços do Conce- 
lho, e mandaram%  lavrar o presente termo ean 
que assignam' 

• 

e 

• • • 
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E eu Manuel Benedicto de Toledo es- 
crivão da Camara o escrevi. Veiga Ramos 

Salino Barbosa 

• • 

Vereação de 8 de maio de 
1824. 

"4. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 
• 

Aos oito dias do mez de maio de mil oito- 
centos e vinte e quatro, nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços klo 
Concelho delia aonde se achou o juiz de fóra 
pela ler Presidente capitão Antonio Bernardo 
Rueno da Veiga,e os vereadores capitão José de 
Almeida Ramos e o capitão-mor Eleutherio da 
Silva Piado, aquelle actual e este transacto, e 
o ;ãctual procurador capitão Antonie José Viei- 
ra Barbosa, para effeito da presente sesião. 

Nella se mandoq passar provisão de partidor 
para o Juizo de Orfãos unicamente a José Ma- 
riano da Assumpção Barlão por teinpo de 'um 
«uno. 

Na mesma se mandou passar provisão de 
capitão do matto para a freguezia da Cutia a 
Manuel 4oanes da mesma por tempo de um abno. 

Na Mesma foi determinado ao alcaide An- 
tonto Ribeiro notifique aos juizes de ("cios 
mecanicos, para que elles notifiquem a todos 
os mestres de cilicies comparecerão nestes Pa- 
ços do Concelho lho dia 12 do corrente paraeffei- 
to de se proceder a eleição dos Juizes, e es- 
crivães dos ditos Oficies para se prover o ne- 
cessario aparato para a festividade de Corpus 
Christi. 

• t 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Na mesma se deu todo o expediente deste 
.

dia, e por não haver mais que prover malidae. 
riam lavrar o presente termo em glIC assignam. 
E eu 'Manuel (Benedicto.  de Toledo escélvão da 
•Clamam o escrevi. c Veiga Ramos 	Pra 
40 Barbosa. 

Termo de vereação de 12 de 
maio Ide 1824. 

• 

• 

A,os dozte dias do mez 'de maio de mil pito 
centos é tinte é quatro nesta Imperial Cidade de 

' São Paulo em casas da Cantara, e Paços do 
Concelho deita, ta.  onde Se achavam presentes o 
juiz de fora pela lei presidente capitão Antonio 
Bernardo Bneno da :Veiga, e os vereadores capi- 
tão-mor Eleutherio ida Silva Prado; aqUelle 
actual, e este transacto, e o actual procura.dor 
capitão Antonio José Vieira Barbosa para effeito 
de sessão. 	 1 

Nella se respondeu informatoriamente a pro- 
visão da Junta da Fazenda Nacional desta PrO" 
vinda sobre a spontè denominada do Coronel' 
Anastacio. 

Na mesma recebeu esta Cantara 'um officio 
do Intendente iGeral da Policia em data de 22 
de abril iproximo passado exigindo desta Camara 
urna circumstanciada informação sobre o alie- 
gado pelos moradores do bairro de Santa Aúna 
desta Provincia.. 

Na mesma recebeu esta Camara uma carta 
do reverendo ivigarioda freguezia de Santa Ephi- 
getüa em data de hoje 12 do corrente, em !res- 
posta do officio, que eu escrivão de ordem deste 

• 

• 
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Senado lhe havia dirigido; cujo officio do re- 
ferido vigario acompanho'u a relação dos seus 
patrochianos, na forma que se lhe exigia. 

Na Mesma tomou posse de partidor do Juizo 
dqs Orfãos.José Mariano da Assumpção Bailão., 

Na mesma se nomeou a Joaquim 'Gonçalves, e 
Ignacio /Gonçalves, para limparem a jmnte 

grande da estrada, que segue desta cidade para a Conceição, e se passe mandado para o erten° 
acima dito; ficando isentos os que. aclualmente serviam. 

Na mesma se despacholu o expediente; e 
nada mais houve) e para constar Mandaram 
Lavrar o presente termo em que assignam. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi 	Veiga 	Ramos ----- Prado Barbosa. • 

Termo de vereança de 21 de 
julho de 1824. • 

• 

Aos vinte zum dias do mez dei julho de 
°Recentes e vinte e quatro nesta' Imperial &Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho deita ondesse achavam o Dott•- 
ter Juiz de Fora Presidente José Corrêa Pa- 
checo, vereadores e procurador abaixo assigna- 
dos para effeito da presente sessão. 

Nella se deu posse do cargo ide vereador 
deste Senado ao icapitão Antonio da Silva Prado. 

Na mesma recebeu esta Camara um officick 
do Secretario do .Collegio Eleitoral do districto 
de Coritiba em data de 24 de junho do torrente 
anuo, que !acompanhou as authenticas 	das elei- . 

• 

-1 
• 

• 
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ções para Senadores, e Depiutados, e Ministros 
do Conselho Geral 'desta Provincia. 

Nella se nomeou para servirem de juizes ai 
matareis para servirem té o ultimo de setembro 
ao capitão José Manuel da Silva, e o capitão 
Francisco Alariano Gaivão Bueno, e ordenaram 
a tmi tx  escrivão os notificasse para eomparece- 
rem na sessão seguinte a tomar posse do dito 
cargo. 

Na mesma foi determinado' a mim escrivão 
notifiqut ao capitão Luiz Manuel da Cunha Bas- 
tos, para apresentar na sessão seguinte as con- 
tas do tempo que serviu de 'procurador deste 
Concelho pena de não comparecendo se lh'as 
tomar á revelia. 

Na mesma se ("ciou á Camara para pro- 
pôr os meios de acoelerar as eleições, afim de 
sereni removidos quanto antes os abusos que 
houverem. 

Na mesma se mandou passar edital pondo 
em praça para ser arrematada a factura da 
ponte denominada do Mello Franco. 

Na mesma foi determinado a mim escrivã.° 
informe a este Senado' té que tempo foi pago 
de sua 'aposentadoria, o Desembargador D Nuno 
Eugenio de Lodo e Scilbiz e o dia em que o 
mesmo sahiu desta cidade, e o dia em que to- 
mou posse de ouvidor desta coMarca 'o Doutor 
José da Costa Carvalho. 

Na mesma se passou mandado para se pa- 
gar aos officiaes da casa o trimestre findo. 

Na mesma foi determinado& a mim escrivão 
notificasse ao brigadeiro Joaquim José Pinto de 
Moraes Leme para no termo de trinta dias co- 

• 
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btir os /togares descobertos que se sacham na rua 
de Santa Ephigenia, e mais ruas ido rego que 
conduz a agua para sua chacara; com a pena 
Ele hão loo fazendo mandar lesta:Camara fazer 
-os concertos á sua custa, e proceder executiva- 
mente. • 

Na mesma se deu todo o exliediente deste 
dia, e nada diais houve; de que para constar Ne 
mandou lavrar este termo que assiginarn. E eu 
Mianuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca 
inata o,, escrevi. 	Pachecoo 	Veiga 	Prado 
Ferreira Rodrigues. 

Sem effeito este .termo pior ser lançai:10 ene- 
.ganosamente nesta folha que lambem por enga-- 
no tinha ficado em branco.; e passa este termo 
'pata o logar competente a folhas 119'verso. Era 
ut supra. r~" Toledo. (*) 

Sessão oextraordip;ria *de 24 
de maio de 1824. i 

Aos vinte e quatro dias do mez de maio Me 
Mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em 'casas da Camara lei 
Paços do Concelho delia onde *se achavam o, 
juiz de fora pela lei presidente capitão Antonio: 
Bernardo nueno da Veiga, e os sereadores traiu-- 
Actos capitão-mor iEleutherio da - Silva Prtrio, e 
sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, e 
o - actual procurador capitão° Antonio José Viel- • 

• • fs 
1(1) Effectivamenle, no verso da folha 119 do original 

encontra-se novamente lançado este termo. • 

• • 
• 

1 
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a  ra 'Barbas:1 para effeitoi da presente sessão, afinei 
de diar execução á portaria do •xeellentissimo 

. Présidente da Provincia sobre a informação da 
loteria requerida pelo emprezario desta capital 
reuniu-se um numeroso, e extraordinario con- 
curso de cidadãos de todas as classes e bons do 
kove, e requereram n dizendo, que outro objecto 
de alta monta devia primeiro que tudo occupar 
a consideração• dos cidadãos honrados. pela no- 
ticia, e certeza, de que toda a ;Província se Acha- 
va exaltada, e reSentida por oecasião do decreto 
de vint2 e nove dci .abril proximá passado, que 
faz d?mittir do coffimando das armas ao Excel- 
katissimo Marechal dic CamPo l'ranciscó das. 
Chagas Santos, enviado ha menos de tres me- 
zes, quando este Povo com summo prazer o 
recebeu; e lhe deu posse, por ser escolhido, e 
enviado por Sua Magestade Imperial, e consti- 
tucional, e que com applauso geral por sua ur- 
banidade, e bellas qualidades tem desempenha- 
doo:alto conceito,eescOlha do mesmo Augusto 
Senhor, preenchendo os votos de todo este povo, -  
reunindo os partidos, que o inquietavam, e fa- 
zendo de ;mãos dadas com o presidente da mes- 
ma manter o socego publico, que ha muito tinha 
desapparecido ; e que a ambos devemos esta 
prosperidade, que gosamos; aggravando-se de 
mais a mais os animos 'dos Paulistas Com me, 
lancholica recordação de verem este (iftterreiro• 

•do Sul, este honfado cidadão, e Pae da PStria 
dos Paulistas ser victima abjecta, da mais refi- 
nada intriga, e da sua marcha de honra sobre . 
o desastroso recrutamento, equilibran/do-Se con- 
forme recommendam as imperiaes Instr.  ucçoes 

• 

• 

• 

• 
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de idéz de julho ae mil oitocentos e vinte e dois 
e portaria die ioito. de janeiro de Mil oitocentos 
e .  vinte e quatro. 

Que estes são os ponderosos motivos, que 
%fitam de presente, e ameaçam a esta bella pro- 
vinda, cujos gemidos devem reso.ar pelo seu 
orgam representante _desta Camara da Capital,. 
levando-os perante ia throno Imperial para os, 
reparar, e "fazer remover tão excessiva magna, 
que póde .ser mui consequente, pois que esta- 
vam persuadidos, que o seu aágusto imperante 
tão benefico, que só deseja conhecer a opinião 
publica vara seguika, e que certamente se acha 
Eludido pela vil intriga, que, tem affligido todo 
Brasil; occultando-se aos seus Olhos perspica- 
zes a marcha informe de tão desastroso wrecrur 

• tamento, e represen'tações das Camáras a este 
respeito, pois não é possivel, que Sua 1114estade 
Imperial, e constitucional 'deixasse de annuir, 
commovendo-se das . .i.agrimas, e representações 
da Província dos Paulistas, que desde o seu berço 
mereceu sempre ia contemplação dos antigos 

'
Reis, pela sim .  ()hedionda, fidelidade,u e serviços e  
relevantes, que de novo .empenhain fias mãos', 
do Augusto. Imperador para onnuirlaos seus ro- 
gos, e (reparar os seu:) males consequentes, con- 
servando o- goVernador das armas, que ha pou- 
co lhes IdC11 7 4  e comi o qual estiihi mui contentes., 

E' portanto, .que .circumdados da mais res- 
peitosa submisão, e acatamento, e baseados no 
p.aragrapho do artigo cento e setenta e nove 
do titulo oitavo da Constituição, requerem a 
este Senado teve o mais deprassa possivel a Au- 
gusta Presença de seus rogos, que se espera.n- 

• 

a 
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çam na beneficencia do Augusto, e Magnanimo 
Imperador; ficando entretanto sustada a posse 
do novo governador nomeado, afim de que possa 
haver, até que Sua Magestade Imperial, e Con- 
stitucional decida tdc sua alta contemplação, e 
que se remetta tuna copia desta ao Excellentis- 
simo Presidente da Província; e sendo por esta 
Camara annuida tsta representação, mandou la- 
vrar a presente acta em que assignam todos os 
representantes com o oorp,o da Camara. E eu 
Manuel Benedi ecto de Toledo escrivão da Cama 
'a o escrex is Eu escrivão entrelinhei, e diz a 
entrelinha -- e que se remetta uma copia desta 
Acta ao Exeellentissimo Presidente desta Pino- ,  
vincia. 	Toledo. 

• 
• 

• 

Antonio Bernardo Bueno tia Meiga ■ 

, Eleutherio da Silva Prado . 
Francisco Mariano da Cunha 

t  Antonio José Vieira Barbosa 
`14  Manuel Benedicto de Toledo 

Jacintho José de Casino, coronel 
José Rodrigues Pereira de Oliveira Neto, 

tenente coronel. 	• 

e 	Francisco Jorge de Paula RiliCire, sargento 
mor na,  

Luiz Antonio Pinto do Rego, ajudante 
Joaquim Meditar) Godoy, capitão " 
Thomé Manuel 
Joaquim José Freire 

de Jesus \Tardia 
da Silva 

Antonio Cardoso IN4gueira, capitão 
Antonio Gonçalves iMamede,• \tenente 
José Clemente de Mesquita 
Francisco de Paula Maniede tenente coronel 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



e 

• 

• 

• 
• 

■ • 

• 

—5188 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

•  

Luiz Antonio do Valle Quaresma, capitão 
Francisco Antonio Pinto Bastos, tenente 
Antonio José de Almeida, alferes 
Januario Antonio de Araujo 
Thomaz Rodrigues Rocha 
Joaquim Rodrigues •Goulart 
Antonio Mariano de Azevedo Marques 
Joaquim Manuel de Azevedo Marques, ca- 

pellão da Sé _ 
João Lopes da Silva 
Francisco Bernardes Corrêa,. tenente 
Antonio/Rodrigues Moreira, ajudante 
José Antonio Pimenta 
Joaquim Elias dá Silva 
Manuel Alves Alvim Filho 
Francisco 4as Chagas de Abreu 
José Manuel da Silva,. capitão 
Francisco José Barbosa 
Ign,acio Jasé Cesar 

\ 1 
 João Antonio Barbosa 
Jeronymo Pinelli 
Camilo José Guedes 
Manuel Guilherme Pereira Vascáneellos 

*José • Rodrigues Pereira, capitda 
Francisco clic Assis PacheCo, gliarda-mor 
Gaspar Rodrigues :de Macedo 
Francisco Xavier •de Moura- Fogaça 
Luiz Manuel Feliciano Kelly 
Bernardo Guedes Cardoso e Vas coal ce Ilos, te- 

nente 
• Francisco de Assis 'Araujo de Carvalho 

José Floriano Lara de Moraes, sargento-mór 
José Rodrigues da Silva, ajudante 
José de Sá Sotto-maior, - tenente 

•  

• 

• 
• 

• 
• 
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José Fernandes da Silva, capitão 	• 
Francisco Gomes da Silva, alferes 
Antonio Alves Pereira' CA ,Forgo 
José Fernandes da Silva, tenente 
Francisco de Paula e Oliveira, alferes 

. João Nepomuceno de Almeida 
Jeronymo Cavalheiro ,Leite, tenente coronel 
Segismundo Honorio de Lima, capitão 
José Antonio de Abranges, alferes 	■ 
O Padre goaquinrComes Monteiro, professor 

de pritneiras letras. 
Francisco Nunes Ramalho, capitão 
Antonio' Joaquim de Sampaio, ajudante 
Antonio Nunes Ramalho, guarda-civica 
Felippe Corrêa 'Pacheco e Silva 
Manuel Nunes tRamalhd, guarda-civica 
José Joaquim de JesUs e Silva 
João José de Jesus 
Ignacio José .Justiniano Dona 
Felippe Salman 
'Joaquim Alves dos Reis 
José Mariano da Assumpção Bailão, tenente 
Joaquim Teixeira de Macedo 

e Francisco Pereira de Araujo 
Luiz Gonzaga da Silva, sargerito 
Manuel Caetano de Asgumpção 
Antonio Manuel tde Jesus e Andrade, sargenel  

I 

to-mor 
José Rodrigues de Almeida 
José Manuel Soares da Silva 

. José Alves de Siqueira • 

Manuel José Vaz 
Francisco Domingues 
Salvador Pires da Silva, alferes' de 2. linha 
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Benedicto FrWricO de Araujo 
Antonio Francisco de Oliveira 
Leocadio .  Rodrigo de Carvalho, segundo te- 

nente 
Emygdio Antonio da Silva • 
Joaquim Pinto )Rodrigues, sargento 2.a  linha 
.Francisco Floriano de Toledo 

- Joaquim Manuel Franco s  
João Evangelista Soares, sargento da ta linha 
Francisco Antonio de Camargo ° Rosa 
José Vaz Ames de 'Carvalho Aguiar - Leite 

tacioJosé piei Jesus, sargento de 2.3 linha 
Manuel Gonçalves ‘P t tão 

, 	Manuel Antonio de Camargo, furriel dia 1. a  linha 
• 

Agostinho Lourenço da _Silva, farnel da 2. 3  linha 

Manuel Delphino tla Fonseca 
Francisco Gomes Moreira, Oficial da Contar 

doria Geral da Junta da Fazenda 
Manuel José dias Santos, cabo da 2.1 linha 
Innocencio José de -  Brito, c o da 2.8 linha 
Joaquim Teodoro, sargento d4 2.a linha 

,Beniedicto Baptista de Jgesus c 4o da 2. alinha 
Antonio Nunes, 'cabo da 2.a linha 
Joã.o Alves, cabo da 2:3 linha 	• 
O padre Joaquim Gabriel da Silva 	• 
AntonioT\Pinheiro de Oliveira, cal;i1fis) 
Joaquim Vieira dns Santos, cabo da 2_1 linha 
João Antonio Balitunf; cabo ia 2.-t -  1111lia 
Joaquim José de ãlacedo e Carvallin, cadete 

de artilharia 
José Ferreira Leite, cadete de brtilharia 

• 

• 

• 
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Benedicto José de Carvalho, artifice de fogo 
de artilharia 

Vicente Antonio de Camargo, 1.0 sargento 
de artilharia 

Vicente Ferreira, de artilheria 
Joaquim José da Silveira Baptista 
Manuel José Corrêa Braga 
Joaquim Theodoro Leite ,Penteado, alferes 
Joaquim Olímpio de Carvalho, cabo 
Damasio Antonio da Silva 
José Manuel Paes 
Joaquim Francisco dos Santos sargento de 

la linha 
Joaquim José dos Santos, cabo da 2.a linha 
Manuel Barbosa da Silva 
Antonio• José Pereira dos Santos, alferes 
Alexandre da Costa Cardoso 
O Padre Joaquim Antonio de Saldanha, pr•on 

fessor vitalicio de Theologia Dogmatica • 
José Antonio Martins 

• André da Silva Gomes, Professor de Lingua 
Latina 

Antonio Joaquim de Almeida; alferes 
Fabiano Rodrints Coelho, cabo d 2.0 regi- 

mento 2.a linha 
Salvador Pires de Oliveira, cabo 2.0 regi- 

mento Za linha 
M.arcellino José do Nascimento, 1.0 Regimen- 

to 2.a linha 
Joaquim Antonio, cabo da 2.d linhas 
Francisco Rodrigues de Vasconcellos 
Joaquim José 'Corrêa, 2.a linha 
Salvador Roque Gonçalves, 2.a linha 
João: de 'Moraes, 2.a linha 

• 
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O Cones,°,  Leão José de Sena 
Miguel Angelo da Silveira, tenente coronel 

reformado 
Joaquim José Ida Silva, capitão ajudante 
José Vicente Lisbôa 
João Vicente de Brito, sargento da 2.a linha 
João Antonio de Siqfueira 
José Dias ide ,Quadros Araujo 

• 

• 
.0 

5 Termo de lvereança de 29 41e 
• 

• maio de 1824. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos vinte e nove dias do mez de maio de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara, e Pa,-* 
ços do Concelho della, aonde ise achavam pre- 
sierites o juiz de fora 'pela lei capitã&Antonio 
Bernardo Buena da Veiga, e os vereadores 'transa- 
actos, capitão-mor Eleutherio da Silva Prado, 
e sargento mor Francisco Miariam) da Cunha, 
pára effeito tia presente. sessão. 
. Nella pelo corpo da Camara foi mandado 
declarar, que tendo convocado as ;t cidadãos, e 
homens bons do Povo por editaep que ;manda- 
ram publicar, e affixar nos lagaresdo postume, 
para comparecerem oestes Paços do Concelho 
no dia 24 do corrente, e darem seu (parecer so- 
bre a loteria requerida por Joaquim José Frei- 
re, emprezario. •da Casa da Op_Ta. a S. M. I., 
que depois de ouvir aos dit. -)i 	fr ho- 
mens.  bons, que de cammum accórdo deram ?Seu 
parecer sobreoobjecto çiu dita loteria; fói pelos 
mesmos cidadãos, e honiens bons interrompida 
aquella acta com a representação que no me.s- 
mo acto, fizsam i $() j )t' d c-onservação do Excel- 

• 
• 

e 
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• 

• 
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lentissimo Governador das Armas desta Provin- 
da o marechal Farncisco das Chagas Santos; 
por cujo motivo não pôde esta Camara delibe- 
rar cousa alguma naquella sessão respeito a tso- 
bredita loteria; ficando transferida a delibera- 
ção para a presente sessão. E nella tendo em 
vistas a portaria do Excellentissimo Presidente, 
plano da dita loteria, e representação da Mesa 
da Santa Casa da Misericordia 

Accordaram informar ao mesmé Excellente 
tissimo Presidente officialme.Rte, .com a delibe- 
ração seguinte. , 

Accordou este Senado com unanimes votos 
de todos os cidadãos presentes sem discrepan- 
cia, que ambas as loterias eram proficuas 'aos 
seus estabelecimentos; senda duas annuaes por 
seis mezes para a Santa Casa, e iSeis tnezes para 
a Casa 4a Opera: 

Este Senado achou de seu dever levar :á pre- 
sença de Vossa Excellencia as seguintes reflexõs 
que se devem verificar a bem do estabelecimento- -  
publico da mesma Casa da Opera. 

Que sendo este theatro de seu estabelecimen- 
to su)eito á inspecção do juiz de fora, que por 
isso tem um camarote gratis desde o !seu esta- 
belecimento; deve ló mesmó juiz de fora ficar 
com inspecção {Ia administração, rendimento, e 
applicáção dia mesma loteria, estabelecendo um 
cofre para isso. 

Que mais se deve ir pagando annualmente 
o capital pela ~Mação do mesmo iedificio da 
Casa da Opera; e igualmente os seus ,  empenhos, 
afim de que fique o mesmo edificio pertenceu - 
do ao publico para o dar de graça a outro em- 

• 

• 

• 
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, prezado na falta do actual, que queira piar lá'. 
; vertimento ao publico por sgu interesse; tendo 
porém preferencia o actual quando queira con- 
tinuar; .sendo todavia applicado o rendimento 
da loterSa !animal em todos os casos para se 
comprar, e %segurar para o público o dito edifi- 
cio da Casa da Opera, corno igualmente para (o 
ir desempenhando das dividas a que o mesma 
está obrigado, 	, 

Na mesma informou esta Camara official- 
mente ao Excetlentissimé Presidente desta Pro- 
vinda sobre ;o requerimento dos nioradres da 
freguezia da Franca, sobre a privação que di- 
zem em seu requerimento, ter para entrarem, 
ou transitarem para esta 'Imperial Cidade. 

Na mesma se officiou ao. Excellenti§simo Mi- 
nistro e Secretario. de Estado dos Negocios go 
Imperio João Severiano, Maciel da Costas; re- 
mettendo-lhe inclusa a copia da acta de R4 
deste rnez lavrada a requerimento dos cidadãos 
e 'homens bons para a conservação do tExcellen- 
tissimo Governador das Armas desta Província, 

ta com o numero de assiguaturas r Uvas.  á mes- 
ma acta, para ser presente a S. .M I 	 . 

- Na mesma se officiou ao Excellentissimo Pre- 
sidente desta Provincia, remettendo-1hé outra 
igual copia, e fazi.endo-lhe presente o expendido 
no artigo .  antecedente de ter levado, á presença 
de S. M.A. 

. Na mesma (recebeu esta Camara um officio 
do Doutor Ouvidor Interino José Corrêa Pa- 
checo e Silva em data de quatorze do torrente, 
que acompanhou á tres diplomas datados de 
vi te e seis de março, quatro de abril, e dezesete n\  

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

' 
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do mesmo, todos deste corrente armo; em cujo 
officio diz remetter igualmente um edital da Ata- 
ta do Banco, cujo se não achou incluso ao ditó 
officio. 

Na mesma se recebeu um officio do juiz al- 
motacé José da Silva Mercearia declarando achar 
Tia rua que segue para a Luz da Chacara do, 
capitão Joaquim Floriano de _Godói, para esta 
Camara o mandar tirar na parte que lhe toca. (sic) 

Na mesma se mandou passar mandados, 
para serem notificados todos os mestres juizes, 
e escrivães de orneies meakmicos, para compare- 
cerem nestes Paços deste Concelho, para elícito 
de se, proceder a eleição ,  de novos juizes, e es- 
crivaes para os ditos officios, a bem de seiitra- 
lar da festividade de Corpos Christi. 

Na mesma, entrando este . Senado em sua 
consulta sobte o requerido .  pelo Povo em' con- 
curso a este Senado no dia 24 do correntt que 
deu motivo' .á acta extraordinaria: este Senado. 
firmado no capitulo quinto do titulei quarto, 
artigos setenta e um, setenta e -  dois da Consti- 
tuição, não duvidou iannuir, e mandar exarar, 
e. transmittir copia ao Excellentissima Ministro 
do imperio, e ao Excellegtissimo Presidente da. 
Provincia .  como exigiu o 'concurso, em sua 
representação. -- Accordaran, que a proposi- 
ção em que se diz -- fique sustada a posse fatO 
que S. M 1. ¡decida de sua alta tonteknplação 
não era proposição absoluta, mas sim condi- 
cional. sujeita á decisão imperial e que portanto 
se chegasse a esta cidade o .novo wovernador das 
armas ( nomeado antes que S. X I. Çonstitucio- 
nal decidisse, ou annuisse á petição da acta, 

• 

• 
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que se lhe deveria dar posse; pois nunca tinha 
sido, e nem podia entender-se intenção contraria 
á devida, sagrada, e ilibada obediencia dos Pau- # 
listas, que na acta só usaram do direito de pema'

•  tição, conforme a Constituição, e por uma pro- 
sição condicional, sujeita á decisão do Aagustó 
Imperante, que mesmo por unha sua portaria 
existente na Secretaria deste Governo determi- 
no'n se não cumprissem :as suas ordens, jantes 
que lhe representassem, quando cilas fossem 
oppostas ao bem desta Provinda. 

Na mesma se despachou &expediente deste 
dia, e hada mais houve, de que para constar 
Mandaram lavrar o presente termo em que Assis 
gnan" Eu Manuel Benedicto de Toledo escri- 
vão dia Camara o escrevi. -- Veiga ,-- Prado 
Cunha Barbosa. 

• 

• 

zu 
• Vereação de 2 de junho de 

1824. • 

• 

• 

• 

• 

Aos dois dias do mez.  de jun4o 	/mil oito- 
centos e vinte e quatro nêsta Inliperial Cidade 
de São Paulo em' casas da Camara, (e Paços do 
Concelho della aonde se acharam presentes fo 
juiz de fora pela lei presidente o capitão Mito 
fio Bernard\o: Bueno da Veiga, e os tvereadores 
oapitão-mor Eteutherio da Silva Prado, e sar- 
gentomor Francisco •Mariano da Cunha, e o 
actual procurador capitão Antonio José Vieira 
Barbosa para effeito de sessão. 	ç  

Nella recebeu esta Camara um officio do 
Exoellentissimo Presidente em data do primeiro 
do corrente junho, sobre a representação feita 

• 

• 

dl 
• ". 	•wpir•ratarEir. 	 -~10~•~71C ̂Maly ~nua NOWNWI.S. 	■-et ••••••~Up :sie • 
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pelo .Povo em sessão extraordinaria (lie 24 dó 
mez passado sobre a conservação do Empenei).- 
tissimo Governador das Armas desta Provincia, 
e me ordenaram extrahisse copia de um dos arti- 
gos da sessão de 29 do mez tpassado (respeito ao 
Objecto da dita representação para remette,r ao 
Exoellentissimo Presidente inclusa ao officio 
acima dito. 

Na mesma se deu todo o expediente peste 
dia, e mandaram Lavrar e preserae termo em 
que ,assignam. Eu Manuel Benedicto de Tole- 
do escrivão da Camara o escrevi. 

Declaro que na mesma se determinou a mim 
escrivão avise \ tos novos officiaes da Cantara 
para comparecerem na sessão de cinco do cor 
rente para tomarem posse de vereadores, e pro- 
curador. Era 'ui supra Eu escrivão 16 kleclarei. 

Veiga 	Prado --- Cunha --- Barbosa. I 

• 

• 

• 

Termo de vereança de 5 de 
junho de 1824: 

Aos cinéo dias do mez de junho de mi1 o' 
tocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do Concelho della onde se achavam' o juiz 
de fora pela lei presidente capitão Antoniq,,:Ber- 
nardo Bueno da Veiga, e os vereadores capitão- 
mor Eleutherio da Silva Prado, transacto, e os 
actu;aes capitão Francisco' Pinto Femaz.  , e o adtual 
procur,ador capitão João Rdrigues de Camargo 
Pires, para effeito da presente sessão. 

Nella recebeu esta Canina dois officios do 
Excellentisto Presidente "desta Provincia,am- 
bos em data de 4 do comenta 

• 

• 

• 

• 
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Na mesnut se despachou of expediente, e to- 
maram posse de vereador, e procurador desta' 
Canutra Os eapitfles Francisco. Pinto Ficrraz, e 
lotio Rodrlgues de Gtimario Pires. 

iNaulla mais houve, e para constar se lavrou 
o presente termo que assignam. E eu Manuel 
Remitido de T14(00 eseriviio da Cintilara • o k!sra 
tont 	Vciga 	Prado Ferraz Rodrigo" 

Terrao de veremarao de H de 
Junho (k 1821. 

Aos nove dias do mez de Junho wle mil oir 
centos e vinte o quatro nesta imperial ,Cidade 
de Silo Paulo em (risas da amola, kr Piá,loN 
Coneelho della +aonde SC IICIIIIValll 0 ju ix 1410 fOra 

101 presidente, e o vcreackor (aparto l•graii, 
Chi( 4) Pintpoi h:traz, e o neutra puoturiolor 

Vaias 

Plino Joilo Rodrigues de Camargo Pires para 
ef kik) da presente :sessão. 

iNella se mandou lavrar edital kleterminan- 
do aos vendeiros, desta cidiuk, gut' sem perda 
de tempo SC mostrem avençados, pena de ser 
rem punidos (no CELSO dit CO ri t ra vem, AI te 

Na mesma se passou unia ane.stat no ao 
ingio languiu' 141rancisen do Livramento sobre 
.11 pretenei10 do estabelecimento de um seminar 

10 1111111 a editeaçllo da mocidade sibesvalldn. 
niestna foi determinada ao actual prose 

(morador, mande dourar ás V4LNIS dos Vçnedial0" 
l'418, bela '001110 mandar fazer 'um globo liara se 
pôr no alia da vara do estandarte Imperial para 
servil neste Senado. 

e 

• 

a 

5 
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Na mesma foi mais determinado a elle 'mes- 
mo procurador mande fazer o necessario con- 
certo nas pontes clo Marechal, e a que desce 
ao Carmo, 'de maneira que fique em estado du- 
ravel,.e permanente. 

Na mesma determinaram a mim escrivão 
officie aos juizes ahnotacés digo ao juiz lal•mo- 
tacé para promover com efficacia todo o asseio 
necessario para a festividade de Corpus Christi. 

j Na mesma foi determinado ao actual pror- 
curador mande fazer quatro fardamentos com- 

' pletos de côr nacional para o estado de São Jor- 
ge visto se ter abolido a contribuição Idos offint 
ciaes mecanioos pelo projecto de Constituição. 
1 Na mesma se despachou o expediente deste 

dia, c nada mais houve,4e para constar Se lavrou 
o presente termo que assignam. Eu Manuel Be- 
nedicto de Toledo escrivão da Camara o lesem!~ 
✓i. 	Veiga 	Prado -- Ferraz 	Rodrigues. 

• 

• 

Termo de vereança de 12 
de junho de 1824. 

Aos doze de junho de mil 'oitocentos e vinte 
quatro, nesta, imperial Cidade de São Paulo em 
casas da Camma, e Paços do Concelho delta 
onde se achavam o juiz de fora 'pela Lei pre- 
sidtnte capitão Antonio Bernardo Rueno da Vei- 
ga, e os vereadores capitão-mor Eleutherio da, 
Silva Prado, e o capitão Francisco Pinto Fer- 
rai, aqualle itransacto, e este actual, e o pror 
curador capitão João Rodrigues de Camargo Pie 
nes, para effeito da presente sessão. 

• 

• 

• 

• 

■ 

• 

e 
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Nela se passaram editaes para as freguezias 
do termo desta cidade convocando aos hahi- 
tantos das mesmas freguiezias para effeito de 
proceder ás eleições parochiaes em todas asfre- 
guezias no dia vinte deste corrente rnez de junho. 

.Na mesma sist despachou o expediente, e 
• nada mais houve, -  e se lavrou o presente ter- 

mo que assignam; eu Manuel Benedicto de To- 
ledo escrivão da Cantara .o escrevi. 

Declaro que na mesma se dirigiram cartas 
aos oito presidentes, °que nas ditas freguezias 
hão de presidir as eleições. Eu escrivão o de- 

i 	 clarei. -- Veiga --- Prado -- Ferraz , Rodrit- 
gues. 

• 

Termo de vereança d.e 16 de 
junho de 1824. 

• 

• 

Aos depeseis dias do mez de junho de mil 
Oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São 'Paulo em casa cia C mara. e fl'a- 
ços ido Concelho della aonde se aclr avam o juiz 
de fona pela lei capitão Antdnio B4rnardo Rue- 
no ?LIA Veiga, e os vereadores capitão-mor Eleu- 
terio .  da Silva Prado e o capitão Francisco Pin- 
to Ferraz, aquele transacto, e este actual, e o 
procur,ador capitão João Rdrigues de Camargo 
Pires para effeito da presente sessão. 

Nella recebeu esta Cantara uma portaria do # 
Excellentissimo Presidente desta Provincia em 
data de quatorze deste corrente mez de junho, 
em que manda cuniprir a portaria do Excel- 
lentissimo Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocies do Imperei° João Severiano Maciel da 

• 
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Costa datada de vinte e cinco de 'maio proximo 
passado sobre o que na mesa portaria se de- 
data. 

Na mesma se °Melou aio Excellentissimo 
• Presidente' desta Provincia, e Governador das 

Armas convidandoros para assistir á festividade 
de dormis dhristi que se ha de belebrar no 'dia 
de ¡amanhã 17 deste corrente mez.. 

Na intesma se despachou o expediente deste 
dia, e nada mais houve de que vara constar man- 
daram Lavrar b priesente que assignam. E eu 
Manuel Bentddiclo ide Toledo escrivão da Ca- 
mara o esergyi. 	Veiga 	Prado 	Ferraz 
Rodrigues. 

Termo deajuntamento em 17 
de junho de 1824 

Aos dewlete dias .  do, mez de junho de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara, e Pa- 
ços do Concelho, aqui juntaram-se 'o juiz de 
fora pela lei presidente capitão Antonio Bernar- 
do Bueno Ida Veiga, e os 'vereadores, capitão-mor 
Eleutherio da Silva Prado e o( [capitão Fran- 
cisbo Puito• Ferraz, aquelle transacto, e este 
actual, e o Doutor Manuel Joaquim de Ornei- 
Ihs, e o actual procurador capitão João Rodri- 
gues de Camargo, Pires, e foram incorporados, 
e cobertos com o imperial estandarte á Sé Ca- 
thexlnal toompanhandb o gloriosd São Jorge, e 
sendo lá depois de assistir á missa cantada se- 
guiratin Si procissão pelas ruas do costume, 
e tornando-se h recolher á mesma cathedral, de 

• 
• • 

• 

• 
• 
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lá sie riecolheram a estes Paços do Concelho, aon- 
dle para constar mandaram lavrar o presente 
termo que assignam ; eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. 	Veiga 

Pilado 	Ferraz 	Rodrigues. 

• • 

• 

Termo de vereação de 19 de 
junho de 1824. 

Aos dezenove diai do mez de junho de mil 
oitocentos e vinte e q'uatrd nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas• da Camara, e Paços 
do Concelho tdella aonde se acham o juiz de 
fera pela lei presidente capitão Antonio Ber- 
nardo Bueno kla Veiga, e os vereadores vcapitão- 
mor Eleutherio kla Silva Prados  e o capitão Fran- 
cisco Pinto ,Ferraz, aquelle transacto, e este 
actual, e o procurador capitão João Rodrigues 
kle Camargo Pires, para tef feito da presente sessão. 

Nella se iassignou uma provisão dc partidor 
passada ao /tenente Francisco Seveniáno dos Sanr 
tos Cardim. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

Na mesma se despachou  um / requerimento 
de Joaquim José de Oliveira demittindoro.  da 
occup;ação ide inspector dos districtos, pelas suas 
molestias, e idade, e ordenaram a mim escrivão 
procurasse nos livros desta Camara o accordam 
pór que foi o dito Oliveira adjunto com outro 
nometado para p emprego de que fica detnittido; 
para effe•to go se officiar aos ditos nomeados 
talim. ide ¡entrarem no exercicio das commissoes 
Para que 'foram nomeados. 

Na mesma foi determinado a Mim escrivão 
officie ao argentormor Francisco Jósé da Silva 

• 

• 

• 
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arrematante do poncerto do aterrado do Carmo, 
para o concluir com brevidade possivel, antes 
que entrem as aguas, o concerto do dito aterram 
do na forma das condições de sua arrematação. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e nada mais houve, e para (constar manda- 
tain lavrar p presente termo que assignam. E 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca 
miara o escrevi. 	Veiga Prado 	Ferraz 
Rodrigues. 

o Termo de vereação de 23 de 
junho de 1824. • 

• 

• 

s

▪  

. 

Aos vinte ,e tres dias do illeZ de junho de 
mil oitocentos e vinte quatro nesta Imperial Cif- 
dadie de São Paulo em casas da Gamara e Paços 
dó 9C on oe 	della aonde se acham o juiz de 
fora pela 'kei presidente capitão Antonio Ber-• 
nardo Buetno, da Veiga, e os vereadores ;capitão 
mor Eleutherio da Silva Prado, e o capitão Fran/- 
cisco Pinto Ferra.  z, aquelle transado, e este 
actual e p procurador capitão João Rodrigues 
de Camargo Pires para effeito da presente %es- 

• são. 
Nell•a foi por esta Camara determinado ao 

actual procurador mande fazer a ponte preta de 
pedra e tijolo em toda a largura do aterrado com 
suas guardas 'cobertas -de pedra inteiriça de can- 
taria cuja ponte. está proxinta á chacara tio Doa- 
tor *Mello Frailica 

• Na mesma foi igualmente determinado ao 
mesmo procurador assista com o dinheiro 
cessado para todas as despesas nfludas que for 
preciso fazer-se aléni do publico. 

• • 

9 
• 

• 
• 

• 

• 
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• a mesma foi ignalmente. determinado a elle 
procurador mande concertar o rego, ou cano 
que conduz la agua para o chafariz. 

Na mesma foi determinado a mim escrivão 
officie ao juiz almotacé para determinar offi-• 
eialmente ao brigadeiro Joaquim José Pinto pa- 
ra tapar ■as perigosas fozes do rego que con- 
duz a agua para a sua chacara, e passa pela 
praça, Ou rua de Santa Ephigenia, e da rua do 
Tanque do Zunira. 

Na mesma se deu todo o expediente deste 
dia,• e nada mais houve, e para constar m'an- 
daram lavrar o presente termo que assignam 
E eu Mianuel Benedicto de Toledo espivão da 
Camara que o escrevi. 	Veiga 	Prado 
Ferraz 	Rodrigues. 

Termo de vereação de 30 de 
junho de 1824. 

• 

• 

•  • 

J. 

• • 

1 
Aos trinta dia) do mez de i  junho de mil 

oitocentos e vinte quatrd annds, nesta Impe- 
rial Cidade Ide São Paulo, em casas da Camara 
e Paços kto Concelho delLa, onde se ;achavam -  o 
juiz de fora pela lei o capitão Antonio Bernardo 
Bueno da Veiga, e os vereadores o (capitão Eleu- 
therio da Silva Prade, o capitão Francisco Pinto 
Ferraz, e• o proeur,ador o capitão Joãó Rodri- 
guies de Camargo Pires para effeito da presente 
sessão. 	• 

Nalla foi apresentada uma conta do minis- 
tro doutor ouvidor geral e corregedor da pomar- 
ca com ,a constituição do Imperio para ser pu- 
blicado. 

NOP 

• 

• 
1 

• 
4 
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Na mesma deram o expediente da sessão
e despacharam os requerimentos que se apre- 
sentou; nada 'mais' houve, e para constar man- 
daram buiu este. termo que •assignaram, e eu. 
Luiz Manuel Feliciano Kelly segundo tabellis• 
ICão que no expediente do actual Manuel Bene- 
dicto de ribil; o que o escrevi. Veiga —*Prado 
--- Ferraz --- Rodrigues. 

• • 

Termo de ajuntamento em' 2 
de julho de 1824 para a veisitação 
de Santa Izabel. 

• 

Aos dois dias do mez de julho de mil oito- 
bentos e vinte e quatro nesta Imperial -  .Cidade 
kle São Paulo em casas da Camara e Paços do 
Concelho,  delta, sendo tahi se juntaram o juiz 
de fora piela lei presidente capitão Antonio •Ber- 
nardo BUe110 da Veiga, e os vereadoresesiargen- 

. 
to-mor Antonio Salino da Fonseca, e o 'capi- 
tão Francisco Pinto Ferraz, aquelle transacto, 
e este actual, e o procurador capitão jo•ão Rodri- 
gues de 'Camargo Pires, foram incorporados, e 
cobertos com o Imperial Estandarte, á Sé Ca- 
thtedral, e deita acompanharam a prociss'Ago da 
visitação de Santa Izabel á igreja da :Miseticor- 
dia, aonde assistiram todos os actos do 'cós- 
tume, e 'Sisa que ,alli se celebrou; de.o -nde se 
recolheram a estes Paços do Concelho, manda,• 
riam lavrar o presente termo para constar, "que 
assignaram. E eu (Manuel Benedicto . de Tole- 
do escrivão da Camara qqe • o escrevi. 	Veiga 

Siafino 	Ferraz. • Rodrigues. 

o 

• 

• 

• 
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Verea0o de 3 de julho de 
18K• 

Ç 	 . 
Aiã 

 
tiles dias 'do mez de julho dê mil oito- 

centos, e vinte e quatro annós, nesta Imperial 
Cidadie de. São Paulo, em casas da Camara e 

ff Paços do ,Concelho deita, onde se achavam o 
juiz de fora pela., lei presidente o capitão An-# 
tonto Bernardo Bueno da Veiga, e os vereadores 
o capitão mor Eleutherio da Silva Prado, e o 
capitão Fral  ncisco; Pinto. Ferraz e o procurador 
actual o capitão João Rodrigues de Camargo 
Pires, para effeito da presente sessão. 

Nella dirigiram um officio ao reverándo vi 
gario o „capitular, sobre a missa cantada solen•- 
nie na Sé Cathedral que se procederá depois de 
reconhecidos os ,diptomas dos eleitores paro- 
chiaes, e despacharam os requerimentos que se 
apresentou na presente sessão. E para constar 
mandaram fazer ieste termo que *ssignaram E 
eu Luiz Manuel Feliciano Kelli slegundo tatiel- 
lião que no impedimento do actual Manuel Be- 

, nedicto de' Toledo que o escrevi. — Veiga 
Prado -a Perraz Rodrigues. 

• 

rir 

Termo de ajuntamento em 
nove de julho de 1824 para citei- 
to de se idar posse aio DoUtor Ou- 
vidor è ,Coregedor desta Comar- 
ca Antonio de Cerqueira Lima. • 

• 

rr 
• 

Aos nove dias do mez de julho de mil oito
centos e minta e quatit nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Cam,ara e Paços do 

• 

• 

• 

1 • 

r 
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Concelho' delta Onde se achavam o juiz de fora 
peta lei presidente capitão Antonio. Bernardo 
Bueno P  da Veiga actuais *redores, e actual; 
'procurador abaixo assignados para effeito de se 
dar posse ao. Doutor Ouvidor Geral e Correi 
• edór 'desta comarca Antonio de Cerqueira Lima* 
que e tachava presente com o doutor ouvidor 
Interino José Gorrea Pacheco e Silva; pendo ahi 
pelo corpo Ida Guinara. foi dado :a posse ao dito 
Doutor Ouvidor em consequência da carta Im.- 
perlai de ,quatorze de maio do corrente anno, 
enviada a esta Cantara pelo Exoellentissimo Prer 
siderite desta Provinda por 'officio de oito ;deste 
corrente mez, que :ambos foram por mim tes. ,  
crivão lidos , neste mesmo acto; cuja posse se 
;Acha lavraida..•no competente livro; de que para 
constar mandaram' lavrar este termo i,, em que 
assignam. E eu Manuel Benedicto de Toledo 
escrivão da Cantara o escrevi..-É- Veiga --, Ferraz 

Rodrigues. 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

, Termo de Mereação ,  de 17 de 
julho de 1824. 

•Aos dezesiete dias de julho de mil oitocenr 
tos e vinte e qtratro. nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Cantara e Paços do 
Concelho deita :ahi foram‘ vindos o doutor juiz 
de fora pela lei presidente José Corrêa Pacheco 
e Silva, actuaes vereadores, e proctuador abaixo 
assignados para çffeito da presente sessão. 

Nella recebeu esta um officio, do Excellen- 
tissimo Presidente iem data de dez do horrente, 
que acompanhou la copia d Por,taria de S. M. 
I. de 16 de junho proximo 'passado sobre o offi- 

11. 

• 

o 

• 
• 

• 

• 

o 
• 
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cio que testa Caniara .  dirigiu ao ExcelLentissimo 
Presidente com !a copia da ,representação dos 
cidadãos sobre sa demissão do Excellentissimo 
Governador das Armas desta Província Fran 
digo Província p marechal .Francisco das Chart 
gas Santos. 

Na mesma recebeu esta Camara uma pro- 
visão em data de dois deste corrente Imez digo 
na mesina recebeu esta Camara uma portaria 
do Excellwitissimo—Presidente desta Província 
em data de 16 do corrente julho, que acompanhou 
o plano apresentadia pelo capitão Abreu sobre 
a factura da ponte existente na estrada da Pe- 
nhia adiante do doutor Mello Franco, e o mais 
que :uni dito officio exige. 	• 

Na mesma foi determinado a mim escrivão 
avise ao papitão ..yntonio da Silva Prado para 
comparecer :nos Paços do Concelho na sessão 
de 21 Oeste mez para tomar posse 'do cargo de 
vereador deste concelho para o qual foi appro- 
vadio por B. .M. I. 

Na mesma se deu todo o expediente deste 
idia, e nado mais houve de que para constar se 
lavrou este !termo que assignani. E eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o 

• 	
es- 

crevi. 	Pacheco 	Veiga 	Ferraz 	RO- 9 

drigtleS. 

• 

Termo de ajuntamento em 
18 de julho de 1824 para ir á Sé 
[assistir á festividade do glorio- 
so Anjo ,Custodio 	 • 

1 
Aos dezoito dias do mez de julho de mil 

oitocentos e !vinte quatro nesta Imperial Cida- 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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de de São Paulo em casas da Cantara e Paços 
do Concelho delira, aqui se juntaram o Doutor 
luiz de Fona Presidente José Corrêa Pacheco 

I I  Silva nctuaes vereadores e procurador abaixo 
rissignados, e foram incorporados, e cobertos 
com o Imperial Estandarte á Sé Cathedral" aon- 
de assistiram á Missa Solenne, celebrada em 
louvor Idn glorioso Anjo Custodio e mais se- 
tenuidades do estylo, e concluídas is quaa se 
recolheram a lestes Paços do Concelho, o para 
constar mandaram lavrar este termo que assim: 
gnam. E eu 'Manuel Beaedicto de Toledo erre 
crivão da Camara o escrevi. 	Pacheco c.a /Vei- 
ga 	Ferraz 	Rodrigues. 

Vereação de 21 de julho de 
1824. 

Aos vinte e quatr,o dias do mez Ide julho de 
mit oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara Pa- 
ços do Concelho della aonde se achavam o Dou- 
tos Juiz de Fora José Corrêa Pacheco e Sil- 
Ira, vereadores e procurador abaixo assigados 
pitu-a effeito da presente sessão. 

Nella respondeu esta Camara ao officio que 
lhe havia dirigido o Exmllentissimo Presidente 
de 10 deste rnez, remettendo-se-lhe certidão de 
se haver cumprido e registado, em cujo officio 
se respondeu Igualmente aos officios do mesmo 
Excellentissimo Presidente datado de M, e 23 
deste corrente ,mez, recebidos nesta presente 
sessão. 

• 

• 

• 

• • 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



e••••••••••••••••~ 	• ~•••••,"1"..a.."."." 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • • • 

210 —e • 

• • 
• 

e 

• 

• 

• 
• 

•  

• 
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Na mesma recebeu esta Camara urn officio 
do Excellentissbno Governador das Armas no- 
raleado desta Província o brigadeiro José da Sil- 
va. Brandão Si data de 30 de junho prokinio 
passado; cujo officio nesta mesma sessão se res- 
pendeu. se,  

Nia MO:na recebeu ,esta Camara um officio 
do escrivão deputa/do da Junta da Fazenda Na - 
colonial João Vicente da Fonseca em data de hoje 
24 do corrente .julho 'que acompanhou um maço 
,de Oollecções de Diarios da AsseMbléa de nu,- 
mero 	!a vinte do primeiro, !volume: as col- 

7lecções de' áctas, e 'um exemplar do Projecto 
de Constituição do Imperio. 

Na mesma foi determinado a mim, escrivão 
notifique ao capitão Joaquim Floriano de Go•- 
dby, e ao syndico do Convento da Luz o ca- 
pitão Elesbão Francisco Vaz, para que :até o 
dia 21 de agosto próximo concertem pela parte 
que lhes toca com os demais interessados o 
rego que conduz a agua - de suasiserventia$ com. 
brindo-o nos legares em qu,e se acha descoberto 
offereoendo perigo ia quem passa pelas ruas por' 
onde passa o dito rego, com a *pena de .  não ¡o 
fazendo mandar está Calmara fazer os concerto s 
á suta custa, e prooeder-se exiecutivamente. 

Nia mesma 'accordaram, que attendendo a 
não ter havido quem quizeSse arrematar a fa- 
ctura da ponte denominadia 	do -Mello Frán- 
oo, 'depois de ter andado em praça como con- 
stou pela fé dot porteiro Domingos Affonso, que . 
se fitesse á jornal, e que o (actual procurador 

Mandasse trazer pelo referido modo, pagando 
tudo por ferias .assignadas pelo doutor e mestre 

( 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 
á 
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• 
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da obra, e çompre os materiaes precisos. ' Na 
Ingiszná se deU todo o 'expediente deste dia, e 
nada mais houve, e mandaram lavrar este ter- 
filo em que assignam. E eu Manuel Benedicto 
de Tobedo ¡escrivão o escrevi. 	Pacheco 	Veisq7 
ga - 

Prado --- Ferraz --- Rodrigues. 
• • 

Vereação de 28 de julho de 
1824. 

• 

• 

• 

Aos vinte oito dias do mez de julho de •mil 
oitocentos e ;vinte e 'quatro nesta Imperial Ci- 
dade de Silo Paulo' em casas da Cantara, e 
Paços do Concelho deita aonde se achavam o 
Doutor Juiz de • Fora José .  Corrêa Pacheco e 
Silva presidente, actuaes vereadores e procura- 
dor abaixo ‘asáignados para effeito da presente 
sessão. 

Nella °Melou esta Camnra aio Excellentis- 
sinu) Presidente informando sobre -  o requeri- 
mento do brigadeiro. Joaquim José Pinto de Mo 
fies Leme. 

Na mesma se autoriwu ao actual procurador 
deste Senado para que conclua a convenção com 
Doará Anua Angelica da Sitia e Castro sobre 
a demanda qüe a mesma trazia com este Se- 
nado sobre o logar que fica fronteiro ao Paço 
que foi do tallecido bispo, desistindo . a Mesma 

• da dita demanda com a condição de pagar to- ) 
da• as custas da dita demanda, logo que esta 
Camara dê principio á obra que tem projecta- 
do DO (dito terreno. - 

isra. mesma se anitoriwu ao mesmo procuram 
dor para fater demolir os muros existentes na 

• 

• 
• • 

• 

• 

■•■■■ 
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logar acima dito, fazendo entulhar o logar, ou 
logareá nectessarids man os precisos m:ateriaes. 

'Na mesma se mandou passar provisão de 
juiz.  vintenario para a !reguem da Cutia aJoa-N 
quun Pónei:ano ,da Silva, visto se achar nas cir- 
cUmstancias de servir o dito .  'officio, como eonr 
stou pelos documentos que' ;apresentou. 

Na Mesma ise despachoà o expediente deste 
dia; e por não - haver mais que prover manda-, 
riam lavrar este termo em que assignant E eu 
Manuel Bienedicto de Toledo esceivão da Cama - 
ria, o pscrevi. 	Pacheco 	Veiga - Prado 
Rodrigues. , 

• 

• 

em. 

• 

• 

• 
• 

Termo de (vereação de 31 de 
julho de 1824. 

Aos trinta _e um dias do mezide julho do 
mil oitocentos e vinte e quatro nestp_ Imperial 
Cidade de São Paulo• em casas da Crra, Pa- 
ços Ido Concelho deita aonde se junta arn ó Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente José Corrêa Pa- 
checo e ,Silva, o actual vereador capitão Fran- 
cisco Pinto Ferraz, e àactua1 procurador capitãb 
João Rodrigues de Camargo Pires para effeito 
de sessão. 

• 

••• e 

e 

• 

recebeu esta Cantara um officio da 
Ciama,ra Ida villa de Santot datado de 27 deste 
corrente mez em resposta do que esta Camara 
Ihe• escreveu sobre as eleições de conselheiros 
de presidente te ¡uives de tacto que (se devem 
fazer com gt brevidade possivel. 

Na 'mesma foi determinado a mim escrivão* 
. extrahia suma copia do dito officio para se rem 

1 • 

à • 
• 

• 

• • 

• 
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menet* no Excelentíssimo Presidente desta Pro- 
vincia 

Na mesma recebeu esta e Gamara um officio' 
do Excellentissimo Presidente datado de 19 .do 
corrente mez remettendo incluso um requeri-4 
mento do cirurgião Manuel José de Chaves, para 
esta Cantara, informar com o seu parecer sobre 
o objecto do dito requerimento. 

, Na. mesma se não 'despachou o expediente 
por não comparecerem os vereadores capitão 
Antonio' Bernardo Beueno da Veiga, e o capitão 
Antonio' dia Silva Pracjo, e mandaram lavrar o 
presente termo que iassignam. Eu Manuel Be- 
nedicto 'de Toledo escrivão da Camara - o escrevi. 

Pacheco 	Ferraz 	Rodrigues. • 
• 

• 

• • 

• 
• 

• 

Termo de vereança de 4 de 
• agosto de 1824. 

Aos quatro dias do mez de agosto de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Pauto em casas da Camara e Par 
ços do Concelho aonde se achavam o Doutor 
Juiz de Fora Pres.  'dente, actnaes vereadores p 
proctirador abaixo tassignados para effeito da 
presente sessão. 

Nela recebe-eu esta Camara um officio do 
secretario do Collegio Eleitoral do districto de 
Paranagná. 

Na mesma recebeu esta Camará outro offi- 
cio da Mesmo secretario acima dito ao Excel- 
tentissimo Ministro Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio João Severianó Maciel da 

CP. 

• 

• • 
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Costa; cujo officio foi em acto desta sessão ao 
actual Procurador para faz6 seguir seu destino. 

Na mesma aliciou esta Camara ao Excel- 
lentissimo Presidente desta Província, remetten- . 
do-lhe por copia o oifició da de Santos; rogan- 
do-lhe se digne expediras precisas ordens para, 
que os eleitores concorram . quanto antes á ca- 
bep daqtuelle districto, afim de procederem ás 
eleições que faltam. 

E por não comparecerem os vereadores ca- 
pitão Antonio iBernardo Buem da Veiga, e o 
capitão Antonio da Silva Prado, não se despa- 
chou go4 expediente deste dia, e mandaram lavrar 
este tento em que iassignam. 

E eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão 
da Camara o escrevi. --- Pacheco 	Ferraz 
Rodrigues. 	 • 

• 

• 
• 

■ 

•  
• 

• 

•  

de• 

Vereação de 7 de agosto de 
1824_ 

Aos sete dias do mez de agosto de mil oir .  
tooentos e vinte e quatro nesta4mperial Cidan 
de de São Paulo em casas da !Camara, e Paços 
tio Conéelho delia aonde se acham o *Doutor 
Juiz de Fora Presidente, vereadores, e procurar  
dor ,abaixo assignados para effeito da presente 
siesião. 

Nella recebeu esta CaniJara 'um officio do, 
Exaelbentissimo Presidente desta Província em 
data de !cinco do corrente mez, em resposta do 
que esta Camara lhe havia escripto em quatro 
deste corrente mez sobre a reunião dos éleitores 

• 

• 

• 
• 

o 

• 

• 

0 
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districto do Collegio Eleitoral da Villa de 
Santos. 

Na mesmo informou esta Camara. official-t 
mente ao Excellentissitno Presidente sobre. o re- 
querimento do cirurgião Manuel JoSé Chaves. 

Na mama T10113.1001U esta Camara para ser- 
vir de escrivão do thesoiureiro da subscripção 
voluntaria para defesa da Marinha; visto que 
os que estavam nomeados não querem prestar- 
se a este serviço, ao capitão Joaquim Floriano 
de Grodoy, e se mandou que eu escrivão lhe .offi- 
ciasse, participando-lhe a sua nomeação, afim 
de que o exercesse. 

Na. mesma se asSignou a provisão, que ISO 

havia passado de juiz vintenario a Joaquim Pon- 
dano da Silva para a freguezia da !Cutia. 

Na mesma se accordou, que eu escrivão Ia- 
vrasse tres editaes convidando aos eleitores des- 
ta Capital, as pessoas dia governança e Polca 
della, para assistirem no dia quinze petas nove 
horas da manhã doi corrente mez á ;apuração 
final das eleições para senadores, deputados, e 
o concelho' geral da Provincia; e que esses edis-. 
taes sejam publicados, a affixados nos logares 
do costume fafim de concorrerem a este acto 
digo afim de chegar á noticia de todos, e coa 
correrem a 'este acto; e que eu !escrivão avise 
de xiva voi atis eleitores desta 'capital partici- 
pando-lhes o sobredito dia designado. 

Na mesma se deu todo o expediente, e por 
nãio haver mais que prover mandaram fazer este 
termo que assignam: E eu Manuel Benedicto 

• 
• 

o • 
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• de Toledo escrivão o escrevi. --- Pacheco Vei 
1. ga 	Prado 	Ferraz 	Rodrigues. 

• •  

• 

Vereação de 11 de agosto de 
1824. 

• 

e 	1 

1114 
• 

r+ 	ed. 

r  I  
• 

1  
!t 1;  

1 	"t 

L 

1 

• 

rer 

• 

• 

Aos onze de !agosto ;de mil oitocentos e vinte: 
e quatro nesta Imperial Cidade de São Paulo 
em casas da Camara Paços do Concelho deita 
aonde se achavam o Doutor Juiz de Fora Pre - 
sidente José Corrêa Pacheeb. e Silva, vereadores 
e procurador abaixo asáignados, para effeito da 
presente sessão. 

1Nella deu esta Camara uma informação ao 
Excellentissimo Presidente desta Provinda so - 
bre o requerimento da coronel Bernardo José 
Pinto G;avião, é outros; respeitO ao quadrilongo 
¡denominado --- Campo da Feira: - 

Na mesma se ;assignaram os editaes, que na 
se,sse  ão passada foram mandados escrever. 

• Na mesma esta Camara autorizemu .  ao  actual 
procurador para promptificar, e concorrer com 
as despesas necessarias para o Te Deum Lau s  
Idanats, que se ha de fazer depois da apuração 
das eleições para deputados e isenadores por 
esta Provincia; assbn comi() para fríandar con - 
certar a furna que se mandou fazer ' para as kli- 
tas !eleições, e pata mandar compôr os livros 
velhos, '  que se acham desencadernados. 	• 

FINIa mesma se deu todo o expediente deste 
dia, por •iião haver mais que prover im.andaram 
llavrar este termo que. assignam. E eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 

o 

• 

• 

o 

• 

• 

• 
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enevi. 	Pacheco - - Veiga 	Prado 	Fer- 
raz 	ilodrigues. 

• 

Vereação de 14 de agosto de 
1824. • 

• 

• 
Aos quatorze de agosto de mil oitocentos 

e vinte e quatro nesta imperial Cilade dt Sãoi 
Paulo em casas da Camara e Paços do Conce- 
lho delta aonde se achavam o Doular .1 Ui% ' te 
Fora Presidente Jose Cintilem Paelweo e SIIV1,. 
verendores, e procuraklor abaixo assignados pai a 
effeito da presente sessão. 

Nella se -respondeu ao officio do escrivão de- 
putado João Vicente dai Fonseca de 21 de julho 
preximo passado. 

Na mesma se pasmni edital pondo em praça 
a obra defronte o paliado que foi lio bispo, que 
nas sessões passadas esta Camara havia accor- 
dado por composição com Dona Anna Angelica 
da Silva e Castro, afim de Se fihdar o pleito, 
gut% a mesma tinha proposto a esta Camara sor 
hm o dito togar, para que havendo quem queira 
arrematar compareça instes Paços do Concelho. 
para se the fazer ver as condições COM qiw ha 
de st r arrematada. 

Na mesma se não tratou de mais cousa algu- 
ma, Por não wmparecert m os vereadores capi- 
tão Antonio Bernardo Buem) da Veiga. e o ca- 
pilão Antonio da Silva Prado, ee para constar, 
mandarim lavrar este termo, que assignam. 

E tu Manuel Benedicto fle Toledo escrivão 
liii. 1.1.4111111ra o escrevi. --- Pacheco - 	Fel raz 

• 

• 
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1 rtei '• :1 	 Vereança de 18 de agosto , de' 10i 1911 I 
? é 	

/ 	 1824. 	. 
h" 4' 1 •

t? 1 	 i 	 i• 

4) 	 . 

q, 	a, 

• 

o 

9 

e, 

• 

• 

Aos dezoito de agosto de mil Oitocentos (ei , 
14 	 vinte e quatro niesta Imperial Cidade de São; 

Paulo em casas dia Cantara, e Paços tio Con- 
oellio deita aonde se achavam o Doutor Jiliz dei 
Fora José Corrêa Pacheco e Silva presidente, 
actuaes vereadores, e procurador abaixo assigna- 
dos pata effeito da presente sessão. a 

Nella se passaram, e asSignaram editaes pon- 
do em praça para se arrematar a factura. do 
Chafariz velho existente ha rua que segue para 
o curral do Concelho desta Imperial Cidade de 
São Paulo, declarando-se em dito edital os dias 
em que deverão concorrer a estes Paços do Con- 
celho as pessoas, que na dita obra quizerem 
Lançar. 

Na. mesma "dali esta Camara ao gxcellen- . 

tissimo Presidente desta Província, rennettendo- 
lhe copias das actas especiacs para senadores,. 
e deputados. á Assembléa Nacional por esta Pro- 

- vincia. 
Na mesma foi pela 'Camara @determinado a 

mim escrivão extrahisse por certidfi;o-  a acta ge- 
ral dos senadores,• e a acta, espectal, h acta ger;  
raf dos deputados, e Lambem a especial, vara 
serem remettidás ao rninisterio. 

Na mesma pelo sargento-mor Francisco Ma- 
ériano da Cunha foi apresentado um requeri- 
mento assignado por elle; e outros moradores' 
do bairro de Santa Anua sobre a passagem dos 
carros no °aterrado, e ponte do dito bairro. 

• 

• 
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 Na mesma pelo vereador mais velho capi- 

tão Antonio Bernardo Bueno da Veiga foi apre- 
sentado um projecto seu sobre varias COU.S41,5 
tendentes ao bem publico E nada mais houve, 
e mandara m lavrar este termo que assignatn; e 
eu 110,inti e l 13'ene:1i e to de 'rolado noscri vão da Ca- 	• 

tiara o escrevi. 	Pacheco 	Veiga --- Prado 
Ferraz 	Rodrigues. 	

• 

Termo de ajuntamento em 
. 22 de agosto de 1824. 

Aos vinte e dois de agosto de mil oitocentos 
e vinte é quatro nesta Imperial Cidade de Sãos 
Paulo em casas da Cantara, e Paços do Cace- 	1 

lho delia aonde se reuniu a Limara OOM pito- 
sitdencia do Doutor Juiz de Fora José Corrêa 
Pacheco e Silva, daqui sahiram incorporados, 
e cobertos com o Imperial Estandarte, è foram 
á Sé Cathedral aonde assistiram o Te Deum Laus- 
damus, e mais festividades celebradas em acção 
de graças ao feliz nascimento da Serenissima 
Princesa, e de lá foram a pulado, aio cortejo do 
estylo, e recolheram-se a estes Paços do Con- 
delho, e inandaram lavrar este termo que tasst- 
gnam. E eu Manuel Benedicg to .de Toledo es- 
criÁrão da Cantara que o escrevi. 	Lima 	Pa- 
checo 	Prado 	Ferraz 	Rodrigues. 	 • 

Vereação de 25 de agost eo de 
18i24. 

• 

Aos vinte e cincos dias do anez de agosto nes- 
ta Imperial Cidade de São Paulo em +casas da 

• 

• 
• 

• 

• 
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Camara, e Paços do Concelho deita, aonde se 
achavam o .Doutor • Juiz de Fora' José .  Corrêa 
Pacheco e Silva presidente, actuaes vereadores, 
e.:procurador abaixo assignados para effeito da 
presente sessão. 

Nella pela Camara . foi determinado a mim 
escrivão torne a notificar ao capitão Joaqunn- 
Floriam° de Godoy, e ao 'brigadeiro Joaquim 
José Pinto de Moraes Leme, para no 'improro- 
gavel praso de dez . dias cobrirem os logares (les- 
cobertos que se acham na rua de Santa Ephi- 
genia, e mais togares por onde !passa o rego que 
conduz a agua para suas chacaras, na forma 
que foi determinado em Vereança de 21 de jus 
lho -  deste ,anno; com a-pena de não o fazendo 
no dito p•aso, se fazerem os concertos a su.as 
custas; ficando ambos condemnados cada um 
(12 per si 'em, seis mil reis liara as despesas deste 
Concelho; e proceder-se soim e tudo executiva- 
mente. 

• Na -  mesma se mandou arrematar o • eórbe 
da freguezia -  de São Bernardo, pela quantia de 
seis mil e quatrocentos reis depois de ter andado 
em praça e não haNer quem 'por elle mais désse. 

Na mesma por milió haver quem quizesse 
lançai -na obra do chafariz existente ha rua do 
Curral, tendo andado em pçaça, 'e stimo constou 
pela certidão do porteiro I.).mungos Affonso, 'au- 
torizaram ao actual procurador para Mandar 
fazer o concerto do dito chafariz ia jornal, pela 
razão acima dita de não haver quem a quizesse 
arrematar. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
(lia, e por não haver mais que prover manda- 

• 

• • 

• 

• 

• 
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•ram hl\ nu' este termo que assignaram. Eu Ma- 
nuel Benctlicto, de Toledo escrivão da Camara 
o escrevi. ---- Pacheco ----%Veiga - Prado 	Fer- 
raz 	Hodrigues. 

• 

Vereança de 28 de agosto de 
1824. 

• 

Aos vinte oito dias do mez de pgosto de 

mil oitocentos e -vinte e cru;atro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em 'casais da Camara, o 
Paços do Concelho della abride °se achavam o 
Doutor Juiz de Fora Presidente José Corrêa 
Pacheco e Silva, actuaes vereadores, e procura- 
dor abaixo :assignados para effeito da presente 
sessão. 

Nella pela Camara foi ordentado a mim es- 
crivão ("crie aos juizes. vintenarios de% todas 
tis freguezias do termo desta cidade, para com 
a brevidade possivel oorregerem os seus distri- 
dos, a examinarem as vendas que se acham 
sem se avençarem nesta Camara, e os que na. 
verdade se não tiverem avençado dar deites urna 
exacta relação para se darem as finaes 
dencias. 

Na*  mesma foi determinado a mim escrivão 
passe mandado para o actual 1:procurador pa- 
gar-se assim mesmo da quantia de. quinhentos 
e setenta mil duzenb6s e 'noventareis; á saber 
ia quantia de.oitenta e nove mil trezentos e qua%-. 
'lenta reis para, inteirar o pagamento por que 
foi ajustado o novo estandarte desta Camara, 
é para fazerTsè' o globo, galão, e (velludo que 

• 

• em! 

• 

• 
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foi preciso; e .a quantia de qua.trooentos e oi- 
lenta mil novecentos e einooenta reis, que des- 
pendeu com i festa de Corpo 'de Deus,. como 
fez certas pelos documentos .que apresentou. 

Na mesma pelo Doutor Juiz de Fora Presi- 
dente foi proposto, que se mandasse passar man- 
dado para se pagarem as propinas das festivi- 
idades de Corpo de Deus, Santa Izabel;e Anjo; 

e  Custodio, e recolhendo os votos de cada um 
dos vereadores,e procurador, votou o capitão 
Antonio da Silvas  . Prado, que se passasse o re- 
ferido mandado na forma da regia provisão de 
onze de agosto de mil-oitocentos ¡,e vinte e um 

è•não considerando p logar.  vago, de juiz de fóra 
desta cidade, mas sim o de ouvidor, e votou o ff 
capitão Francisco Pinto. Ferraz, que se pagasse 
ao primeiro vereador o capitão ¡Antonio Bernar- 
do Dueno dia Veiga a propina do 'togar que exer- 
cia de juiz de fora pela lei nas duas festividades' 
primeiras; ficando responsavel pela reposição 
della havendo decisão em contrario ; e finalmente 
o procura-flor se cOnlormou cóm o veto do ca- 
pitão 'Antonio da Silva Prado, t qUe Conforman- 
do-se com os dois votos o doutor Juiz de Fora; 
Presidente se ¡assentou que se passasse o• dito 
mandado mita conformidade. 	I 	• 

Na mesma se autorizou- ao aclival procura- 
dor para levantar 0 paredão 'do inii`acf do Car- 
mo, e aterrar o mesmo buracão fé ficar em 
nivel; visto ter andado em praçà par edil:Ás 

!flue se -  fizeram publicar, e affixar, e não haTser.  
• quem na referida obra sequizesse lançar, ( orno 

constou pela Certidão que apresentou o portei- 
. Domingos Affonso de Santa Mina. 

• • 
•  

• 
• 

• 
• 
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Na mesma autorizou esta Camara ao actual 
procurador para mandar pôr guardas de ma- 
deita na ponte do Fonseca, bem como fazer 
concertar as estivas, nos • logares onde estiverem 
desmanchadas 

Na mesma se despachou o expediente, e 
nada mais houve que se prover, e mandaram 
Lavrar o presente ternio que assignam, e eu Ma- 
nuel Benedicto de Toledo escrivão da Camara 
o escrevi. 	Pacheco 	Prado 	Ferraz • 
Rodrigues 	Penteado. 

• 

• 

• • 

Termo de vereança de 1 de 
setembro de 1824. 

Ao primeiro dia de mez de setembro Ide 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara, Par 
çossdo ,Concelho della aonde se iichavam o Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente José Corrêa P 
checo e Silva, aCtuaes vereadores e procuraidor 
abaixo assignados para effeito da presente siessão 

Nella pelo doutor juiz de fora presidente 
foi proposto por parte do Excellentissimo Pre- 
sidente desta Provincia, que esta Camara pelas 
seus reditos satisfaça as comedorias aos trai- 
btalhadores lio concerto da Ponte dós Pinhei- 
ros: em eonsequencia do que pelo' corpo .  da 
Gamara foi taccordado, que o actual procurar 
dor satisfaça a vista das ferias, que lhe forem 
aprestentadas pelo feitor da dita Ora, e assia 

.
gnada por elle. 

Nella pelo primeiro vereador capitão Mito 
11h) Bernardo Buem da Veiga foi requerido,qua 

• 

• 
• 

• 

o 

• 
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se mandasse passar mandado para se lhe pa-; 
gar as propinas que venceu como vereador na 
festividade . do Anjo Custodio; bem como para 

• se lhe pagarem as rubricas, que fez em dois li'- 
vros um para avenças outro para registos das 
cartas que eu escrivão esdever por determina- 
crio da Cantara ; em consequencia d• 	pela 
Gamara foi determinado ? a mim escrivão passe 
o requerido mandado, digo para registo geral. 
desta C,amara, e que, eu escrivão passe o dito. 
mandado, bem como para o actual procurador 
satisfazer l a • cera, que dever das propinas yen.- 
cicias a quem competir. 
- Na mesma °Melou esta Camara ao Excel- 

. 

lentissimo Ministro e secretario de Estado dos 
Negocies do Imperio, reinettendo incluso ao 
mesmo officio certidões passadas geral, e espe- 
cial para senadores por esta Provinda, a acta 
geral, e especial para deputados, a acta especial 
da eleição para o, Conselho Geral desta:Prol:dileta. 

Na mesma ,se despachou o expecliente deste 
dia, e nada mais houve que se prover, e man-i 
ciaram Lavrar o presente termo que eassignam; 
e eu 'Manuel Benedicto de Toledo .escrivão da 
Camara o escrevi. --- Pacheco 	-Veiga Pra- 
do 	Rodrigues. 

• 

■ 
• 

• 

l• 

• 

• Termo de ajuntamento em 7 
1 	 de setembro ide 1821 p -1 ir á Sé 

assistir o Te Deum e mais festi- 
vidades feitas em applauso da 
amm•rsaria da Intiependclwia. 

Aos sete dias do inz!z de -setembro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 

• • 

• • 

• • 

• • ,\ . 
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dade de Sã.o Paulo, em casas da Caniara, Pa- 
ços do Concelho deita, sendo ah i juntos o corpo 
Ida Cantara com presidencia do Doutor Juiz de 
Fora José Corrêa Pacheco e Silva, foram incor- 
porados', e cobertos com o Imperial Estandarte 
á Sé ,Gathedral aonde assistiram o Te Do am, e 
depois seguiram a pulado, ao cortejo do estylo,' 

se recolhor•am a estes Paços 	Concelho, 
onde.  depois de concluidas todas as festividades 
feitas em applauso ao dia de hoje anniversario 
da Independencia deste Imperio do Brasil, man- 
daram Lavrar o presente termo, que assignam; 
eu Manuel iBenedicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara o escrevi. 	Pacheco 	Pra.  do 	Fierráz 

Rodrigues. ( 	 • 	• 

o 

• 
• 

• 

• 

Termo de vereança de 15 de 
setembro de 1824 • • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Aos quinze dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e quatino nesta Imperial Ci- 
dade de §ào Paulo em casas da Camara e Pa- 
ços do Concelho delia aonde se achava o corpo 
da Clamara reunida com .presidiencia. do Doutor 
Juiz de Fora José Corrêa Pacheco e Silva para 
effeito de sessão. 

Nejla e pelo Doutor juiz de Fora Presidente ; •  
foi apresentado um officio, •  que lhe havia s  diri- 
gido o juiz :almotacé, em que lhe 'participa o 
arrombamento do açougue em oonsequiencia do 
que foi determinado ao actual procurador se 
entenda com o dono das casas, que servem de 
açougue, para. elle o mandar conóertar o dita 
arrombamento ou consentir, que o mesmo pros .  

• 

• 
•• 

• 

• 

• 
• • 
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- curador mahde concertar para se levar em conta 
nos alugueres, que' esta Camara annualmente 

4  Pagas 
Nella recebeu esta Camara um officio do 

capitão José Joaquim de Abreu em data de dez 
de setembro corrente em que pede a esta facul- 
dade pana da agiam, que segue' para o chafariz 
repartir uma paibe para a serventia do quartel 
militar desta cidade; em conseqfuencia do que 
foi determinado ao• actual procurador digo se 
deliberou ao actual proeturaldor informe a elle. 
capitão Abreu • que tirasse •um dedal de agua 
comtanto, que não faça - falta no chafariz - desta 
c idade. 

Na mesma pejo presidente deste Senado foi 
proposto, que na Sessão seguinte, se tomassem 
èontas aos procuradores transados, e que esta 
Camara se não deveria occupar em outra cousa 
emquanto se não-o ultimar_ este 'negocio Pi em con- 
sequencia do que pelo corpo .da Camara.  foi de-. 
terminado a mim escrivão apresente os maços 
dias ditas contas, e todos os papeis arenas per- 
tencentes. . 

E na mesma foi determinado Mim a  escrivão 
'oíficie ao juiz almotacé para pro?M er a vistoria 
nos concertos feitos nos lokrares iSot onde passa 

. o rego dia agua que vaie - para .as chocaras do 
brigadeiro Joaquim José Pinto e do capitão Joa- 
quim Florianoi de Giodoy, a ver se estão feitos 
na fôrma determinada por esta Camara, lavran- 
dosse os tern:1ot nécessarios, e hl° 'estando con- 
certados e em termos que eu escrivã.° notifique 
aos ditos brigadeiros e papitão Joaquim Floriano, 

• 

• 

It 
• 

e 

• 

	

%! :: 	1 i 
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para se verem condeinnar na primeira vereança, 
deste Senado. 

Deliberon mais esta Câmara fazer a vistoria 
do aterrado do Carmo pelas tnes horas da tarde 
do dia 17do corrente; e que eu da parte da mes,;. 
mia 'Clamara convide ao tnente coronel José 
Maria de Mello, para a essas horas se achar em 
casa do capitão António da Silva Prado para se 
juntais mit a Cantara, e que eu igualmente avi- 
se ao arrematante dó dito aterrado para tom- 
bem comparecer ás mesmas .horis ,no dito ater- 
rado. 

Na mesma pela Camara foi determinado ao 
actual procurador mande tomar as goteiras da 
casa da Camara, e retelhar nos togares onde fôr 
preciso. 	. 	 • 

Na mesma foi mais determinador ao. mesmo 
procurador mande fazer os 'concertos neoessa- 
nos nas calçadas das ruas dest'a cidade pnde 
fôr preciso, 

Na mesma se despachon o expediente deste 
dia e nada mais houve, de que se lavrou este 
termo, que assignam; .  eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão da Cantara o escrevi. -- Pache- 
co -- Prado — Ferraz • Rodrigues. 

Termo de vereança de 18 'de 
setembro de 1824.' ■ 

• 

Aos dezoito dias dó mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Chia 
de de São Paulo em casas da Camara, e Paços 

w do Concelho della, aonde se .achavam o Doutor •  
Juiz de Fora Presidente' José 'Corrêa Pacheco, e 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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o (actual veneador capitão Antonio da Silva.Pra- 
tio, e &actual procurador capitão João Rodri- 

. gues de Camargo Pifes. pira effeito de sessão. 
Nella recebeu' esta sCamara um officio do 

Excellentissimo presidente em data. de 13 do 
corrienté, que acompanhou a copia da portaria 
de 30 de agosto, pela qual Sua Magestade o Im- 
perador houve por bem mandar communicar a 
fausta noticia de ter chegado officialmente ao 
seu Imperial conhecimento a certesa do reco- 
nhecimento da nossa independencia, .e do impe- 
perio pelos Estados Unidos da America. 

Na mesma reóebeu esta Camhara um officio 
do juiz ialmotacé capitão José Manuel da Silva,• 
.que acompanhou 'aleo.  pia do auto de exame, e 
vistoria que 'em consequencia da 'deliberação 
desta Camara em sessão de 15 do corrente pro- 
cedeu nos.buracás que se 'achavam nas ruas da 
fneguezia de Santa Ephigenia por : vende passa 
•o rego que conduz -  a agua para as chacaras do 
brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Le- 
me, e do capitão Joaquim 4Floriano de Godoy. 

Na mesma recebeu esta Camara um, regue- 
. 	rimentõ.  do brigadeiro. Joaquim;  José Pinto de 

Rim-nes Leme, ndindo vista dflik notificação, que 
eu escrivão lhe havia feito no (dia 17 deste cor- 
nente mez por determinação desta Camara em. 
vereação de 15 deste .mesmo inez. 

Na mesma accordou esta Camara deixar a 
averiguação deste negocio para a sessão seguinte. 

Na mesma pelo .capitão Antonio da Silva 
Prado um tios vereadores actuaes foi represen- 
lado, que Ilie era preciso fazer uma viagem, du- 
riante a qu•  al não podia comparecer nas vereq- 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 
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VIes deste Sentado, e se deliberou que podia fa- 
zer a dita sua viagem vista a necessidade qu'e 
tinha, na forma d'a Ord. I. 1 o 'til 66 § 1.0. E 
dada ,mais se 4Lespachou na presente sessão por 
não comparecerem os mais vereadores; e para 
constar mandaram lavrar este termo que assi- 

.gnam; eu Manuet1 iBenedicto de Toledo escri- 
vão da Camara o\escrevi. 	Pacheco 	Prado 

Rodrigues. 

Vereança de 22 de setembro. 
de 1824. 

Aos vinte 'dois do mez de setembro de mil 
oitooenbos e vinte e quatro nesta Imperial TCj- 
dade de São Paulo em casas da Camara, Paços 
do donoelho della onde se achavam o Doutor 
Juiz de Fora Presidente José Corrêa Pacheco 
e Silva, è o vereador capitão Francisco Pintb 
Ferraz, e o actual procurador capitão João Ro- 
drigues çle 'Camargo Pires, para effeito de sessão. 

Nellia se não despachou cousa alguma por 
não comparecer o vereador capitão Antonio Ber- 
nardo Bueno por molesto, e para constar man- • 

daramlavrar o presente termo que assignam; 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ca - 
miara o escrevi. -- Pacheco 	Ferraz 
drigues. 

• 
• 

Vereança de 25 de setembro , 
de 1824 

Aos vinte e cinca dias do mez de setembilo 
de mil 'oitocentos e vinte e quatro nesta Impe- 

• 

e 

• 
• 

•  
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rial Cidade 'de São Paulo em casas da Camara, 
Paços do Concelho deita, aonde se achavam o 
DoutOr Juiz de Fora Presidente José Corrêa 
Pacheco e Silva, actuaes vereadores, e pmeurá- 
dor !abaixo .assignados para effeito de sessão. 

Nella officiou esta Camará ao capitão-mor 
ou quem stra.s vezes fizer, •emettendorlhe por 
copia um officio do Exoellentissimo Presidente 
desta .Provincia em que declara .a esta Camara 
ter dado as mais terminantes ordens afim de 
promOver a tx)brança -das carradas de pedras, 
deprecando a0 dito capitãoLmor dê cumprimento 
alo dito officio incluso: 

Na mesma foi determinado a mim escrivão 
passe mandado para o actual procurador satis- fazer ao primeiro vereador capitão Ant2nio Ber- 
Wardo Bueno da Veiga a quantia de seis mil réis 
que falta 'para completar o importe das rubri- 
das do livro de registo geral desta Camara. 

Nella dein Vista do officio do juiz almotacé, e 
znito de exame, e vistoria a que fproctxleu o• juiz 
Fahnotacé sobre os buracos que se achavam, e 
acham em Varias ruas da freguezia de Santa 
Ephigeniá /por ;ande Passa o re.  o que conduz a trgua para as chácaras do brigadeiro Joaquim 
José Pinto de Moraes Leme, e Ido ¡capitão Joa- 
(Telim Floriano de Godoy, e constando que rito 
deram cumprimento a notificação no praso que 
lhes foi Mareada; e.por consequencia terem in- 
corrido 	tomminação que lhes foi posta, e 
sendo notificados para se verem condemnar, e 
depois de apregoados pelo porteiro deste Sena- 
do Domingos Alfonso de Santa Anna, que depois 
de gátisfeito deu sua fé de não: comparecerem 

• 

• 

• 

• 
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os supplicados, esta Camara os condemnou a 
cada tupi ta pena de seis mil réis, e que p 
actual procurador mande fazer ps toncertos .ne- 
oe.ssitrios nos 'ditos togares á custa dos Imestims. 

Na mesma pelo corpo da Cantara me foi 
determinado lance as contas dos procuradores 
transactos o capitão Luiz Manuel da Cunha Bas- 
tos, e o capitão i Antonio José Vieira 93arbosa. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e mandaram Javrar este jermo que assignam ; 
eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão o es- 
crievi. 	Pacheco 	Veiga 	Derraz 	Bo- 
drigues. 

• 

Vereação de 2 de i  outubro' 
de 1824 	, 

• 

• 

Aos dois dias ;do mez de outubro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara, PÁ- 
ços do Concelho della, aonde se achavam o Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente José Corrêa Pache- 
co e Silva, vereadores, e procurador abaixo assi- 
gnados para felicito de sessão. 

Nella dirigiu esta Camara ufil officio ao Ex-i 
oe- llentissimo Presidente desta Província, remet- 
tendo inclusa ao mesmo officio por copia uma 
representação, que ça. esta Camara tinha feito 
o stargento-mor Francisco sMariano da Cunha, 
sobre .a.separação, que pretendem os moradores 
dia freguezia da Franca desta Provincia para a 
de Minas Gteraes. 

• Nia mesma recebeu esta Cantara um officio 
do Excellentissimo Presidente, em data de 28 

• 

• 

• 
• 
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de . setembro proxiino .passado remettendo incluam ,  
so mula Ilepresentação dR varies negociantes .  des- 
tia cidade, em que pediram a Sua k lyagestade o 
Imperiadór providencias para sereim embolsados( 
dos seus bapitaes paralysados em mãos dos pro- 
prieturios de engenhos de fabricar a ss ucar. 

Nia mesma se recebeu (do •Collegio Eleitoral 
do districto 'de Santos, as authenticas para ia 
nomeação dos 'Conselheiros dó presidente desta 
Provinciia, e para a dos juizes de lacto e promo- 
tores desba tornarca. 

Igutaimente se recebeu do Collegio Eleitoral 
do districto de Coritibia a iauthentica para - a no- 
meiaCão dos ditos conselheiros. 
.Accordolu miais a Camara, que se liéssá prin- 
cipio á apuração dos votos para os conselheiros 
do presidente, juizes de facto no .  dia sus do 
corrente •ei pelas tres horas da tarede, confi- 
gurando-se ás Mesmas, horas nos dias Seguintes 
dté concluir-se; e que se passem editaes fazendo- 
se publico, . convidando. aos eleitores desta capi- 
tai;  e aos homens dia isu.a. governança para assis- 
tirem á este acto. 

Na mesMa ese determinou a d intim pscrivão 
passe edflaes pondo em praça a f3ctura da pon- 
te do rio Anhiangaba.ti na rua (que segue 
borre de São Pente piara a Luz; bem COMO %para 
se pôr em priaça a factura da italçada do pabea 
da Sé. 	 • 

Nta mesma !se despachou o expediente, e nada 
Miais houve, de que se lavrou o resen te termo 
que aissignam; eu Manuel ,Benedicto 'de Toledo. 

•escrivão dia Camara o (escrevi. 	'Pacheco -- 
Veiga 	Salino — 'Rodrigues. 

• • • 
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Vereação de 6 de outubro de 
1824. 

14 

• 

• 

a 

Aos seis dias do mez de outubro . (de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São -Paulo em casas da tatuara, Paços 
do Concelho Idella, aonde se achavam o Doutor 
Jtuiz de Fora Presidente José Corrêa Pachieco • 

e Silvia, e os vereadores capitão Antonio Bernar•- 
do Buena klia Veiga, e o vereador transacto sare ,  
gento-mor Antonio Slafino da Fonseca, e o `actual 
crapitão Francisco Pinto Ferraz, e actual pro- 
curador capitão João Rodrigues de Cmnargo Pie 
res para reffeito da presente sessão. 

E trfatando-se sobre i representação dos ne- 
gociantes feita ti S. M. o Imperador, pédindo 
providencias para terem embolsados dos fundos 
existentes ein poder de engenheiros, e mlandada 
informar pelo presidente desta Provincla pelo 

e  seu .officio de 28 da•mez proximo preterito de 
de setembro: votaram o procurador capitão João 
Rodrigues de Camargo Pires, e o. vereador ca 
pilão Francisco Pinto Ferraz o seguinte /1 Que 
terão previlegios ¡somente os engenheiros que 
possuem vinte escriavos pagos; e que as dividas 
por estes tontrahidas devem seus credores ptir 
ganem - se •por duas partes kIo rendirnento (de 
sura lavoura, ficando só uma parte para 
nutenção dia fabrica, aplicando porém aquelies 
lavradores com verdade, e exactidão as duas 
parles; aliás ficam isentos dos privilegios. 

Votou o (vereador transacto sargento-mor An- 
tonio &afino, que do protlucto das fabricas de 
assucar deverá ser applicada a metade para pa- 

• • 

• • 
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sarnento dos credores do proprietario das mes- 
turas; e outra metade; ficará reserviada para g 
de-spesía, e cultura dai 

• mesmas fabricas. 
E votou lo ivereiador mais velho capitão An- 

tonibb Bernardo Buem da Veiga, requerendo 
igulalmente se remetesse por copia ao 'ilustrís- 
simo, e Excellentissimo Senhor Presidente o seu 
voto de verbo fad verbum o seguinte. • 

• Conforme todos os slabios politicot do mune- 
do antigo, e moderno, a agricultura é o primeiro, 

• e principal nervo tdos estados aquelle, que g 
não tem -por base, o seu commercio é sempre 
preclario; por Isso que os romanos, os mais sa-d 
bios begistadores do 'universo, a ennobrecerani 
de privilegios, liberdades, isenções, e nobrezas, 
chlaimandona "do arado para a soga; portanto 
segundo este inconfrastravel corollario, e irre,- 

• fragaveis princípios de Direito-Pub%-Politico 
'foi concedido, e promulgado o tão previdente alvará ,  de 21 de janeiro de 1809, e ampliação • tie 5 de maio de 1814, que faz Muita honra, e crer 
dito áquelle Ministeria, e Moniarcha, nue o sane- 

• cionou a bem da salutar conservação da inte- 
ressantissima, rica, Fe pomposa' agricultura das 
dumas ido 'Brasil, imitando os anti uissim.  os pri- 
vilegios, concedidos a sua • riqui ima menera- 

. logia 

Votar para ser derogado tão benefico alvw- 
rã grangearia para este Senado o labéo de es- • 
tupido, e de ignorante, menoscaba,ndo -a impor- 
tantíssima agricultura brazilica: 'acarretaria sor 

• bre elle a tá opinião, e as (maldições da agfi- 
cultura 'de Iodo o Brasil, a quem foram conce- 
didos os privilegios; por isso • que nesse daso de 

• 

• 

• 

■ 

• 
• 

mo 	, 
1 

• 
_r 

•-• 	 .r..M■sffie;■~ 	 - 
10-.— 	• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



e 

• 

235 --- 

• 

derogação ,do 'alvará deve ser ouvido toda) lo 
Brasil; não Só pelo .  seu oommercio, como pela 
sukrt agricultura, e petos Conselhos de Proviu - 
cias do tmesmo para Obviar assignados taes, reme 
o presente em que se observa escandalosamente 
ia maior parte dos assignados não serem nego- 
ciantes, nem de preteritos, nem de' presente, ou- 
tros a quem nada se lhe deve pdlos engenhei- 
ros , e assignados filhosrfanfillas, dixeiros, e ta- 
berneiros sem !negocio 'algum; accreseendo mais 
não lassignarem los Iprincipaes negociantes, quem 
realmente se ;deve: desacreditaria finalmente este 
Senado de +parcial, e apaixonado; por advogar 
sobremaneira de mais do pedido, }transcendendo 
o 'presente frequeriniento em votação; o qual não 
requer a: 'abolição dos privilegios, sendo por isso 
concebido sensato, e judicioso. 

Contudo, o eommercio esta iecundaria mola 
dos estados, 'merece igual protecção, e arrimo 
para natio entorpecer, e paraliysar.. Sanccionem- 
se leis providentes, e terminantes; isentas das 
delongas, e chicanas forenses, para proteger o 
eommercio, a %coberto da cobrança, giro,. e goso 
dos seus tsapitaes, paralymdos por alguns en-4 
genheiros, ;accusados lio requerimento de faltos 
de honra, e fé; e que fazendo t} devido desconto, 
e justiça devim:e antes chamai-os desventura- 
dos, ou infelizes,• por deverem em .tuna época 
tão desgraçada em que o assucar não tem preço 
algum, e tein apuram para as despesns? Haja 
uma lei, que obrigue os'  engenheiros d'evedores a 
dar annualniente tonta do rendimento do seu 

• 
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engenho, que sendo combinada pela conta dos 
dizimeiros, seja entregue aos credores prorata 
a parte que ta mesma lei dos privilegies 1he con- 
Signa; visto que quando lhes fiaram se sugeitar. 
riam. aos ¡privilegias; sendo• mais imposta a taes 
engenheiros a cominação de se lhes melter á - 
sua custa tuna" administrador interno, aos ren- 
dimentos até 'á solução total das dividas, quando 
prévia e summarianten.te Seja provada a sua griã 
fé, e o sonegiclo do verdadeiro rendimente do 
seu engenho. 

E votou o Doutor 'Juiz de Féra Presidente 
que este negocio era de mui grande ponderação 
por envolver 'direitos fidquiridos e convencidos 
que do 'privilegio concedido peto alvará de 21 
de janeiro de 1809 aos proprietarios de +engenho 
de iaSsucar para não serem exeCutados senão • 
pelas terças partes do rendimentos das suas fa- -  
brictis, não 'se segue e nem se pode seguir o mal 
apontado na klita redpresentaçãolhe parecia que 
se tratasse deste negocio no Conselho Geral des- 
ta Provinda, esahi decidir-se com pleno Conhe- 
cimiento o que mais oOnforme foram bem, se 
interessç geral da Província; entrqtanto -porem 
lhe parecia justo ;prescrever-se uma forma, e 
cautelas para se Pôr em pratica a disposiçã.o do 
citado alvará afim de que a terça parte dos ren- 
dimentos .seja de facto applicada para pagamen- 
to dos credores, 'visto que o !dito alvará não as proVidtenciolu. 

do 
Na mesma recebeu este Senado um officio. 
Excellentissimo Presidente desta Provincia 

• eni data de 5 do *corrente em resposta do que 
• 

'bt 
t 

• 

-- 
• 
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esta Camara lhe tinha dirigido em data fie dois 
do corrente sobre ps knoradores da (Pratica. 

Na mesma laccordotu este Senado que se puem. 
zessem editam (publicando luminarias nesta ci- 
dade nas kwites dós dias 11, e 12 dto correto 
mez, por (ser este o natalicio de S. M. b Impe.N 
rador. 

Na mesma foi determinado Iao actual 
curador mande pôr a terra precisa ina ponte 
denominada do fallecido Antonio 'Manuel, afim 
tle se evitar maior (ruina,.' "3 pespega a este Corar 
celho. 

Na mesma foi determinado ao actual prol- 
curlaclor commute aos proprietarios de carros 
do bairro de Pinheiros.  as carradas de pedras 
que devem dar em carradas e pedregulho, como 
$e convecionar tom os ditos proprietarios, para 
se pôr to iaterrado, e ponte dos Pinheiros. 
, Na mesma pelo corpo da Camara foram elei- 
tos sra rjuizes almotaceis que ,hão de Servir o 
seguinte trimestre Ité o ultima deste presene Çanniot 
ap alferes Joaquim Antonio Alves Alvim, e Alba,  
tonio Justiniano de Sousa, e determinaram a • 
mim escrivão Ihs ndtifidasse pana comparecerem 
neste .Senado tio, dia sete deste mez pelas quatro 
horas da 'tarde para tomarem posse do dito 
cíargo. 

Na mesma (se tlespachou o expediente deste 
dia, e hada mais houve, te se javrou o presente 
termo, que Assignant; eu ;Manuel ,Bentedicto de 
Toledo escrivão da Camara o escrevi. 	Pa- 
checo IVeiga Salino Ferraz Rodrigues., 

• 

• • 
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Termo de 'ajuntamento em 
12 de Outubro de 1824, piara ir 
Camara á Sé assistir ás festivi- 
dades feitas em iapplauso ao dia 
de hoje anniversario ide S. M. I., 
e de sua memorarei acclamação. 

• 

o 

• 

• 

• 

•  

• 

Aos doze dias do mez de outuftno !de mil 
oitocentos e 'vinte quati4o nesta Imperial Cidade 
de São Paulo, em casas da ,C,atnara, e Paços 
do Concelho, delta, aonde se achava reunida Ia 
Clamara com presidencia do Doutor Juiz de Fora, 
pana o effeita de ir á Sé Cathedral assistir ás 
festividades celebradas em Happlauso ao anni- 
versiario de S. M E, e die sua memonavel accLa inação ; sahiram incorporados e -cobertos com o imperial estandarte, , e se dirigiram á Cathedrui, 
laonide assistiram lodos ás festividades:. acima 
indicadas, e dalli . seguiram ao paliarem ao cor- 
tejo rio estylo; findo o qual se recolheram 
estes Paços Ido Concelho; e para constar man- -  
tilaram lavrar o presente termo tque assignam ; 
e eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão da 4; 
C,amara. o escrevi. --- Pacheco Safikio, rerraz 

Rodrigues. 	 . 	1 
• 

Vereação de 20 de outubro 
de 1824. 

• 

Aos vinte dias do mez de ?outubro kle mil 
oitocentos e Vinte e quatro, nesta Imperial Ci- 
dale dte São Paulo, em casas da Camara, Paços 
tio Concelho Idelig; 'aonde se achavam o Doutor 
Juiz de Fona, Presidente José Corrêa Pacheco 

• 

• 
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‘ç 	d 

I 	II. 
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e Silva, ie os vereadom hargentormor Antonio 
Satírio da 'Fonseca, e o capitão-Francisco Pinto 
1•Ierraz 1  aquelle transado, e este actual, e o actual 
procurador capitão João Rodrigues de 'Camarg- 
go Pires, para (licito da presente SCSS30. 

Nella recebeu esta Camara um officio do 
Reverendíssimo Doutor Vigario t:apitular em 
data de 16 do 6On-ente mez, em ITU@ accusa a 
recepção do officio que esta Camara Ilie di- 
rigiu em klata de 13 deste *mesmo niez, com o 
qual remetteti ki seu diploma, para conselheiro 
(to Eu% Ilentissitno Presidente desta Província. 

Na mesma recebeu esta outro officio do sar- 
gento-mor José da Silva de Carvalho, sobre du- 
vidas que ore/irreal sobre pedreiras para deltas 
tirarem pedras para 415 obras publicas desta ci 
tlatle; cujo officio é datado de 13 deste mesmo 

Na 1114'St118 pelo corpo da Camara foi 'au- 
torizado u actual procurador rapitão João Ru- 
drigues de Cainargo Pires, para mandar con- 
certar a rim de São José aonde estiver a calçada 
da intesnia rua desmanchada, bem como para 
mandar conpór a casa do curral deste Gonaelho. 

Na IllteN111:1 pela Camara foi determinado a 
mim escrivão orneie ao actual juiz almotacé 
tara proceder ti vistoria em todas as ruas por 
onde passa o rego. que conduz a agua para as 
chacaras do brigadeiro Joaquim José Pinto de 
Moraes Leme, e do capitão Joaquim Floriano 
de Goiloy, para o effeito de examinar us con- 
vertas, e mais.defeitos que hoverem pelas ditas§ 
ruas. 

• 
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Na mesma foi ;determinado mais a mirn es- 
crivão cxtrahjj livro actual de correições dos 
juizes almotacers.  ¡uma exacta relação de toldos 
os taverneiros, que foram notificados em cor- 
reição da alinataçaria, para apresentarem suas 
licenças, e que por esta relação, eu ¡escrivão no- 
Migue os que não tiverem tirado sua compe. 
tente licença, ¡para no praso de oito dion  apreso 
sentgremLnas neste Senado, pena de não o fazen- 
do no fdito praso serem condemnads em seis 
mil reis. 

Na nieSma se assignararn dois editaes, um 
pondo em praça a factura *da ponte de pedra • 
que ha de fazer no rio Anhangabay, na rua que 
segue de São Bento para .4 Luz, fautro pondo 
ern praça a factura da calçada do, pateo da Sé. 

E nesta mesma se despacho» o expectiente, 
e nada mais houve, e se lavrou este ternió .quie 
12issignarn; e eu Manuel Benedieto de Toledo 

	

e escrivão da Camara o escrevi. 	Pacheco 
Ferraz 	Rodrigues. 

Nu. 

• 

■ • 

Vereação de 27 de outubro 
de 1824 	• 

•  

• 

• 

Aos vinte e sete dias do mez de outubro de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara Paços 
ido Concelho delia, aonde se achavam. o Doutor 
Juiz de 'Fora Presidente José ,Corréa Pacheco 
e Silva, e os vreadores sargentOimor Antonio 
Salino ida Fonseca; e o capitão Francisco Pinto 
Ferraz, aquelle transacto, e este aictubl, e of attual 

• 

Ir 

• 

• 

• 
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procurador capitão 'João Ródriguses de Camar- 
go Pires, para effeito da presente sessãtoi. 

Nella recebeu esta Gamaria 'um officio do 
Excellentissimo Presidente tdesta Proviricia das-• 
Lado de vintée tres do .corrente em que detérmina 
a esta Camara lhe pemetta uma relação norninal 
dos ;agentes da •ubscripção de oitocentos rLs 
para augmento Ida marinha, e na mesma pela 
C:amara foi satisfeito. 	_ 

'Na mesma recebeu esta Camará um officio 
do juiz talrno.tacé Antonio Justiniano de Sousa 
que acompanhou bit), auto de vistoria a que pro- 
cedeu por determinação desta Camara, nas ruas 
da freguezia de Santa Ephigenia, por Onde passa 
o rego que conduz a agaa para tas Chácaras do 
brigadeiro Joaquim José Pinto, e do capitão 
Joaquim Floriano de Godoy, cujo •officio é dor 
tado de 26 do corrente mez. 

Na mesma pela Cantata foi determinado a 
mim escrivão;  que visto os documentos que apre- 
sentou o actual procurador, capitão João Rodri- 
gues de 'Camargo' Pires, e foram vistos ria pre- 
sente sessão, passasse os mandados seguintes. 

. Para se pagar a si procurador dias despesas 
feitas Com a baixa de agua, outro para se pagar 
das -desposas aleitas com a 'festividade de S.anta 
Izabel, e Anjo Custodio 47-- Qutro para se pagar 
das despasias 'feitas de tirar formigueiros debeleis; 
minados pelo luiz almotacé 	outro para tse 
pagar. !idas •espasas que fez com variais conr 
certos das calçadas desta cidadie, e retelh:as dai 
casa da Camara., e:Cadeia 	oUfroo para 'se pa- 
gar das desposas feitas com a factura dá ponte 
preta 	outro para rse pagar dá despesa que 

• 

• 

• 

• 
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tez co 	seno. m 	
da causa publica em dois livros,* 

em para registo geral desta Cam'ara, antro para as avenças. 

Na mesma pelo corpo da Camara em con.e4 
sequencia da !fé dada, por mim escrivão ide haver 
por determinação 'deste Seriado notificado ao 
taberneiro FranCisco kias Chiagas de Jesus para 
na presente sessão apresentaz sua competente 
licença, e tão comparecendo, segundo constou 
pellia fé que deu o porteiro Domingos Alfonso 
ide Santa Anna, foi o dito 'taberneiro rcondeimnar- 
do rua quantia de dois mil reis. 

No 
mesma 'se despachou a eXpediente deste 

Mo., e nada mais; de guie se lavrou este termo 
que assigna Ia Cama ; e eu Manuel Benedicto 
de Toledo !escrivão da Camara o escrevi. 4".. Pa-; checo 4ffi Safino 	Ferraz 

• 
• 

• 

e 	

Termo de vereança de 3 de 
novembro' de 1824 

Aos tres dias do mez de novelmbro de mil 
oitocentos e !vinte e quatro, nesta Imperial Ci•-• 
dade de São Paulo, em casas dahCarnr:a, Paços 
do Concelho deita, aonde ase ,achiavain o Doutor 
J'uiz de Fora Presidente José Corrêa Pacheco 
e Silva, ;e os actuaes vereadores, e procurador 
abiaixo assignados, Tnra eTfeito 4dia presente sessão. 

Nella pelo Doutor Juiz de Fora Presidente 
foi apresentado um impresso fechado com tiras 
ide papel, le subscripto do teor seguinte Mus-, trissimos Senhores tio Senado da Ca2nara de 
São Baldio São Paulo, com o carimbo &Rio 

• 
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de Janeiro 	e foi assentado iunanimamenta 
que se Omettesse ao Excellentissimo Senhor Pre- 
sidente da Provincia o tnenciónado impresso por 
conter em .si ideias revolucionarias, oppostas ao 
pansar desta 'Camara, e Povo da Provinda afim 
de dar logo as providencias precisas afim de 
não circular iguales impressos no caso que tives- 
sem sido remettidos peba correio outros exem- 
plares, levando o exposto agá •onhecimentO de 
Sua Magestade õ Imperador, e pelo Mesmo •Doua 
tor JUIZ de Fora Presidente foi decbrado que 
havia recebido o mencionado impresso sendo 
mandado entregar pelo administrador do cor- 
relo no dia de hoje pelas dez' horas da manhã, 
achando-se presente h paidre miestre Joaquim 

g  Antonio . Ferniandes Saldanha, e outros que ficai 
nham assistido á audiencia. E pelo actual pro- 
curador capitão 'João Rodrigues de Catnargo Pi- 
res foi declarado, que no dia primeiro As oitck 
para nove tia noite depois da chegada do cotios 
rejo pelo (administrador do mesmo g lhe foi en-• 
viado o 'dito impresso pelo soldado do serviço 
ido gorreio, e que o não recebeu (por ser .d'o Ceará %  
e estar :aberto, ,conio presenciou o mesmo Sol- 
dado, é To tenente ooroniei José Rodrigues Mo- 
deste,. que Se achava presente; e pelo corpo da 
Cantara foi 'determinado, a mim escrivão passe 
certidão do que se passou sobre io tób jecto , e 
que extrahia já 'unta; copia desta acta para ser 
nemettida ao Excellentissimo Senhor Presidente s  

E por esta forma deram a presente (sessão% 
por concluida e mandaram lavrar ta presente' 
acta que assignam; ie eu Manuel Recedicto de 

• 

• 
• 

• 

• 
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Toledo escrivão dia Camara o escrevi. --- Pa- 
checo 	Safino 	Ferraz 	Rodrigues. 

Termo de vereação de 3 de 
novembro de 1824. 

• 

o 

• 

Aos tres dias do mez de novembro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em casas da Camara Paços 
do Concelho della aonde se achavam o Doutor 
JUiz de Fora Presidente, vereadores, e procura- 
dor para effeito da presente sessão. 

'NelLa recebeu esta Camara um officio do 
Excellentissizno Presidente desta Província em 
data de 30 de outubro •roxlmo passado, in- 
cluso ¡ao qual •remetteu os requeriment9s, e d 
caimentos do cirurgião Manuel José Chaves para 
que informe S-e as suas rendas permittem o aug- 
mento de onlenado que requer o dito cirurgião. 

Na mesma recebeu esta Camara outro of- 
ficio do Exoellentissimo Presidente em data de 
29 de outubro proximo passado eni quç deter- 
mina a esta Camara mande encanar o pio Ta- 
mandatehy pelo seu leito nhturaLl 

Na mesma recebeu esta Camara outnot 
ficio do mesmo Exoellentissimo Senhor Presi- 
dente datado de 29 de outubro proximo passado, 
em que determina a esta Camara não !dê, ou 
conceda cartas de data na praça dá feira. 

Na mesma sobre o primeiro officio deli- 
berou-se, que vistos os documentos que acom- 
panharam ao klito officio em acerescentar mais 
a quantia de oitenta mil reis ao ordenado que 

• 
e 

• 
o 
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percebe o cirurgião Manu4 José Chaves não 
fic.çuido a tervir de regra a butro (qualquer que 
para o futuro o g haja de sticceder visto ter-se 
attenção aos berviços prestados. 

E quanto ao encanamento, do' rio Taiman- 
datehy deliberou ta 'Camara que eu escrivão passe 
edital pondo em praça o dito encanamento, a 
.veruse se tia quem queira arrematar; e entre- 
tanto asentou a .  Camara convidar ao capitão' 
Pedro José de Mascarenhas morador em São 
Carlos, e a Caldeira morador em Itú 'a ver se 
algum e  delles quer fazer a dita obra. 

Na mesma tse mandou passar mandado para 
pagamento dos quarteis aos officiaies da Casa, 
e aposentadoria ido Doutor Juiz de Fora Pre- 
sidente, e iguialmente para se pagar a cêra que 
pertence ao Doiutor Ouvidor, e ao Doutor Juiz ..  
de Foria Presidente pelo nascimento da - Prin- 
cesa Imperial. 	1 

E na mesma foi determinado ao i !actual pro- 
curador que visto o Officio, e auto de vistoria 
que a esta Gamara dirigiu o juiz almotacé .  en-de 
que se de-cLara não terem o brigadeiro Pinto,, 
e capitão Joaquim Floriano comPosto os%  des- 
manches que 'se acham nas ruas por onde passa 
o rego que [conduz a agua •  para suas chacaras, 
maride con.certar todos os logres que preciso fôr. 

Na mesma (se despachou o expediente, e 
nada imais houve, e 'mandaram lavrar o pre- 
sente termo que assignam ; e eu Manuel Benedi- 
cto de Toledo escrivão da Camara o escrevi, -- 
Pacheco --- Safino --- Ferraz --- Rodrigues. h e  

o • 
( 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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• 

•  

It 
•  

Termo de iverea.nça de 10 de 
noVembro-  de 1824. 

•  

a 

•  

• 

•  

Aos dez dias do mez de novembro de mil 
oitocentos e rvinte e cru;atro nesta Imperial Ci- 
dade de São ?atilo em casas da Camara, Paços_ 
do Concelho delta aonde foram Vindos o doutor 
Juiz de Fora Prestdente José Corrêa Pacheco 
e Silva, e o vereador transado .o (sargento-mor • 
Antonio Salino da Fonseca, e o - actual procura- 
dor capitão João RodrigAes de Camargo kires,, 
para elícito da presente sessão. 

Nella recebeu esta Cantara um officio tio 
Excellentissiino Presidente destã Provincia da- 
tad° de 4 do corrente eur resposta tao que cita 
Ciamarra 'lhe havia dirigido em vereação -  de 3 
do corrente., 

Na Mesma se recebeu outro oficio do mese- 
ta° Excellentissimo Presidente datado tambein 
de 4 do corrente em que participa,, ia esta Caca 
mara ter o Conselho de Presidencia desta Pro- - 
vinci(a. resolvido em sessão. de 3 do torredte, 
que as cantaras da ( mesma propdnitam • todos 
os objectos reliativos ao bem publlico, que de- 
tniandem providencias nos seus districtos. 	• 

Na mesma se recebeu outro ?officio do mes- 
mo Excellentissimo Presidente em data de -30 
de outubro p. p. em que participa ra egta 
mera ter resolvido o Conselho da Presidencia 

• em sessão de 27 do dito mez Ide outubro, que 
as nanaras remettem as suas contas de receita, 
e despesa, depois de fiscalizadas pelos oorrego- 
dores das respectivas comarcas na confortni- 

M•e■. 

.14 

• 

• 
e • 
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Idade do § 11 do afr. 24 da Carta rde Lei de vinte 
de outubro de 1823 afim de serem' examinadas 
pelo dito Conselho. 

Na meSma se não despachou mais cousa 
alguma por nãos comparecer o vereador capitão 
Francisco Pinto Ferraz por estar 'doente, e para 
constar mandaram lavrar este termo que assig- 
aram ; e eu Manuel Benedicto de Toledo tescrivão 
da Camara o escrevi. 	Pacheco 	"Salino 
Rodrigues. 

• 

Vereança de 17 de novembro 
de 1824 

• 

• 

• 

• 

• 

1. 

1 

Aos deresete dias do mez de novembro de 
mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo e casas da.  Camara e Par 
ços do Concelh.o della onde foram vindos o Doutor 
Aia de For,a e Presidente José Corrêa Pacheco 
e Silva, e o rverteador transacto ;sargenfo Mor 
Antonio Salino da Fonseaa7e o veneta:dor capitão .  
Antonio Bernardo Rumo dá ;Veiga, e o 'actual 
procurador capitão João Rodrigues de Camargo 
Pires para elícito da presente sessãoL 

Nella se fez dois &finos ao Excellentisstt. 
mo Presidente desta Provincia em resposta dos 
officios do mesmo Excellentissimo datados de 
14 de junho sobre o. collegio .eleitoral e outro 
de 29 de outubro do corrente adno. Na Mesma 
se fez outit officio ao Doutor Ouvidor Geral 
e Corregedor da Comarca em o qual acompa- 
nhou gs certidões dos que ficarant eleitos tanto 
Juizes de :fado como promotor. 

• 

• 

• 
• 
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11 

• 

e 

NA mesrn se manaou passar mandado de 
pagar ao 110 tabellião Barbosa da quantia de 
tinte e Ulla mil qfulatrocentos e * nove Ireis, de 
meias custas de duas devassas em que não hou- 
vieram prommciadõs. 

Na mesma se despacharam varlds para cern 
tidão do jurgmento do ProjeCto. 

E por não haver mais accordam mandaram 
fazer este enceramento em que assignaram 
eu F'ranciscoJosé Barbosa tabellião que por 
impedimento do actual escrivão o escrevi. 
Pacheco • 	 Veiga 	Salino 	Rodrigues. 

• 

1 

• 

; 

• 

• 

Termo de vereaçào de 24 de 
novembro de 1824 

• 

• 

ffit.  

• 

Aos vinte quatro dias do mei de !nov.  caibro 
de mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 1 

Cidade de São Paulo em casas da Camara, e 
• Pós do Concelho della aonde se achavam o 

eDoutor\, Juiz Forsa, "Presidente Jçsé Corrêa 
Pacheco e Silva, e ios adtuaes verekadoreS capi- 
tão. Antoniio Bernardo Buena da ykiga, e .o ca- 
pitão Francisco. Pinto Ferraz, e o atual :procura- 

• dor c,apitão João Rodrigues de Camargo Pires, 
para o effeito da presente' •sessão. 

Nella se determinou a mim escrivão passe 
• ~dado piara o actual procurador capitão João 

• • 
Rodrigues de Camargo Pires se pagar da quantia 
de trinta e seis mil seiscentos e vinte reis, que 
despendei' com comedorias dos trabalhadores • 

• Ooln o ;aterrado' dia ponte dos Pinheiros. 

• 
• 

• • 

• 

• 
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Na mesma se autorizou ú elle dito procurar 
dor para mandar fazer unia porteira no mesmo 
aterrado. 

Na mesma foi determinado a mim escrivão, 
que bathne ao arrematante das casinhas, que 
satisfaça todas as requisições, e 'mandados do 
juiz ahnotacé sobre o bem publico; afim Ide 
poider applicar os meios para regimem das mese- 
Ss casinhas. 

Na mesma pela Camarà foi autorizado o 

• 

• 
mesmo procurador para fazer as despesas pre- 
cisas com comedorias de 	presos, que vieram 
remettidos da Bailia té á villa de tiú. 	, 

Na mesma se determinou a Sim escrivãto 
passe mandado, para se :pagar, ao desenibargador

. 

 

João de Medeiros Gomes o• que lhe Diertence' 
de aposentadoria desáe onze ,de novembro .ide 
1823 té '6dia 4 de abril deste corrente armo, dia 
em que foi o dito desembargador nomeado para 
a relação da %Bahia. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por não haver mais que prover manda- 
rani lavrar lege :termo que assignam , e eu Mantie1 
13enedicto de Toledo escrivão' da Camara o es- 
crevi. 	Pacheco -- Veiga 	Ferraz ---- Roi-• 
drigues. 	. 

• 

é 

Sessão extraordinaria de 27 
Ide novembro de 1824. 

Aos vinte sete dias do mez de novembro de 
mn oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas dia Camara, e 
Paços do Concelho delta, aonde se achavam o • 

• 

• 

• 
• • 
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Doutor Juiz ide Fora Presidente José Corrêa 
Pacheco e Silva, e o actual vereador capitão 
Francisco Pinto Ferraz, e o actual procurador 
capitão João Rodrigues de Camargo Pires, para 
o effeito da presente sessão. 

Nela recebeu esta Camara °um officio 'do 
Excellentissimo Presidente datado de 26 do cor- 
rente; em o qual faz vier A estia Camara' que sen-i 
tio o dita primeiro de dezembro fl R Futuro o 
anniversario tia sagração, e coroação de Sua Ma- 
gestade o Imperador, e qiue hia tle ser este dia 
solennizado com os festejos, que tiveram ;logar 
no faustissuno dia 12 ;de outubro.. 

Nela- pela Camara foi determinado 'h mim 
escrivão passe editaes publicando tilluminação 
nesta cidade nas noites dos dias ,31 ,do torrente, 
e dia primeiro do Muno mez ide .dezeMbro, ipara 
se publicarem, e affixanem nos togares klb cos-4 
Fume ;  e nada mais houve, e mandaram  lavrar 
o Presente termo que ;assignanattn ;  e ou Manuel 
Benedicto de Toledo, escrivão (dia Camara ro es- 
crevi. 	Pacheco 	Fierraz 	.Rodrigues. 

•1 

Termo de aSntamento em 1.0 
de dezembro de 1824. 

• • 

• 

• 

• 

Ao primeira dia do mez de dezembro de mil 
oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial Ci- 
idude dt, São Paulo em masas da Camara, Paços 
(lo Concelho dello :aonde .se achavam juntos o 
Doutor Juiz de Fora Presidente 'José Corrêa 
Pacheco e Silva, oyereador actual capitão Fran- 
cisco Pinto Ferraz, e os 'vereadores (transactos 
Doutor' Manuiel Joaquim* de 'Ornellas e o sare 

• 

• • 

•1  
• 

.• , 	, 

:t 
, 	I 	• 

,• I 	h 

• 
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• 
• 
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gelha-mor Antonio Salino da Fonseca, e o actual 
procurador capitão r João Rodrigues de Camargo 
Pires. daqui saturam ¡tintos, incorporados, e Co- 
bertos com io Imperial pstandarte, c foram á 
Sé Cuthedral aonde assistiram p Te Deum Lau- 
damas, e mais soiennidades celebradas em acção, 
dt, graças ao Altissimp par ser esti, dia anni- 
versario da sagração e coroitção de Sua Magesé- 
tilde o I mpicrador,pe condiu idas as Is uncç ries da Ca- 
thedral, seguiram ao patada do presidente desta 
Provinda ao ()Øj  tejo 	:estyló, C :Juni se reco- 
lheram a este Paço do, Concelho, e para constar 
inundaram lavrar este termo, que bssignam; 
eu 'Manuel Benedicto de Toledo escrivão da Ga,- 
mar» o escrevi. )Pacheco 	Ferraz 	Salino 

Rodrigues. 

• 

t • 
Termo de vereação de 11 de 

dezembro de 1824. 
• 

• 

• 

• 

Aos onze dias. do mez de 'dezembro de mil 
oitocentos e vinte te quatro nesta Imperial Ci- 
idade de São Paulo em casas da Cantara, Paços 
do Concelho della, aonde se açhavam o Doutor 
Jtuiz de Fora presidente José Corrêa Pacheco 
e Silva, e o 'actual vereador capitão Francisco 
Pinto Ferraz, e o gctual procurador capitão João 
Rodrigues de Camargo Pines para effteito da pre- 
sente sessão. 

Nella recebeu esta Camara um officio . do  ca- 
pitão José Joaquim Xle Abreu em data de 9 de 
dezembro corrente sobre obras publicas. Na 
mesma se passaram, e assignaram editaes pondo 

• 
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• 
• 

• 

• 

• 

• 

ft 

• 

• 

li  

• 

• 
• 

te. .; em praça asirendas deste Concelho para serem: 
arrematadas a quem par.  senas mais dér, 

Na mesma compareceu o alferes José Mendes 
'ao Silva, administrador do curral, e do açouguo 
desta cidade, e representou, que Anastacio Neves 
da Silva por determinação, do Juiz éllmotacé tem 
cortado effectivamente no talho publico desta ci- 
dade suas rezes, com p. nejuipo ao bem publico, 
por se ter privado pelo mesino juiz almotacé 
aos criadores de cortar som gados, é mesmo\ 
por se ter o Ilibo Aniastacio intromettido com a 
policia dio:s ditos curral, e açougue; é portanto, 
que esta Camara sise às providencias precisas. 
E passando a Camara ia deliberar pobre este 
objecto.; resolveu-•se, que tu escrivão officie ao 
juiz ahnotaCé, dizendo-lhe g rile ja intenção desta 
Camara, quando lhe; remett•eu 'o requerimento do 
sobfedito, Aflautado Nanes da Silva, .pa'ra' 
deferir attendendo aio bem publico, ,não foi ex- 
cluir aos a criodenes da matança .  do seu gado; 
visto este sempne. ser ,ítle melhor qualidades e por 
esta razão devem os mesmsos cniadores,'alterna-s 
(Umente sereni admittidos ta »iatgrem as suas re- 
zes na 'forma cosmo sem spre ser :pratica, e preer 
hibil no entanto: abO, sobredito Anastacio o inge- 
rir-se na polida, e kid.ministração do curral, e do 
stiçougue; ,p,ov—issof que está encarregado della o 
sobredito alferes José Mendes, a. quem unicadi 
knente elite deve dirigir as suas ordens, e não aO 

Na mesma pela Camara foi determinado a 
mini escrivão passe editaes publicando sua por- 
reição geral. nas Ineguezias da Penha, e Con-• 
oeição dos Guarulho,s nos dias 22, e na de Santó 

• 

• 

• 

o 

• 

• 
• 

• 
• 
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Amaro no dia 23, e .que tendo o. Doutor Juiz. 
de Fora Pre,sidenbe algum Impedimento, presi- 
klirá á correição o ,vereador miais ivelho. 

Na mesma foi determinado itio actual pro- 
curador que mande fazer dois livros, um para 
vereanças, e outros para !mandados. 

Na mesma se deu todo o expediente deste 
dia; e por não haver mais que prover (mandaram, 
Lavrar este termo, qwe assignam; e eit Manuel 
Bem:dieta He Toledo escrinão 'da 'Camara que o 
escrevi. --- Pacheco 	Ferraz 	Rodrigues.. 

• 

o 

Termo de vereança de 22 de 
dezembro de 1824. 

• 

Aos vinte diois dias do mez de dezembro de 
mil oitocentos e vulto e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo, uni casas da Camara, Paços 
do Concelho della, aonde se achavam o Doutor 
Juiz de Fora Presidente José Corrêa Pacheco 
Silva, e os vereadores sargen tormor ,Antonio Sa fi- 
no da FonSitta, e o Capitão Francisco Pinto Fer- 
raz,aquelle transacto,c este actual, e o actual pio- 
curador ~não João Rodrigues de Camargo 
Pires, para effeito da presente sessão. 

Nella recebeu esta Camara um officio do 
Exoellentissimo Presidente desta Provinda em 
data de hoje 22 Ido corrente dezembro, incluso 
o qual remetteu a esta Camara uma copia da 
portaria de 3 do horrente expedida pela Sem, 
taria de Estado dos Negocios do ;Imporia pela 
qual S. M. o 'Imperador louva muito a esta Ca - 
miara a honrada .conducta, que manifestou pelo 

• 
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• motivo da recepção do impresso incendiaria, 
-que lhe foi nemettido, dia Pnovincia do. Ce.arkNa 
miesmia pelo coipo da ;Camara, foi ;determina
a mim escrivão passe mandado, para o actual 
procuriador capitão João Rdrigues de Camargo 
Pines se pagar da quantia de trinta e seis mil 
réis quatrocentos e vinte éis, que despendei 
ccorn conoerto e retoque dá ponte do Carmo, 
dois barris pana a serventia dos prezos, retoques 
das calçadás_das rivas principaies desta cidade, e 
urn moitão paria o ¡alçapão da cadeia. 

.Na meskna accordoiu esta %Camara continuar 
as suas seisspes para lazer arrematar as rendas 
deste Conselho havendoi Jiançadores. 

Na mesma piela Camara foideterm‘ inado ao 
atual procurador capitão João Rodrigues de ( 
Camargo Pines ope! mande compôr asa:grades do 
xadrez, pondo-se em estado de não. caber por 
ella cabeça de hoMiem algum e que fique coma 
todia a segurança. 

Na miesma foi determinado i mim escrivão' 
officie aos vintenarios e iscas escrivães da fres guezira de &atito Amam, Juquiri,i e Sãío Miguel; 
para que quanto antes arrecade41 pela quantia 
de trezentos e ivinte Féis de rada cabeça 'de gado 
vaceulm, que houveriem tnorto aos moradores 
dos seus distsictos pelo decurso do ianno col*- 
rente, ou fosse para venderem ia carne em verde, 
ol.1 para salgar; e que remetiam as quantias ar- 
neead:adas sem demora ia ientregar-se, ao pra- 
curador eideste Conselho; e sue igualmmte officie a Joaquim José de Brito pedindo-lhe que arre
eia& os trezentos:e vinté réis das mesnias ea- 
boças, de rezes que se cortarem na freguezia 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
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tio O', e fazer da quantia que tarrecadar remessa 
CU) mesmo actual procurador. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por inão haver mais que prover mandaram 
Livrar este termo que assigna tram; e eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 
crevi. 	Pacheco 	Safino 

▪  

Ferraz 	Roeu 
drigues. 

• 

Tem este livro cento e cin- 
coenta folhas que deve pagar o 
competente sello, da lei 20 réis 
pai 41 cada uma. São Paulo 13 de 
dezembro de 1822. 

• 

• 

Pg. de sello 38000. São Paulo •13 de 'dezembro 
de 1822. • 'Mello. 

• 

Co•prehentle este livro cento e cincoenta 
folhas que todas vã.o numeradas, e rubricadas 
com a rubrica de que usam o Juiz Ide fora pela 
lei desta cidade e termo o capitão Bento Leite 
Penteado com a sua ,rubrica 	Penteado 4~ffi Pe 
no principio leva termo de abertura onde de- 
clara o seu ;destino E para constar mandou ol 
dito ministro lavrar este termo que assignou. 
São Paulo 13 de 'dezembro de 182. 	O Juiz 
de Feri pela Lei. 

Bento José Leite Penteado. 
• 

■ 
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Este livro ha de servir Para 
nelle se estreverem os termos de 
vereança da Camara desta Ció- 
dade, e se acha 'todo numerada, 
e por mim rubricado com o meu 
,appelido — Pacheco e I ttóst termo 
de enoer.amento consta às folhas, 
que tem; do que faça este ter- 
mo de abertura. São Paulo 22 
de dezembro de 1824. 	O juiz 
de fora José Corrêa Pacheco e 
Silva. 

• 

• 

• 
Termo d vere,ança extraor- 

dinaria -  idd 23 de dezembro de 
1824. 

Aos vinte e Ires Mias da jrnez de 'dezembro' 
de nlil oitocentos e ,vinte e quatro nesta Impe- 
rial Cidade de São Paulo em ftasas dá Camara,, 
Piaços do Concelho dei!; honder se tachavam o 
Doutor Juiz de Fora José Co rea Pacheco e 
Silva presidente, e o vereador t ansacto sargen-si 
to-mor Antonio &afino da .Foneea e a actual 
procurador capitão João Rodrigues de Camargo 
Pires irra effeito da presente sessão, 

4 Na mesma sessão • laTrefriatiOU ,renda alguma 
desIe Concelho por não concorrer:3i11 lançadores. 

Na mesma peta Camara roi aceor lado, que 
não podiam sahir detorreição para ias fregutzias 
da Penha, Conoeição, e Santo Amaro por causa 
das chuvas, e que ririam quando o tempo desse 
Jogar. E nada mais linnve, do que mandaram 
lavrar este teimo que assignam, e eu Manuel 

1 
• 

• 

•••• • • 

"""""‘t  Sill•Shares;••••• 

1 
• 

• 
• • 

• 

• 
. _ _ 	nue unps••••••.-- 

i 	01 • : 	...t láá• - nájég 	 :1.1•Á tc... • -2;1E;  ,..5 •  tom. 	 . 
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Benedicto de Toledo escrivão da Camara ó és- 
crevi. --- Pacheco -- Safino 	Rodrigues. 

ti  

o 
Termo de vereação de 3 de 

janeiro de 1825. 

• 

•  

• 

Aos ires dias do .infêz de janeiro de mil oito- 
centos e vinte se cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em casas da Camara, Paços do Conmi 
oelho delta, aonde se pichavam o ,Doutor Juiz 
de Fora Presidente José Corrêa Pacheco Le, Silva, 
e os viereadores e procurador abaixo lassignados 
para o defeito dapresenbe sessãso. 

Nella pelo Doutor Juiz de Fora Presidente, 
foi proposto, que estava t carcereiro preso pelo 
arrombamento da 'cadeia, e fugida dos presos, 
e que em consequencia do officio do Excellen-i 
tissano Presidente da data de 29 Ide dezembro' 
do ;amo p. p., ç outro ido Doutor Ouvidor diesta

•  comarca datado de 130 de dezembro mbem do 
atino • p. p. os fvereadores e precurador Proce- 
derem i nomeação dê 'um carcereiro. E pelos 
vereadores, e procuraJdor foi 'dito que pre-sen.-: 
temente não lhes occorria pessoa alguma, que 
pudessem nomeokr para servir o dito officio de 
carcereiro; mas que 'ficavam .na inteiligencia de 
procurar pessoa, que o dito officio pudesse seri- 
vir; e que no entanto fosse servindo o mesmo 
officio o escrivão do alcaide Joaquim do Espirito 
Santo. 

Na mesma esta Camara Autorizou ao actual 
procurador capitão João Rodrigues de Ciamargo 
Pires, para mandar fazer so concerto do arrom- 
bamento da cadeia, e pagar a slifespesa; bem 

s 
á 

• 

o 
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.como feehad'ura, echave da porta que divido 
a primeira prisão da segunda. 

Na mesma recebeu esta Camara um officio 
do Doutor Ouvidor desta Comarca datado de 
23 tile dezembro do atino p p.cm tO qual exige, 
que esta C:amara mande pagar os ?alugueres das 
casas de sua aposentadoria. 

Na mesma pela Cantara foi dete,rminado 
mini escrivão notifique a João Vicente de Brito 
para comparecer na .segumte °sessão•do dia quar- 
ta feira, para o ,effeito de tomar conta Éda admio4 
nistr,ação das casinhas por conta deste Concelho ; 
visto não ter havido quem quizesse arrematar 
este contracta 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Na mesma reoebett esta Camara mon officio 
do capitão Jpsé Rodrigues Vellozo,, iodo alferes 
José Felippe Santiago, ¡agentes, e arrecadadores 
da subscripção mensal para augmento da ma- 
rinha, remettendo incluso uma relação dos que 
Contribuiriam; cuja relação foi referendada por 
'esta Camara. 

I 
Nella por Bermuxiino de Spna Reis, e Al- 

meid'a foi .apresentada unia proVisão para servir 
o officio de escrivão 'flesta Cantara o corrente 
anno, e pela Camara yoi deliberado, que eu esii 
crivão actual' conclua quanto ,antes as escriptas 
que tenho; e que teu escrivão com elle dito Berm 
n,ardino passe a fazer tum circunistanciado 
ventado de todos os ¡livros,. e mais papeis que 
se acham no archivo e pertencem a este Senado. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por não haver mais que prover mandaram: 
Lavrar este termo que assignatn E eu Manuel 

■ 

•••••••~ 	, • • 
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Renedleto de Toledo escrivão ..da Camara o es- 
-- Pacheco --- Salino -- Ferraz 	Ror 

drigues. 

Termo de vereação de 5 de 
janeiro de 1825. 

• 

• 

• 

• 

Aos cinco dias do mez de janeiro de mil 
oitocentos e vinte e eine° nesta Imperial Cidade 
de São Pauto em casas da Camara, Paços do 
Concelho della, aonde se achavam o Doutor Juiz 
kle Fora Presidente José Corrêa Pacheco e Silva, 
e os vereladores, e procurador abaixo assignados 
para 'o effeito da presente sessão. 

iNella officiou esta (amara aio thesoureiro da 
subscripçtlo voluntariit de oitocentos réis men- 
soes para b augmento da marinha, remettendo- 
lhe a relação dos contribuintes, que a esta 0ar4 
nutra apresentaram os ~dadores da dita 
subscripção o capitão José Rodrigues Velloso, e 
o alferes José Felippe Santiago. 

Na Mesma por nao ler havido quem quizesse 
lançar, e arrematar os contractos das aguai ar- 
tbentes, e o rendimento idas casinhas desta ci- 
dade aonde os lavradores vêm clispôr seus ef•- 
feitos, como constou ia esta Camara pela fé que 
kleu o ,porteiro, Domingos Affonso de Santa, 
Anna: accordou esta Cantara, que ficassem estes 
dois amtractos cm eadministraçaio por este Con-• 
telho : a saber, o das entradas das aguas ardentes 
administrado pelo alferes José Mendes da Silva, 
e o das casinhas por João Nicente de Brito, na 
conformidade das condições desta Camara, e 
com a. Obrigação ide os ditos , 'administradores 

• 

• • 

• 

• 

• 
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Aor 

• 

• 

darem contas no tim - itie bodos fOS mezes do ren- 
dimento do que !administrarem ao actual pro- 
curador deste Concelho; cuja obrigação, sendo 
priesente °o achninistrador João Vicente de Brito, 
foi por elle acceita, e prometteu tumprir como 
acima se decLara. 

Na mesina não havendo quem chegasse a • 
dar lanço que alcançasse o equivalente que 
ánostrou render os treze/Aos te vinte réis por 
cabeça de cada rez que se corta no açougue 
publico desta cidade, visto )o calculo que esta 
Camara sobre isso procedeu, tomo constasse pela 
fé que deu io tporteiro Domingos Affonso de 
Santa Anua. 

Accondou igualmente esta Camara que fi- 
casse este contractoi ,como de antes adMinistrado 
pelo *alferes JoSé Mendies ida Silva na forma das 
condições a esse respeito já estabelecidas •por, 

• este Senado, e com a condição de entregar Lao 
procurador deste Concelho todos os mezes o 
rerrfdirnento do ditO contracto, como já se tinha . 
deliberado que continuasse na meisMa forma que 
tinha administrado o anno pretetito. 

Accoridou mais esta Clamará lque g aclual 
procurador, cuidasse na Lesta de Sãoi Sebastião 
na forma dó estylos 'costume. 

Accordou mais que se passasse edital para 
se pôr em' praça ita obra deliberada para ;segu- 
rança tia cadeia de Mudar as Tolhas das jainellas 
tias enchovias, de dentro' para fora. Mim de ver 
se ha quem queira fazer por 'menos 'do orça- 
mento feito. . 

Accordou, que se proceda g vistoria no cbn- 
certo do aterrado do Carmo no dia sete do cor - 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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rente pelas ires horas da tarde; e que tf escri- 
vão notifique 4:to arrematante desta obra o sar- 
genlinnor Francisco José da Silva para /assis- 
tir á dita vistoria, pena de revelia 

Aecordou, que se past)assem editaes para se 
proceder a correição nesta Cidade na Torma do 
rstylo, mareando para cila o dia oito £10 corren- 
te; visto não se ,ter podido fazer antes por causa 
d'as muitas eilliVat 

ACeOltitY11, que se passasse puindado para o 
actual procurador pagar ao coronel Joaquim 
José dos Santos, a iquantia dc• cento e vinte e 
Hols Mil setecentos e ,setenta réis, vir conta do 

a* esta Camara llte ;está !tecendo, procedido 
dos alugueres da rasa, que serviu para aposen- 
tadoria tio desembarwittor Dom Nano Eugenio 
de Lodo e Seilbit, sue foi ouvidor desta co- 
tuarea, ficando este Courelho restando-lbe cem 
mil réis para Ilisos pagar no mez de abril thi 
correi -kW :rumo. 

Acconiarni que se passasse mandado para 
(1 'actual procurador pagar os alimgitertbs da rasa 
que serve de aposentadoria to actual Doutor 
OuCutor Antonio de Cerqueira Lima. desde 2$ 
de junho do antio preterito na forma do oficio 
que dirigiu a esta E:untara em data de 23 de 
dtbzetnbro do dito atino a D. Anua 131andina da 
Silvai Prado, e vetn !irt ser a quantia de noventa 
e nove mil vento %noventa c oito 'méis. 

Aeoundaram mais que se passe (nitro man- 
ebtio para o actual procurador pagar ao capitão 
José Maria:to Buenola quantia de seis mil e trilar 
trooenbas réis pelo aluguer dos seus pretas que 
tocaram timbale, e trombeta na festa de Corpo 

• 
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de Deus, conforme o documento que aprer 
sentou 

Accordou-se mais que se passasse mandados 
para o actual procuradcor pagar os !ordenados 
dos officiaes da Casa, do trimestre vencido no 
ultinao de dezembro do ;armo p. .p.; bem como 
as propinas doi dia ide São Silvestre na forma do 
estylo. 

Accordoulmse mais qiue se passasse mandado, 
para o actual 'procurador ;satisfazer ao doutor 
juiz de fora presidente deste Senado José Cor- 
rêa Pacheco e Silva das rubricas deste livro ide 
VCregnças. 

Accordou mais que eu escrivão extrahia digo 
extrfahia Unia relação exacta dte todas as dis- 
',fidas activas para se entregar ao actual procura- 
dor para cuidar na cobrança delas. 

Accorcloo-se mais que nesta sessão se désse 
posse do officio de escrivão desta Cantara a 
Bernardino de .Sena fieis

, e Almeida: 
Na mesma se despachou o ixpediçnte deste 

dia, e por não haver mais que pqaver mandaram 
lavrar este termo que !asSignani; e eu "Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão da Camara o es- 
crevi. 	Pacheco 	.Safino --- Ferraz 
drigues. 	• 

• 

Termo de ajuntamento ,  em 
• 31 de dezembro de 1824. 

• Aos trinta e !um dias do 1:pez de dezembro 
de mil oitocentos e vinte e quatro nesta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara, Paços 
do Concelho della. aonde juntarati o Doutor 

• • 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

a 

• 

• 

o 
• 

• 

• 
• 

o -- 263 

Juiz 'de Fona Presidente José Corrêa Pacheco; 
e Silvia, ie os vereadores e :procurador abaixo as" 
signados, sendo daqui todos juntos salitram eu ,- 
corportados e cobertos com 'o Imperial Estam- 
darte foram á Sé Pathedral ;assistir o Te Dieum 
Laudamus celebrado em louvor de São Silvestre, 
e aoncluida esta funcção se * recolheram :a estes 
Paços do Concelho ande \man-  daram lavrar este 
termo. 

Nesta mesma occasião .acoordaram nomear, 
para servir o cargo rde juiz e almotaceis aoabai 
feres Joaquim.  José dos Santos Silva, e o ac a p tã o 
Bento Barbosa Ortiz, e ordenaram que eu es- 
crivão notifique a elles :para comparecerei' 
nestes Paços do Concelho .no dia 8 do corrente 
pelas nove horas da manhft para tomarem posse 
do dito cargo. Declaro eu escrivão que por olvii- 
diação fica Lançado este ;termo nesta folha, der 
vendo ir na antecedente; .e para constar se lar 
vrou o presente que ssigna a • Camara, e eu, 
Manuel BenedictO de Toledo escrivão da Camara 
o escrevi. 	Pacheco Ferraz 	Rodrzgues. 

mem. 

e 

Á 

• 

• 

• 

• 
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. ANNO DE 1825 
• 

• 

G 

Juizes de Fóra Presidentes da Camara : 
José.  Corrêa Pacheco e Silva, Ernesto Ferreira Fran ça. 

Vereadores : 	Thomaz Gonçalves Gomide, Eleur therio da 
Silva Prado, Francisco de Paula Xavier de 
Toledo. 

• 

Procurador do Concelho: José Rodrigues Velloso de 
Oliveira. 

;Escrivão e  
• 

Bernardino de Senna Reis e Almeida. 
• 

• 

• 
• 

o 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 

••••• •  

• 

• 

• 
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ANNO DE HO 
• • • • ' ••• 

• • 
• • 

• 
• • 

• 

Vereança em 8 de janeiro de 
1825. • • 

• 

• 

• 
• • 

o 

, Aos oito dias domei de janeiro de 'mil oitõr 
centos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo • casas "da Camara Paços do Con,-, 
celho delta onde se achava o doutor Juiz de 
Fona Presidente e mais vereadores, e procurador 
digo presidente José 'Corrêa Pacheco e 'Silva e o 
vereador mais velho o _capitão Antonio Bernardo 
'Buem da Veiga e a segundo ogcapitão Francisco 
Ferraz digo Pinto Ferraz, e o procurador o 
pistão João Rodrigues de -Camargo Pires para 
effeito da presente sesSão. 

Nelta se deu posse de juiz ahnotacé ao .alf- 
feres Joaquim José das Santos Silva e por Se 
ter escusado o outro nomeado o 'capitão Bento 
Barbosa Ortiz, foi accordado que r  se nomeasse 
o alferes Antonio Joaquim de Oliveira Prestes . 
qui éu escrivão o notificasse para ha primeira 
sessão que é doze da corrente tornar posse. 

1 Se accordou que eu pscrivão intime. ao  ar- 
rematante Ido aterrado da ponte do Carmo o 
sargento-mor Francisco José da Silva todas as 

• 
• 

• 

• • 

• 
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dem. 

• 

• 

•  • 

•  

• 
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• 

faltas, qfue se acharam pela vistoria que se pnom 
cedeu no dia de hontetm sete do corrente para 
que ponha o aterrado na altura 'competente na, 
forma da mesma arrematação, e para 'seu cot 
nhécimento se lhe remetia as faltas indicadas. 

Nella se accordotu_ digo nella st "recebeu um .  °fria° do 	 ff  alferes ecommanclante 	 Cutia Ra- 
phael Antonio{ de Oliveira, pedindo á Calara 
providencias sobre .  um êaminho que tapou nen-, 
to José Barbosa é por isso iaccordou que ;não 

- é de suas attribuições tomar conhecimento +(lesse 
objecto. 

Accordou que o lex-escrivão da 'Camara con- 
• cluisse primeiro 	lançamento das tcargas Ide 

! avenças e mais lucros, e depois o .iniventario, 
e qiue eu escrisjão intime. • 

{ Na mesma pelo vereador mais velho o ca- 
pitão Antonio Bernardo 'Bueno da Veiga foi re- 	• 
querido, a bem dos deveres de ;sua attrib•uição, 
quê na seguinte sessão se apresente neste Seb- 
nado.  todos' os lucros da inspecçid e adminis- 
tração dos mesmos para Por enes Se promover 
a ianalyse o andamento e Cobrança das mesmas 
rendas; corno igualmente que o procurador apre- 
sente os seus !assentos ,memorial; e lembranças 
da arrecadação das mestrias rendas da contri- 
buição das pedras, e j .untamento das despesas

• do seu tempo, para conhecimento da 'causa ap- 
plicar-rnos .  as providencias a todos os pon- 
tos paralysadas; afim de toda a.. :escripturação 
ficar ;arranjada. 

Accordon-se 'que o procurador mande des- 
entupir e limpar a ,v'ala qUe está defronte da, 

•• 

so .  

• 

• • 

• 4. 

IM■ 
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chacara do padre José de Tolesdo laffixn de ',ser- 
vir de esgoto, e não impedir ti passagem publica. 

Na mesma foi despachado o expediente deste 
dia, e por não haver mais que prover sm'anda- 
ram fazer este termo em que assig digo ha mes- 
ma accordou-se que ficasse a correcção para 
outro dia por não ter comparecido o vereador 
transactó que nella devia assistir o sargentos- 
mor Antonio Salino da Fonseca. 

• Na mesma se arrematou a aferição tdigo na 
mesma arrematou Fernando Antonio da Silva 
a aferição por ter dado fé.  de não !haver quem 
mais dê o porteiro deste Senado (Domingos Affon- 
so de Santa Annia, pelo preço kle cento e ses- 
senta mil e seiscentos réis com a fiança aliás 
fiança de Joaquim José Corrêa. 

Na mesma se despacho:5u o expediente deste 
dia, e por não haver mais que prover este 
mandaram lavrar em que se assignaram e eu 
Bernardino de Sena Reis e tAlineidfl escrivão 
que a escrevi. 	Pacheco Veiga 	Ferraz 
Rodrigues. 

Vereança de 12 de janeiro 
de 1825. 

• 

• 

Aos doze dias do méz de janeiro de ;mil e 
oitoõentos e vinte e cinco nesta, Imperial Ci- 
dade deNSão Paulo, em casas da ,Camara Paços 
do Concelho della aonde se achava o Doutor; 
Juiz de Fora Presitlente.  José Corrêa Piacheco, 
e Silvia e o 'vereador mais velho o ■c4pitão 
tonio Bernardo Buem da Silva digo ¡Buem) da 
Veiga, e o segundo !vereador Fra. !digo Veiga e 
o vereador o capitão Francisco Pinto Ferraz, e- 
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• 

o procurador o capitão João Rodrigues de C -a- 
margo Pines para effeito da 'presente.  tessão. 

Nesta se acoordo'u que visto ser eu entregue 
aliás ser apresentado a relação que em. verean- 
ça. de Finco do corrente se me ordenou, que fie 
messe das dividas activas, e estar corrente, que 
entregasse ao procurador. 

Accordou que eu escrivão piasse mandado 
para o procurador se pagar a si mesmo tia quan- 
tia de oitocentos e vinte e :seis ,inil qtiíuhtn- 
tos e cinooenta réis, que em tanto importaram 
os ferias que elle apresentou dos pedreiros, tra- 
bialhadores, e carreiros, tanto -de terra„icomo de 
pedra, que se empregaram em fazer o- paredão, 
e aterro do -  butua» da ladeira do Carmo, en- 
talho e faxina da grande foz que ameaçava rui- 
na a rua Santa l'hereza comi) digo TEerega 
por isso que as 'camaras futuras deverão a :bem 
do publico§ continuar a entulhar to.perisoso bu- 
racão contíguo a ladeira que já ik lá padecendo 
mina na sua calçada, para (mtãé encostado ao 
quintal de Dona Maria Fausta edificar casinhas 
para mantimentos, açougue e mais precisos para 
rendimento deste Senado, e 'utilidade, publica 
ficando mencionada despesa feita em ferias de 
numero um até 

. d ezese te, cuja despesa. ficou fe- 
chada até trinta de dezembro de . -mil oitocentos 
e vinte e quatro. 

Accordou mais que se passe mandado para 
o• mesmo digo para o dito procurador se pa-at 
gar a si mesmo - da quantia ide trezentos 
alimenta e quatro mil trezentos e (setenta réis, 
que em tanto importam ãs ferias 'dos pedreiros 
de numero um. a. cinco até tripla de dezembro 

• 

• 

.•••roctgre, gere - 
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410 atino ¡iraxim', passado, e mais 'trabalhado- 
res que se empregaram ti Ita calçada Oo jiateo 
kla Sé, e as 'pedras que faiam precisas. 

Accordaram mais que se passe outro man- 
dado para o dito Senhor digo para o procura- 
dor pagar-se a si xla quantia de noventa e seis 
mil trezentos e sessenta réis, que tanto tem des- 
pendido com o novo encanamento da agua do 
mitigo chafariz, do Bexiga, que estava abando- 
nado em prejuízo do publico; como constou 
110 recibo que apresentou Joaquim José de Oli- 
veira, inspector encarregado dá dita Camara, 
por não haver quem a arrematasses. 

Aceordou mais que se passe outro mandado 
P"" o dito procurador pagar-se a si da quan- 
tia de (Pla ren ta mil trezentos c vinte réis, que 
tanto tem desmulido com azeite e torcida paru 
;is luzes .das enxovia"; e xadrez, desde cinco ,  idc 
junho até trinta e um do dezembro do finnp 
passado, como constou do 'recibo que apresen- 
tou do carcereiro Ant.:mio Rosé de Faria. 

Aceordou mais que, em consequuteia de es- 
tar doente Joaquim do Espirito Santo, que ser- 
via de carcereiro interhiamente, encarregou esta 
C. imana este officio em Antonio Ribeiro de Mo- 
raes, alcaide, emquanto Sc não provê dutro. 

Na mesma forma se despachou o expediente 
leste dia; e por não haver Mais que érovidenr 
ciar mandaram lavrar este termo em que assi- 
param, e eu Bernardino Sena Reis e Almeida 
escrivão da Camara o escrevi. 	Pacheco --- 
Veiga -- Ferraz 	Rodrigues. 

• 

• 

• 

~.~ 
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Vereança de 15 de janeiro 
de 1825. 

, Aos qiuinze de janeiro tte mil oitócentos e 
vinte e cinco nesta Imperial Cidade de Sao Paulo 
em• casas da Cantara Paços do Concelho aonde 
se achava o Doutor 'Juiz de Fora Presidente José 
Corrêa Pachieco. e Silvia, e los off.0aes o verea- 
dor Mais velho o capitão Antonio Bernardo 
• ueno da Veiga, e o capitão Francisco F'into 
Ferr:az, ,e o procurador o capitão joão Rodri- 
gues de Camargo Pires para effeito da presente 
sessão. 

• 

Na mesnia apresentou o vi 1ereador mais ve- 
Ih'o o cápitão Antonio Bernardo Humo Pfda Vei- 
ga fuma 'Moção, que se acometa:10u que e tran- 
screvesse e é do teor e forma seguinte. — Mo- 
ção. — Co bem :publico desta cidade, tanto ,tem 
soffrido• os dhmnos causados pela agua saffluen- 
te do Convento, e necessarios das recolhidas 
digo Recolhidas de Santa Thereza, is l'ndoodespe- 
nh'ada pelo morno do Carmo abaik o (por dies- 
lemo de cantigas Gamaras) e corren o tão alcan- 
tilada para o rio, que tem feito a tremenda, e 
perigosa; foz tio buracão, pelo 'lado esquerdo 
da ladeira 'do Carmo abaixo; buracão não exis- . 
tente, antes de correr alli a referida agua, tomo 
afirmam pessoas 'antigas --. Que o quintal de 
Dona Maria Fausta, era então cercado de muro, 
que o buração enguliu, e o .  portão hoje do ' 
capitilõ João Jo.sé RodrigueS ' ainda se an- 
tolha em pé pendurados !a borda do precipicio 
sem ntis dar passagem., tendo de mais a mais 
Oustado por Inflitas vezes* os seus concertos, e 

• 

• 

• 

fro • 
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reparos incalculaveis sommas a este Senadkr, e 
muitas contribuições do Povo, desde os gover- 

, nadores Francisco da Cunha Menezes até p Hor- 
ta, em cujo tempo N e zelo ficou tapado, e cheio 
o primeiro taboleiro, contiguo á rua (de Santa 
Thereza ; mas como não Lembrou fozes retirar (sic5 
a agua causal do klamno, este icontinruon, demo- 
lindo-se o dito aterro • e abrindo-se »Lova foz 1em 
poluo& tempo tão perigosa, que já ameaçava tra- 
gar a coasa lateral fiá ruas , e convento das mes- 
mas Recolhidas. Isto. Moveu o actual Senado, 
encarando o ' re•papo de maiores damos, 
vantar o paredão!, e a encher o taboleiro para1 2  
lett) dom a ladeira com a determinação ; porém. 
de fazer retirar dalli .  a affluencra de tal agua, 
piara de uma vez acabar-se de rentover aquelle 
damno 'publico, e firmar-se a obra que se 
fazer; 'esperando 'que a futura Camara continue 
a fazer ,o segundo tabotetro no knèsmo buracão 
não menos perigoso, que já ameaça devorar a 
mesma calçada, e ladeira da entrada prinCipal‘ 
lesh cidade, ameaçando precipidos aos andantes 

incautos. • 
Porta,: projectando a sabida que se deve 

destinar a tal agua, teu de minha attribuição 'voto, 
que seja notificado o procurador das Recolhi- 
dag, e igualmente o proprietiao do palacio do 
ftallecido bispo Dkim Mathens de Abreu Perei- 
ria; cuja 'agua de seu qtiintal - fez iunir ao cario 
dito unir de novo com o rano do convento, por 
convenção com o mesmo *Convento para que 
digo 'pára fazerem correr a agua para o lado 
direito da Ladeira e ;calçada, encostada ao monte 
do Carmo ; encanando-a (porque não faça mais 

• 
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mal ao publico) !até os meio da ladeira, no ponto, 
onde rebenta do mesmo monte uma 'vertente 
malefica a calçada, e rua; e que a Camara deve 
encanar para o Rio, pena de ser ratificada a obra 
por qualquer desmancho que tiver á "custa_ da 

. propried:ade da agua, se esta rebentar no tabo- 
leiro, cheio, ou sobre O paredão; ficando assim 
reparado de tuma vez o damno da agua, cau- 
sal do buraclo, firme e duradoura a obra, que 
se acha feita; e poder-se mais continuar o con- 
certado mesmo buraeão; porquanto o hem pu- 
blico senj•er, et 'per semper prevalece ao bem! 
:particular; e toda a propriedade deve resarcir 
e reparar o damno que causa, 'e ainda mais ao 
publico. Requeiro por isso se transcreva d3 ver- 
bo ad verbum este meu voto motivado no livro 
da neta, e depois .  se  proceda a %notação,. 

Accordou-se que o procurador çca.pitão João 
Rodrigues .  de Camargo Pires pague •a declina 
.dos predios do Concelho, 

• 

• 

• 

1 
Accordou-se mais que se passe mandado para 

o procurador se pagar a si mesmo da quantia 
de noventa e dois mil setecentos e noventa róis 
nos objectes seguintes a saber 	A quantia de 
trinta e nove mil setecentos e setenta em r  um' 
livro, papel, penas, armadores, serventes, e mais 
objectos miudos para as eleições, dos senadores, 
deputados, e mais eleições, comprehendida na 
mesma quantia a despesa do Te Deum Lauda- 
mus • a quantia de trinta e um mil oitocentos 
e sessenta réis, que despendeu com a CapelLinha 
da Cadeia, e cincoenta e oito missas ditas pelo 
capelão; a quantia de dois mil e trezentos e 
vinte, que despendeu min as luminarias, que se 

• 

• 

• 

• 

• 
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puveram nesta Casa da Cainara nos 'dias anni- 
versarlos da :Independenciá • do h Brasil, acclama- 
ção de Sua. Magestade Imperial, sua coroação, 
I. nascimento da Serenissima •rinceza, recem- 
nascida: e finalmente a 'quantia de i dezoito mil 
oitocentos e quarenta, que despendeu em varios 
objectos mindops,. como livros para avenças, tei 
piara vereança, taxas do respectivo sello, dourar 
as varas dos vereadores, unia folhinha para esta 
Cantara, e mais alguns (nitros desta natureza, 
cujo quatro parranas 'perfazem i a quantia dita 
de noventa e dois mil setecentos e setenta réis. 

E passando-se a votar sobre a indicação; vo- 
tou o iprocurador, que, não sendo da obrigação 
da Camara, sejam brevemente notificados os su- 
praditos para o dito encanamento das aguas,: 
✓isto que protesta n:toi responder* pelo damno, 
que está fazendo a agua no dito paredão; votou 
outnosim o segundo vereador o capitão Francis- 
co Pinto Ferraz, que Se conformava em tudo á 
indicação, disse porém' o doutor juiz icle férat 
presidente, que se não passem ainda ias notifi- .  
cações até a, primeira vereança. 

iNella se despachou o expediente deste dia, 
e Por não haver mais a providenciar este man- 
klaram lavrar, e assignaram nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e vereação ut supra e eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. — 
Pacheco 	Veiga -- Ferraz 	Rodrigues. 

Vereança de 19 de janeiro 
Idle 1825. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos dezenove diais do mez de janeiro de Mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 

• 
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de de São Paulo, e Camara, Paços do Concelho 
della, aonde se achava o Doutor Jtuiz de Fora pre- 
sidente José Corrêa Pacheco e Silva, e o verea- 
dor miais velho o capitão Antonio Bernardo Bue- 
m) tia Veiga, e o procurador o capitão João Ro- 
drigues ète ,Camargo Pires para &leito da pre- 
sente sessão. 

Nellia foi dito quem ãe fizessem ias notificações 
ao procurador das Recolhidas de Santa Thereza, 
e tio proprietario do Palacio do Bispo, na for- 
ma da proposta, e votação sobre o expediente 
Pias aguas, que damnificavam o • muro, e ater- 
rado do Camilo, do paragraphO segundo ida ses- 
são antecedente, que ficou adiadã para esta per 
elle mesmo Doutor, digo pelo Doutor Juiz de 
Fora Presidente José Corrêa Pacheco e Silva. 

4  Na mesma se &lidou ao presidente, gover- 
niador das armas, vigario•capittul far, e ouvidor' 
para o convite da festa de go Sebastião, orde-. 
nando-mie que eu convide pamaristas para car- • 
negar, aliás carregareim o 	e tambor, con- 
videi ta pessoas da governança para carregar oi 
palio, e andor. 

iNta mesma foi representado pelo procura- 
dor o capitão Joâ.'h Rodrigues de Camargo Pires, 
que para completa segurança da obra que sei 
fez no bunacão dia Carmo, 'é muito necessarió 
fazer-se duas pilastras de -pedra de encontro Nio 
paredão, que em razão da muita 'altura, e pesos 
da terra pode facilmente demolir-se, que nesta 
co,nforMidade julga de ' 41seu dever fazer esta re- 
presentação, parta se evitar de responsabilidade 

• 

• 

e 
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I a deterioração desta obra, cuja representação 
fica adiada para outra sessãop 

Nella se despachou o expediente deste dia, 
e hor não haver armais que providenciar manda- 
ram lavrar este termo em que se assignaram; 
e eu •erntardino de Sena lids ide Almfelidia o 
escrevi. 	Pacheco — Veiga 	Rodrigues. 

.Termo de ajuntamento de 20 
de janeiro, para assistencia da 
festa de São Sebastião. 

Aos vinte de janeiro de mil oitocentos& e vin- 
te e cinco nesta Imperial Cidade 6e São Paulo 
e Paços dó Condelho, aonde se 'achavam o Dou- 
tor Juiz de Flora 'Presidente José Corrêa Pai- 
checo e Silva, e os vereadores lo sargento-mor 
Antonio Safin,o (hl Fonseca, e o capitão Fran- 
&leo Pinto Ferraz, e o procurador JOU) Rodri- 
gues de Camargo Pires, capitão, para effeito de 
irem á Sé Cathedral desta cidade assistirem á 
missa cantada, sermão e -procissão de São Se- 
bastião, e sendo ahi sahiram Incorporados, co- 
bertos com o Imperial Estandarte e foram á Sé 
e assistiram' á dita ?festividade, e /depois de lin- 
da recolheram-se a estes Paços do Concelho, e 
knandaram lavrar este termo ém que se assigna- 
ram, eu Bernardina de Sena Reis e Almeida o 
ICSCPCNi. 	Pacheco • Ferraz .  Safino 	Ro- 
drigues. 

• 
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TerMo. de ajuntamento no. 
dia 22 de janeiro de 1825, para 
assistirem ao Te Deum, e corte- 
jo do costume pelo amiiversario 
de Sua Magestade ia Imperatriz: 

Aos vinte dois dias de janeiro de mil oito- 
centos e vinte e CilleQ t‘ Imperial Cida.de dás 
SãO Paulo, e em as casas da Cantara Paços do 
'Concelho della, aonde se achava o Doutor Juiz 
de Fora Presidente. José 'Corrêa Pacheco, e Sil- 
va, e os vereadores, e procurador transacto An- 
tonio José Vieira Barbosa por inipedimento„do 
actual .  o capitão' João Ródrigues de Camargo Pi- 
res, e sendo ahi sahirám incorporados cobertós 
com o imperial estandarte, e foram á Sé Cathe- 
dral, e depois de Ar itssistireirn ao scilenne Te 
Deum, foram ao palacio: 'assistir ao cortejo do 
costume pelo Nnnilnersario de Sua •Magestade a 
Imperatriz, e depois de findo recolheram-se ai 
estes Paços do Concelhõ, do quti inandarani la- 

.vrar. este termo em que se..assigniaram e eu 13er; 
nardino de Sena Reis e Almeida escrivão da 
Camara o escrevi. Pacheco Prado Fer- 
raz Barbosa. 

• 

• 

• 

• 1 

• 

• 
• • 

•  

Termo* de ajuntamento no 
dia 25 de janeiro de 1825 para 
assistirem á festa e procissão 
do padroeiro desta Provincia o 
Apostolo São Paulo. 	• 

• e 

Aos vinte e cincoi dias do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial 

• 

• 
1 

• 
roo • 

• 
roso 

• 
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Cidade de São Paulo é casas da Cantara e Pa- 
ços do Concelho delia, bonde se adiava o Do'u- 
tor Joâ Corrêa Pacheco e Silva juiz de tora 
presidente e vereadores, e 'proeurador o capi- 
tão Antonio José Vieira Barbosa transactó, e 
aquelles actaaes todos abaixo assignados, e sen•• 
do ah! sahinen incorporados e foram' cobertos 
com o imperial estandarte á Sé !Cathedrál desta 
cidade de manhã e assistiram á festa do Apos- 
tolo, e .patrono desta Provincia São Paulo; e 
de tarde tornaram-se a reunir do mesmo modo, 
e acompanharam a procissão do mesmo após.' 
tolo padroeiro, e depois se recálheram a estes 
Paços do Concelho, •de que mandaram formar 
este termo em que 'se assig,naram e eu 'Bernar- 
idino de Sena Reli? e Almeida escrivão• da Cama- 
ra o escrevi. 	Pacheco 	:Prado 	Ferraz -- 
Barbosa. 

• 

Vereança de 26 de janeiro 
de 1825. • 

• 

• 

• 

• Ms vinte e seis 'do mez de janeiro de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de de São Paulo em Camara e Paços do Con- 
celho deita aonde se achava e foi vindo o. 
Doutor Juiz de Fora Presidente José Corrêa 
Padheco e Silva, e o vereadbr o capitão Anto- 
nio da Silva Prado e o procurador transacto 
o capitão Antonio José Vieira Barbosa por inr- 
ppdimento do actual .  o* capitão João Rodrigued 
gues de Camargo Pires para effeito da presente 
sessão. 

Acoordou-se em nomear para servir de car- 
cereiro da cadeia desta tcidade a Floriano da' 

• 

/ 

• • 
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da ladeira que desce para a ponte no dia trin- 
ta é uri do corrente pelas nove horas da ma- , 
nhã, e que eu escrivão nolifique aos ditos pe- - 
dreiro, para impreterivelmente se acharem na 
loglar indicado. 

Accordou-se m;ais que se faça vistoria da 
ponte debaixo de ISão Bento que está mandando 
fazer, afim de examinar-se se a obra vac COMO( 
se tem determinado, e deliberar-se a mais que 
fôr preciso para o adiantamento 'della. • 

Amontoa-se que . eu avise • ao Doutor Onvi- 
dor para comparecer amanhã na * abertura, Ou 
publliiação, da Bulia juntamente. ''tom  a Camara.. 

Nesta sessão se !arremataram, a obra dia ca' 
deia da mudança das *janeiras de dentro para 
fona arreinatau Marcellino Antonio da Malta por 
preço de setenta e nove mil réis 

"" O • torte das 
carnes da freguezia da Conceição- dos Guaru s- 
lhos José Pires de Almeida por *cinco Mil réisc 
— e Manuel Franciro fdop Santos o corte da 
freguezia i da Cutia. 

Nia mesma se acconlou que o procurador 
propuzesse uma pessOa para ser nomeado para 
Juiz 4tImotacé e propôz a João Olimpto de Car- 
valho, Ob qual foi -approvado, e se me ordenou 
que eu o notifique para tomar posse e jura- 
mento. 

Na mesma se despachou d expediente deste 
dia, e por não haver mais 'nada a providenciar 
este,  se passou, e assignaram e eu Bernarclino 
tk Sena Reis e Almeida escrivão da Canutra o 
escrevi. ---- Pacheco 	Santo 	Prado 	Fer- 

Ilidrigues. 

• 
• 

^enn—ralararár ims 	 1 
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Vereança de 5 de fevereiro 
de 1823. 

Aos cinco dias do mez de .  fevereiro de mil 
oitocentos e vinte e Chué., nesta Imperial Chia- 
(14! de São Paulo ti  Paços do Concelho, da Ca- 
nutra aonde forain vindos o Doutor Juiz de Fóra 
losé Corrêa Pacheco ( I 

 Silva presidente e ti VC- 

11Cadt»' o capitão Autrmio da Silva Prado. e o 
prociumulor O capitOi João Ito:frip,urs de (ia- 

. tnargo Pires, \  e 's,biblo alú principiou-se a sessão 
ou vtbreança. 

Na mesma se recebeu uma carta imperial 
em que nomeia O mesmo Augusto Senhor os' 
Niereadores para o corrente anno de snit e oito- 

. centos t 'inte e tine'', e são os seguintes • The- 
111417 GOIlÇaiWS Goinide 	Eleutherio da Silvo 
Prado --- Francisco de Paula Xavier de To- 

ledo 	Procurador 	José Hodrigues Velo 
lozo, e a mesma Cantara ordenou ki MIM escri- 
vão, que os avise para no dia nove emnpareci .e- 
rem nestes Paços do ComNelho afim de tomarem 
juramento e posse dos cargos par k que foram 
nomeados. 

(Na mesma se recebeu um oficio idos agen- 
tes da subscripção mensal para augmento da 
mtrinha o alferes Joaquim Antonio Alves Al- 
vim e o capitão Matheus Demandes .Cantinho, 
remettendo umas relações; e na mesma se re- 
~Herman as ditas relações 'unta que contendo 
duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos, e 
outra de trinta è 'seis útil e trezentos e vinte 
réis com .  um officio para que o procurador da 

o 

• 

• 

• 

• 

• 
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Vereança de 9 de fevereiro 
de 1825. 

1 

Aos nove.  dias do mez de fevereiro de mil 
e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em Camara Paços dá 
Concelho aonde foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora Presidente José Corrêa Pacheco e Sily,a 
e os vereadgores Antonio da Silva Prado capitão, 
e o capitã:o Antonio Cardoso Nogueira, este 
transacto, e aquelle actual, e o procurador o ca- 
pitão João Rodrigues de Cgamargo Pires, é sendo' 
ahi se trataram e providenciaram os alegoeios 
seguintes. 	 • 

E ;se accortlou que se passe mandado para 
o procurador pagar-se da quantia de trinta e 
tres mil duzentos ie sessenta, que despendeu, se- . 

g 
• 

• • 

•  

•  

•  

• 

g 

gundo os documehtos que apresentou a saber, a 
quantia de sete mil 'cento e Vinte réis ao. afilar 
de afilar os pesos do concelho : a quftritia de dezoi- 
to Mil quatrocentos e sessenta, que/pagou ao mes- 
tre carpinteiro Marcellino Antomolda Mottalpelo 
concerto do arrombamento da cadeia feito na 
primeira enxovia, e pelo concerto do xadrez de 
✓ima: e a quantia de sete mil seiscentos e oiten- 
ta, que pagou ao mestre carpinteiro José Ferreira 

▪ 

Leite,  pelo concerto de portas e janellas da casa 
da guarda da ponte de Lorena, cuias Ires par- 
cellas fazem a. quantia de trinta e ires Mil du- 
zentos e sessenta reis. 

Accordou-se mais que se passe outro man- 
dado para 3 procurador pagar-se da qu intiA de 
cento e • seLtYnI.I e cinco mil novecentas e vinte, 
que tgem -.;egund9 os dic umento'i qu 

• 

a • 
• 

e 

é 
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sapresenton, na factura da nova ponte no ribeiro 
.Auluingaban abaixo de São Bento, a saber no- 
venta e diteo mil e quatrocentos réis, Fon' li- 
dos de duzentas e iSeSSefill I' cinco .earradas de 
pedra; e a qUalltia .de oiti nta mil (pnnhentos e 
vinte réis, importanda dt dez feri is dos pr- 
11/14'S do mestre (14i dita obra, pedreiros, e ser- 
ventes, que ,  estão empregados nella. 

Accordou-se miais que o dito procurador se 
pague da quantia de emeoenta e Ires mil tre- 
zentos e setenta c cinco réis, que papa. segun- 
do o recibo do administrador da obra do enea- 
nainwnto da agua do chafariz do Bexiga. 

At contou-se mais que se passe outro man- 
dado para O procurador pagar-se da quantia de 
mito e sessenta mil cento e sessenta réis, que 
despendeu eom a festa do martyr São Sebastião. 
segundo a conta que apresentou a saber a quan- 
tia de cento e trinta e nove nul e quarriita rjbis 
procedidos de duzentas dezesete libras e unia 
quarta de eêrzi lavrada a preço dk seistyntis ,  
e quarenta réis, a quantia de dez mil réis. que 
pagou ao prégador. a quantia de ris mil réis. 
que pagou á musica; a quantia de dois mil r géis, 
que pagou ao armador cio andor a quantia de 
mil e duzentos de incensa e serventes: e a quan- 
tia tle mil e novecentos e vinte réi ts de adn cati- 
vados de olanda para sacro do ?standarte; cujos 
paroellas perfazem a quantia aCima de cento 
e sessenta mil cento e sessenta ,réis. 

Na mesma pelo doutor juiz de fora pre.si- 
dente foi proposto que se parasse com a obra 
da ponte debaixo de São Bento em eonsequencia 
de lhe ter fallado n Excellentissimo Presidente. 

• •• 

• • 

• 
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que precisava do mestre, e pedreiros para a obra 
da Santa Casa de Misericordia por dias, em que 
durasse esta precisão, e se acoordou que o pro- 
curador lhes fizesse saber, e assim Cumprissem 
os ditos mestres e pédreiros. 

Na mesma se deu posse de vereador e pra- 
curador desta Camará do corrente anno, rem 
cumprimento da imperial carta de vinte de de- 
zembino do anno proximo passado ao cirurgião- 
Mor Francisco de Paula Xavier de Toledo, de 
vere,ador e ao capitão José Rodriguies kellozo 
de Oliveira de procurador. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por não haver mais (a providenciar 
daram lavrar o presente em que se•assignaram 
e eu Bernardino de' Sena Reis e Allmeida escri- 
vão da Camara o escrevi. --- pacheoo --- Prado 

Nogueira 	Rodrigues. 	 • 

• 

• 

• 

Vereança de 12 de fevereiro .  
de 182.5. 

• 

• 

Aos doze de fevereiro de Mil oitocentos e 
vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e casas da Camara Paços do Concelho aonde 
se achava reffnida a Camara em sessão ordina- 
ha o Ddutor .  Juiz Presidente José Corrêa Pa- 
checo e Silva e os oificiaes da Camara o verea- .  
dor cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier 
de Toled» e o procurador o capitão José Ro- 
drigues Venoso de Oliveira, e sendo ahi prin- 
cipiou-se a • sessão ou vereança. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Na mesma se mie ordenou que eu officio• 
Ao Administrador que tem sido 'da pataca das 
tabeças José Mendes, para que elle entreguei 
o dinheiro que, tem rendido este mez de feve- 
reiro, tirado o seu, premio ao arre;matante da 
mesma administração, ora oontracto Anastacio •  
Nunes da Silva' 	 , 

Accordou-se quie o ;actuar procurador mande 
fazer um, livro para registo de [aferições, visto i  
se ter acabado O tadtual 

Accordoujáse qüe ieu escrivão, faça participa- 
ção aos juizes atmotacés que já Arrematou o 
contnacto das cabeças Anastacio Nunes ,da 
vA, e que já não é adtainistrador dessa arreca- 
tliação o alteres José Mendes; e que os mesmos 
juizes de almotaçaria regulem!  tia q u i por diante

•  a matança 'dos gados, acareando os marchantes 
pium que não faltem aclios; e do mesmo modo 
os cortadores. 

DeclAro digo acoordou-se que eu declarasse, 
que o Anastacio, Nunes ida Silva arrematou ria; 
sessão passada nove do horrente o contracto das 
qabeças. 

Accordou-se mais que o procurador pague 
a decima que se está devendo á repartição do _ 	• 
ouvidor procunando saber dos procuradores 

• 

• 

• 

transactos se se pagou ou não a decima das 
casinhas, e que eu escrivão procure Lambem sa- 
berdisso, e que informe sobre isso. . 	. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia ,e por não haver mais a provide,nciar este 
assignaram, e eu, Bernardino de Sena Reis ,e 
A1mei40. escrivão 'da Camara o escrevi. 	Par  
checo 	Toledo 'Vellozo. 

• 

• • 

• • 
• 

• 
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Vereança de 19 de fevereiro 
de 1825. • 

•  

• 

• 

• 
# r 

• 

•  

• 

•  

• 

•  

Aos dezenove de fevereiro de mil oitocentos 
e vinte e cincó nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e casas da Cam'ara te Paços do Concelho 
della, constando do doutor j'uiz de flórea presi- 
dente José Corrêa Pacheco e Silva, e os ve- 
readores o cirurgião-mor Francisco de Paula 
Xavier de Toledo, e o vereador que logo tomou 
posse hoje o capitão-mor Eleutherio da Silva 
Prado,e o procurador o capitão José Rodrigues 
Vellozo de Oliveira, na mesma se trataram os 
negocios, e o expediente seguinte. 

Se accordou que eu escrivão da Camara note 
á margem da relação dos officiaes do terceiro 
regimento de infantaria de linha, que acompa- 
nhou ao officio dirigido a esta Camara peto 
coronel do mesmo Regimento José Joaquim Ce- 
sar de Cerqueira Lean° em data ide nove do 
corrente mez, se os mesmos Lldficiaes juraram 
OU não a Constituição Politica do Imperio, para 
se haver de remetter n, as notas competentes 
ao mesmo coronel. 

Na mesma se recebeu rum officio do presi- 
sidefite,ordenando que se nomeiem 'novos agen- 
tes da subscripção mensal para augmento da 
marinha para servirem o presente anno, em 
consequencia do que esta Camara nomeou aos 
seguintes os 'senhores capitão José Rodrigues Pe- 
reira, o capitão Manuel Joaquim Coelho, e o 
tenente Francisco Ferreira Garcia, para servi- 
rem de agentes da mencionada subscripção no 
districto da cobrança da decima pertencente aia 

•  

• 

o • • 

9 

• 

ou 
• 

e 
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Afiz° de Fora; e •os, senhores capitão Francisco 
José de Azevedo!, João Vicente de 'Brito, e o te- 
nente Bernardo José Gueded para servirem 'de 
agentes, da mesma subscripção no districto da 
ICICCIMP pertencente -a? Julio da Onvidoria; e 
que eu escrivão lhes faça 'aviso da sua noMed- 
ção para tratarem da 'mencionada cobrança. 

Accordou-se que a procurador pague a de- 
. Cima das censinh,as pertencente aos annos de mil 

oitocentos e vinte. e ires, e mil e oitocentos e 
vinte e quatro, cobrando o Comfiyetente coube- , 
•chnento "para a, sua descarga. 

Na mesma foi pela Doutor Juii de Fora apre-. 
sentado um requerimento do regente das fréiras 

4.  de Santa Thereza, remettido pelo presidente des- 
ta.Provbwia a esta . Camara para deferir, e o que 
neller requer é que "se haja de dar expedição ás 
'aguas de sua servidão, de que se acha entupido 
o canal, e na mesma -  se recebeu outro officio 

• do administrador das casiuhas, exigindo, concer- 
to delias, sobre o que achordou a C.amara fa- 
se Vistoria no 'dia vinte e Um ás quatro horas 
'dia tarde, notificando eu por ala os pedreiroS 
Manuel •dia Costa e Vicente. Ferreira e o caro- 
pinteiro Manuel Alves dos Reis, para que• com- 
pareçam sem falta. 	 • 

Nia mesma arrematou o .cérte da freguezia 
de São Bernardo' peto preç'o de seis mil e qui- 
nhentos, João de :Mionaes, e seir a fiador Joaquim 
José de •Móriaes, e Seu fiador digo e bem assim 
arrematou Joaquim José de Santa Anna e Seu 
fiador Antonio .  M•anuel Pereira ú corte da fre-, 
guezia da' Penha pelo preço de feinco *mil réis_ 

• 
• 

• 

•  • 
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: Na mesma despacholu-se o expediente deste 
idia, e por nãc> haver mais a providenciar &e man- 
dou lavrar este termo em que assignou-se e eu, 
Bernardino de Sena Reis e Almeida escrivão -da 
Gamara o escrevi. --- Pacheco Toledo Pra- 
do Vellow. 

Termo de juramento da Con- 
stituição do Imperio. 

• 

• • 

• 

• 

• 
•••• 

• 

Aos Vinte seis dias do mez de fevereiro de 
mil e oitocentos e vinte e 'cinco nesta Imperial 
Cidade de São Paulo e em vereança dd mesmo 
dia -supra aonde se achava reunida Ia Cantara 
constando do presidente o Doutor José Pache- 

r  co e Silva, e os vereadtbres p cirurgião-mor Fran- 
cisco de Paula Xavier dê Toledo, e o sarrento- 
mor Antonio Safino da Fonseca este {actual, e 
aquelle digo este transacto :e aquale aduai e o 
procurador o capitãn José Rodriglies Venoso de 
Oliveira compareceram pedindo que queriam ju- 
rar a Constituição ao Imperio os abaixo assigna- 
dos, e pelo pnesidente d4 Camara.  fites foi defe- 
rido o juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro delles, debaixo. do qyal prometteram (Obser- 
var e guardar a Constituição Politica do Impe- 
rio, e obedlencia a Sua. Magestade o Imperador 

\pelo que asignam-se. 	Jeronymo Cavalheiro 
Leite --- Raymundo Pinto •Homem 	alferes 

André Alves Ferreira do ?Amaral ---- tenente. 
Floriam> da Veiga. ---- E par não haver mais• 

quem nesta sessão quizesse jurar a dita consti- 
tuição, se mandou 'encerrar este termlo: em que 
se iassignar,am e eu Bernardino de Sena Reis e 

• 

e. 

•  

•  
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Almeida escrivão da Ca.mara o escrevi. 	Pa- 
checo 	iS,afino 	Venoso. 

Vereança de 26 de fevereiro 
o de 1825. 

Aos vinte e seis' de fevereiro de mil oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São. 
Paulo e casas da Camara Paços do Concelho 
*della, aonde se achava o Doutor Juiz de Fora 
Presidente José Corrêa Pacheco e Silva e os %  
vereadores e o cirurgião-mor Francisco de Pau- 
ta Xavier de Toledo, e o Cargento-mor Antonio 
Safino da Fonseca. este tránsacto, e aquelle• 
actual, e o procurador o capitão José Rodrigues 

. Velloso dé Oliveira, em acto de vereiança se des- 
pacho; e trataram os ne,gocios segUndes. 

Na mesma se recebeu um officio do Excel- 
lentissimo Presidente desta Provincia. com  data 
de vinte dois do corrente mez, remiettendo uma 
copia da portaria de tres do 'corrente, expedida 
da Seóretaria de Estado dos 'negociais do Impe- 
rio, •pela qual determina Sua Magestade amperial  I, 
que se cumpram façam cumprir logo as suas 
imperaes ordens, não obstante quaeáquer repre- 
sentações por mais qUalificadas que sejam, e 
deliberou-se que se cumpra e registe-se, para 
que a todo o tempo cdriste 

Reçebeu-se outro officio do mesmo Excel.. 
lentissimo Presidente, com a mésrna data de vin- 
te e dois do corrente declarando esta Calmara 
que, quando se 'apresentarem, quaesquer pessoas 
para jurarem a Constituição do Imperito que se • 
imiande lavrar U'm novo termo, para rçonstar o 

• 

• 
• 

• 

• 
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• 

• 
• 

• 

•  

d ia, em que se prestou juramento e se deliberou 
que se cumpra e se registe na forma que está 
deliberado. 

Nesta sessão foi apresentado um requeri- 
mento de Jeronymo Dias, José Pulcherio, e An- 
tonio do Rosario, feito ao Excellentissimo Pre- 
sidente desta Provincia, e com despacho do mese 
mo autorizando esta Camara, para nomear Ires 
homens capazes de auxiliarem o carct reino ar- 
bitramdo a cada um unia pataca por dia para 
tu sua sustentação; e recebeu-se uni offi•io do 
Doutor Ouvidor desta Comarca com data de 
vinte e cinco do corrente me2 autorizando 'esta, 
Camara para arbitrar aos 4 apitães do mano a 
quantia que fôr justa para a Mia sustentação 
em conscquencia de estarem empregados nu ser- 
viço da cadeia, a respeite de cujo negocio se 
deliberou. que eu escrivão mande ~laical' aos 
capitães do matto desta cidade, Coliteição, Pe- 
nha, São Miguel, Santo Arn.aito, para que com- 
pareçam nesta Paços do Concelho na primeira 
vereança, afim de se escolher de entre cites o;1 
mais capazes para a guarda e serviço da cadeia. 

Recebeu-se outro officio do Mesmo Doutor 
desta Comarca, exigindo a promptificação de 
urna furna para a guarda das ("adulas dos no- 
mes dos juizes de facto, e uni livro para aso . 	. 
nusber, a respeito do que se deliberou que seria, 
para o dito fim a urna e caixinha que existe no 
Archivo,z..b que o procurador 'mande apromptar 
um livro de bom papel para p dito fim. 

Na mesma se accordOu que se passe man- 
dado para o procurador pagar ao Doutor Ou- 
vidor da Comarca e ao 'Doutor Juiz de Fórai 

• 

• 

• 
• 

• • 

...1■••• 
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Presidente, e mais vereadoras, escrivão, e ateai- 
des, e carcereiro, ,aliás porteiro, as respectivas 
propinas de dinheiro ie cetra, que h cada um com- 
petir pelas festividades de São Sebastião, São ,  
Paulo, e procissão da Bulia -  do corrente anno. 

Accordou-se que se passe outro mandado 
para O procurador pagar ao presidente desta Ca- 
mara, o Doutor Juiz de Fona a quantia ,de sete 
mil e isetecentos e quarent.4.1: de rubricar o livro 
destinado parta registo de aferições. 

Acoordou-se mais que eu escrivão participe 
ao alferes José Mendes da Silva, que esta Ca- 
-mara tem deliberado que continue elle a admi- -  
nistrar as entradas das aguas ardentes, corno já 
se tinha assentado em vereança de cinco do mez 
• roxfmo .passado, devendo fazer mensalmente en- 
trega do rendimento ao 'procurador actual,- tira- 
dos .os seus doze apor cento, visto que não hou- 
ve quem arrematasse, depois de estar em praça 
Os dias da lej. 

Accordou-seique o procurador mande fazer 
o concerto e reparo das casinhas, na forma 
dicada p.a vistoria de vinte e .um dolcorrente, e 

• que eu passe editaes para ver se ha quem quei- 
ra fazer por menos o muro que djvide• o quin- 
tal, das casinhas. .1 

Na mesma accordou,Se que visto não com- 
fpareeer o vereador e capitão-mor Eleutherio da 
Silva prado, se nãO ,  deliberou sobre a vistoria 
do late.rrado do buracãoldo Carmo, o que ase 

• 
fará logo que iene melhore, e etmpareça. 

E por não haver mais a providenciar-se, de- 
pois de ese ler despachada expediente deste 

• dia mandaram lavrar este termci em que se assi- 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• • • 
• • • 

• 
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piaram; eu Bernardino de Sena Reis e Almeje 
da, o escrevi. 	Pacheco 	Toledo --- Siará° 

Vellozo. 

Termo de juramento da Con- 
stituição. 

Aos • dois dias do mez de março de mil oh 
tocentos e vinte e cinco nesta Imperial .  Cidade 
de São Paulo (can a casa da Camara, Paços do 
Concelho delia aonde se achava o Doutor Juiz 
de Fora Presidente e officiaes da, Camara .abai- 
xo assignados, compareceram pedindo que que- , 	 riam jurar a Constituição do Imperio os abai- 

1. 1 	 xo .assignados, e pelo presidente do Senado lhes 
foi deferido o juramen,to dos Santos Evarigc..Illios 

. s  té 	 em um livro delles em que puzeram suas mãos 
;direitas, sob cargo do qual prometteram obser- 
var e guardar a Constituição Politica da Impe- 
rio, e obediencia ao imperador, imelo que fiSSi- 

, 	 gnam-se. João Francisco de 'Sanes 'alferes ---- t 
'L e 	renço Antonio Leme ----- José Machado da Sil. 

va, sargento 	Luiz Antonio de Sá Brazeiros, 
capitão ajudante --- Antonio Rodrigues Salgado 
. • E por não haver mais quem.assignasse mau- 

daram fechar este termo em que se assignaram 
• e eu Bern.ardino de Sena Reis é Almeida escri- 

vão tia Cantara o escrevi. ---- Pacheco ---- Toledo 
Velloso. 

Termo de vereança de 2 de 
'março de 1825. 

• 

Aos dois de março de mil oitocentos e vin- 
te e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 

• 

• • • 

• 

• 

•L 
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e casas da Camara Paços do Concelho deita 
.aonde se achava o Doutor Juiz de Fora Presta- 
dente.  José Corrêa Pacheco. e Silva, e o verea- 
dor o sargento-mor aliás o cirurgião-mor Fran- 
cisco de Paula Xavier de Toledo, e o procura- 
dor o capitã.o José Rodrigiles Velloso de Oli- 
veira em vereança se trataram os negocias se- 
guintes. 

Na mesma se &lidou ao ~embargo do; 
Paço dando parte que havia tomado posse a 
nova Canwa nomeada pela Carta Imperial de 
vinte de dezembro do anuo passado, excepto uni 
vereador Thomaz Gonçalves por , não existir 
nesta cidade, remettendo-se certidão do com- 
provada. 

OfficiOu-se tont:rem ao Excellentissimo Pre- 
sidente desta Provinda accUsando a recepção 
dos seus officios, datados de vinte e dois dó mez 
passado; igualmente officiou-se ao doutor ouvi- 
dor desta comarca em resposta aos seus ()Meios 

dezeseis e vinte e cinco do mez passado, dan- 
do-se parte que estava prompta a 'urna e re- 
Mettendo-se o livro. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia e por não haver , mais A providenciar man- 
daram encerrar este termo em que assignaram 
e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida escri:- 
vão da Camara que o escrevi. 	Pacheco A 
Toledo 	Venoso. 

Vereança de 5 de março de 
1825. 

Aos cinco dias dó .mez de Março de mil ol 
toaentos e vinte e cinco moita Imperial Cidade 
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de São Pauta :.• Casa, di Camara Pacos do 
Concelho deita aonde se achava o Doutor Juiz 
de Fora Presidente José Corrêa Pacheco c Sil- 
va e o vereador o cinirgião-mor Francisco de 
Paula Xavier de Toledo. e o procurador o capi- 
tão José Ilodrigues Vellozo de Ouvi ira um NES- 

são da Camara campareceram a jurar o pro- 
jecto da Constituição os abaixo assignados, a 
quem lhes deferiu o prot•Nitlentte o juramento 11:1 
forma do estylo 	gibservar e guardar a Conslim 
tuição do Imp. • rio, e obediencia ao Imperador. 
o (pie aksirn protnetteram eunaprir de que se 
lavrou este e abaixo assignam. 	Josê Corrêa 
de Abranda, .sargento-ineir --- Feliciano José Ca- 
valheiro. 

E por não haver mais quem quizesse jurar 
a Constituição mandaram encerrar este em que 
$e assignaram e eu Bernardmo de Seila 1:eis e 
Almeida o t screvi. 	P ieheno 	Tokaslo 	Vela • lozo. 

1 
1 

Vereança de 5 41e março de 
1825. 

Aos cinco de março de mil ic oitocentos e 
vinte e cinco nesta Imperial Cidade dt São Paulo 
c casas da Camara, Paços do Concelho della 
aonde se achava o Doutor José Corrita ['atalha- 
m e Silva juiz de Pira pr,Nsulente, e o vereador 
o cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier de 
Toledo, e o procurador o capitão José Rodrigues 
Vellozo de Oliveira em vereança, trataram-se 
os negoeios seguintes. 

••• 

• 

• 
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Na mesma se recebeu :um officio do Excel- 
len ti ssi mo Presidente, dizendo que fica intelligens 
ciado do officio que esta Camara remetteu-lhe com 
SI relação dos 'agentes da tsubscripção ¡mensal' 
Ponteados por .sua ordem, e que tem reconunen- 
dado aos nomeados que hajam de portar-se com 
o maior zelo possivel em tão importante com- 
missão. 

Na mesma se deliberou, tendo-se em vista o 
despacho do mesmo Excelleptissimo Presiden- 
te, recebido na sessão de vinte e seis do proxi- 
mo passado mez, arbitrou-se a quantia de cento 
e sessenta réis por dia aos 'capitães do matto 
empregados. no serviço e guarda da mdeia por 
nos parecer justa esta quantia e que o procura- 
dor pague a Jeronyrna Dias, José Pulcherio, e 
Antonio do .Rosario, que tem estado no sobre- 
dito serviço, os dias que tem vencido á l'41:1:410, 

de centohe sessenta réis por dia, visto serem des- 
pendidos por einqu.anto. 

Na mesma se deliberou, que ficassem no ser- 
✓iço dia cadeia os capitães do Matto Izidoro Al- 
ves de Siqueira e Francisco da Cunha, e se 'lhes 
deferiu o juramento, para quem *bem cumpram 
os deveres de que ficam encarregados. 

Na mêsma foi proposto pelo procurador para 
servirem de avaliadores do Concelho parà bens 
de raiz a Manuel Alves dos Reis e Manuel Joi§i6 
Antunes, para bens moveis Manuel Domingues,, 
e o sargento-mor Francisco Jorge de Paula Ri- 
beiro; e para peças tle ouro e prata a José 'Cor- 
rêa de Andrade e Manuel Gonçalves Lessa, os 
quaes foram tapprovados pela Caniara, e qtae eu 
os notifique para na primeira vereança com- 

• 

• 

• 
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parecerem, afim de tomarem juramento, e tira- 
rem as suas provisões. 	• 

E por não haver mais a providenciar, de- 
, pois de desptichar-se o expediente deste dia este 

mandaram lavrar em que se assignaraim e- eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 
--- Pacheco 	Toledo --- Vellozo. 

••• 

Vereança de 9 de março de 
1825. 

A 	' 	I 
• 

 1 	# 	1  
I li t.  

o 
Aos nove de março de mil oito.éentos e vin- 

te e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e em as casas da Camara Paçois do Concelho 
diens, aonde foram vindõs o Doutor José Cor; 
r6a Pacheco e Silva juiz de fora presidente da 
Camara e o vereador sargento-mor .  Francisco de 
Paula Xavier de Toledo., e o up:roeuradaor õ ca- 
pitão José éRodrigues Venoso! de Oliveira para 
elícito° da presente sessão coilimigo eserisão do 
SOU cargo, e sendo ahi se deu principio á ;sessão. • 

Na mesma se recebeu um officio da Cama- 
. ria de Lorena remettendo; ;doze mil réis perten- 

•  

• 

•  

cientes ao escrivão da Imperial Camara de suas 
ordinarias, exigindo da Camara o competente, 
conhecimento, com a data de vinte ,z; cinco do 
mez proximo passado acompanhando uma cer- 
tidão em que, declara ser a dita quantia paga- 

• mento dos annos de mil oltooentõs e vinte até 
o presente de mil oitocentos e vinte e cinco; 
sendo a dita quantia em a emoeda papel, ou nota 

• 

do Banco Nacional do Rio de Janeiro e como 
nesta Província não corre essa moeda, delibe- 
rou a Cantara Alesponder o dito officio remei- 

e 

• 

• 

•  • 
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tendo ia nota, afim de mandarem em moeda cor- 
rente nesta cidade. 

E apresentando o procurador outra certidão 
da Camara de Guarátinguetá declarando remét- 
ter a esta oito mil réis, ordinarias do escrivão 
da Imperial Gamara desde o armo de mil oito- 
centos e doze até mil oitocentos ç vinte e qua- 
tro, cuja quantia vent Lambem em uma nota 
do Banca Nacional do Rio de Janeiro, deliberou 
a Camara remettelmo á mesma, ,fazendo-lhe ver 
que se não recebe por não correr nesta Pro- 
vincia. Declaro' que são, quarenta é oito mil 
réis que remette,u em as ditas notas, e se en- 
carregou ao, mesmo procurador que a torne ou- 
tra • vez a entregar a dita quantia a quem lhe 
entregou. 

Na mesma em i lOgar de Manuel Alves dos 
Reis que SC eUMSOU  'do emprego de avaliador 
deste sConcelho tios bens de raiz se nomeou José 
Pinto, que compareceu, e acceitou, e se lhe de- 
feriu juramento para bem servir o dito empre- 
go, na forma da lei. 

• Na mesma apresentei as cartas de escusa 
que me enviaram os nomeados para avaliador na 
sessão passada e a quem notifiquei, e deliberou 
a Camara que em logra' deites que São Manuel 
Gonçalves Lessa, para peças de ouro e prata, 
Manuel Domingues Martins e Sousa para bens 
moveis, e José Corrêa de Andrade lambem para, 
peças de ouro .  e prata; e enearrégou esta Ca- 
mara ao procurador para que na siessão se- 
guinte preparasse outros em seu Jogar. 

Na mesma por não haver mais qra-e provi- 
denciar, depois de se despaChar o expediente 

• 

• N. 
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deste dia se deu a ássão por' finda; e manda- 
ram lavrar .  este termo em que se assignarant 
e eu Bernardino \de Sena Reis e Almeida o e.sr- 
crevi. 	Pacheco 	Toledo • Vellozo. 

Termo de juramento da Con: 
stituição. 

• 

• 

• 

Aos dioze de nlarço die mil ¡oitocentos e vin- 
te e %cinco nesta Imperial Cidade ide São= Paulo 
em Cantara compareceram a jurar a ConstituiL 

e , ção do Imigerio os abaixo assigrtados, e pelo 
presidente lhes foi deferido o juramento na for- 
ma dó estylo, o que .proms  etterani cumprir e.São 
os seguintes. 

* Antonio José de s Santos, furriel do 'Espia- 
drão. 

• Gabriel Henrique Pessoa. 
Domingos da Costa Machao, capitão. 

g Francisco Teixeira Niogueirii, alferes. 
Francisco Delphim Pereira. 
Joaquim da Silva Lima, capitão. 
José Alvaro Xavier, sargento qua.rtel-mestre. 
E por nã.o haver mais quem assigne e jure 

este mandaram passar, em que se .assignaram eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

Pacheco • Toledo 	&afino --- 'Venoso. • 

e 

Vereança de 12 de março de 
1825. 

• 

Aos doze de março de mil oitocentos e vin- 
te e cinco nesta Imperial Cidade de São Pa'ulo 
e *em casas da Camara aonde lona vindos o 

• 

o 

• 

1 
á 
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Doutor José Corrêa Pacheco e Silva juiz de fóra 
presidente, e o vereador o cirurgião-mor Fran- 
cisc4; de. Paula Xavier de Toledo, e o vereador 
transacto Antonio Salino da Fonseca, e o pró- 
curador o capitão José Rodrigues Venoso de 
Oliveira commso escrivão do seu cargo, e sendo:, 
ahi pela Camara foram tratados os negocios se- 
guintes. 

Na mesma se recebeu um officio da Cama- 
r.a da vila de São Sebastião, dizendo que havia 
remettido por , Antonio Bernardo Pereira as or- 

. dinarias de doze mil réis, pertencentes tio secre- 
tario da mesa do Desembargo &do Paço respet- 
clivas aos anuas de mil e oitocentos e vinte e 
vinte e dois, vinte e tres,e vinte e quatro, e pe- 
dindo que se lhe remetia o conhecimento da en- 
trega; a respeito do que deliberou esta Cama- 
na que eu reveja os livros 'competentes, e 'infor- 
me se as mencionadas quantias estão em carga 
ao procurador transacto. 	• 

Se deliberou mais que eu escrivão participe 
aos agentes transados da subscripção voluntaria 
para o augmento da Marinha, que se' achaM 
nomeados novos agentes, e que elles devem en- 
tregar a estes as delações, livros, e cadernos per- 
tencentes á mesma subscripção. 

N.t mesma se autorizou ao procurador da Ca- 
mara que compre telhões bons, quantos forem 
precisos, para interinamente encanar-se a agua, 
que Jsahe do Convento de Santa There& za afim 
dc não arruinar o paredão. 

Na m, ama foram apresentadas 'ascontas do 
ex-procurador o capitão João Rodrigues de Ca- 
margo Pires a esta Camara, e por dla foi de- 

• 

• 

• 

•  

• 
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liberado, que na terça feira quinze do corrente 
se ajuntem os vereadores deste dia procurador, 
e eu 'escrivão parra se rever h contabilidade della. 

E por não haver Mais o que proN;idenciar 
este se lavrou em que assignam, eu Remordia° 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. Pacheco 
Toledo Sofia° Venoso. 

• 

▪ • 

• 

Termo de juramento da Con- 
. stituição do Impede na presente 

sessão de 16 de março de 1825. 
o 

• 

Aos dezeseis dias do mez de Março de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta imperial Ci- 
dade de São Paulo, e em vereança, aonde est* 
vam o Doutor Juiz ide .Flora Presidente .loãõ 
Corrêa Pacheco e Silva, tos Vereadores o ci- 
rurgião-mor Francisco de Prla Xavier de To- 
ledo, e o sargento-mor Annio Salino da Fon- 

• seca, este transacto, é aquelle actual, te o pra ,  
curador o capitão' José Rodrigues Velloso de 
Oliveira, commigo escavão da Camara ao ',diante 
nomeado, em. a casa da Camara compreceram 
a jurar o Projecto da Constituição Política dó 
Imperio os abaixo assignados aos quaes deferiu 
o presidente da Camara o juramento aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em que puzei- 
rani suas mãos direitas. sob cargo do qual lhes 
encai-rego'u que com sã consciencta jurassem de- 
fender, observar, e fazer observar a Constituição 
Politica" do Imperio, e obediencia a Sua Mages- 
tade o Imperador, o qual sendo 'por elles acceito 
assim prometteram cumprir, e por firmeza as- 
signarom, e são os seguintes. 

.1■•■ 

v364297
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Francisco Pinto do Rego Freitas. 
Innocencio José Rodrigues de Vasconcellos, 

alferes, 
Joaquim Floriano de Siqueira, alferes 
Luiz Manuel da Luz, alfereS 
Luiz Gonzaga da Silvá, 'alferes 
José Silvestre da Costa, alferes quartel-mestre 
E por não haver mais quem jure e assignet 

este termo o mandaram ¡fechar de que faço este . 
termo eu Bernardino de Sena Reis ie Almeida 
Ó escrevi: 	Pacheco 	Toledo 	Safino 
Venoso. 

Vereança de 16 de março de 
1825. 

• 
• 

• 

• 

• 

Aos dczeseis dias do mez de marços de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de 'São Paulo e na Ganiam ¡aonde. estavam pre- 
sidente e vereador abaixo a.ssignados, erà veres 
rança commigo escrivão, se trataram os negocios 
seguintes. 

Nella se remetteu 'um 'officio• -do juiz alma- 
tacé Jouim José dos Santos Silva pedindo els- 
ellS2. para continuar a servir por causa de moi- 
lestias ao que attendendó esta Cantara delibe- 
rou que eu faça aviso ao fcapitão Antonio Ber- 
nardies Bueno da Veiga, e o 'capitão Antonio da 
Silva Prado para serviriem na forma kla lei c 
estylo. • 

Depois de se despachar o expediente deste 
dia este assign aram digo na mesma accordou-se 
que tendo-se tomado las contas do rex-procurador, 

• 

• 

• • 
• 

• 
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até o fim de dezembpo. de mil oitocentos e vinte 
e quatro, eu a lance no livro de contas k5ornentes. 

E por não haver mais que ise tratar este assi- 
~ti e ye'n Bernardino de Sena Reis e Almeida 
o escrevi. 	Pacheco 	Toledo 	Salino 
Venoso. 

• 

• • 

Juramento da Constituição. 

• 

• 
•  

•  

Aos vinte Ires de Março de mil oitocentos 
e vinte re cinco nesta Imperial Cidade de São, 
Paulo em as casas da Cantara aonde se achava re a- • nido °Senado da Camara compareceram a jurar 
a Constituição tio Imperio os abaixo assignados, 
e pelo Doutor Juiz de Fora Presidente lhes foi 
deferido a juramento dos Santos Evangelhos em 
ti= livro deites em que puzeriam sus mãos *di- 
reitas sob carga do qual 1hi9s-  {encarregou que 
beni e veriladeiramente• juras4em defender é ob- 
servar a Constituição Politica do Imperio e obe- 
diencia a Sua Magestade o Imperador, o que 
assim prametteram cumprir, e 'abaixo lissignam. 

Francisco José de Camargo Andrade, capi- 
tão. 

Francisco José da Silva, capitão. 
João Theodoro Xavier. 
Salvador Pires Cla Silva, hlferes ajudante. 
Joaquim Januario Pinho Ferraz, nIferes. 
José Rodrigues Pereira 
E por 'não haver mais quem assigne este 

mandaram fechar e este assignaram eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi. --- -Pa- 
checo 4— Toledo 	'Venoso. • 

• 

é 

• 

t  

• 

• 

• 

• _ Á 
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Vereança, Me 23 de março de 
1825. 

• 

Ao mesmo dia e mez supra e nesta mesma 
Camara em sessão aonde estavam è Doutor Juiz 
de Fora 1Presidente e os officiaes da airriara 
comÉmigo escrivão . de seu cargo em a mesma se 
'trataram os negociou seguintes. 

Na mesma se recebeu um officio do juiz de 
fora noniead.o para esta cidade Ernesto 'Ferreira 
França, em o qual participava a sua nomeação. 

Na mesma pelo procurador da Camara fo- 
ram nomeados parai  se escolher um para the-.. 
soureiro do cofre dos ortãos desta cidade aos, 
senhores Manuel Lopes Guimar-ãies, o capitão 
Luiz Antonio de Valle Quarésnia, e • o capitão. 
Francisco José de Azevedo, ..e esta Camara os 

a 
approvou, para propor ao Doutor ouvidor desta 
Comarca, e se me oèdenou que eu fizesse uni 
officio informando ab requerimento, e despa- 
chou -se o expediente deste dia e por não 
haver mais nada a fazer este assigfraram eu Ser- 
nardino de Sena Reis e Altneidi o. escrevi. 
Pacheco Toledb Venoso. 

s• 
sr, 

• 

• 

•  

Juramento d:a Constituição 
no dia,e sessão de 26 de março, 
.de 1825. 

• 

Aos vinte e seis dias do mez de março de 
mil oitocentos e vinte e cinoo,nesta Imjerial Ci- 

• 

1 

■ 

• 

o 
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~e de São Paulo e em Camara aonde foram 
vindos o Doutor Juiz de Fora Presidente José 
Corrêa Pacheco e Silva, e os vereadores o cirur- 
gião-mor Francisco de Paula Xavier de Toledo, 
e o vereador o capitão-mor Eleutherio da Silva 
Prado e o procurador o capitão José Rodrigues 
Venoso de Oliveira, e em sessão comparecerem 
a jurar a Constituição do Imperei° os abaixo 
assignados, a que= o presidente do Senado de- 
feriu juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro idelles em que puzeram suas mãos direitas, 
sob cargo do qual lhes encarregou que com bôa 
e sã coníciencia jurassem guardar e 'fazer guar- 
dar a Constituição do Imperio, e obediencia a 
Sua Magestade o Imperador, o que fassim pro- 
inetteram cumprir, do que Tassignam por firmeza. 

Joaquim Xavier Pinheiro' •  
Benetlicto Corrêa da Silva. ; 
E por não haver mais .  quein jurasse a dita 

C.on.stituição mandou o Senado da Camara fa- 
ver este encerramento em que se assigna, eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida b escrevi. -- 
Pacheco Toledo Prado Velloso. 

• 

• 

1 	PI,  
1 1 

1. 

• 

Vereança de 26 de março de 
1825 -  

•  

• 

Aos vinte e seis de março de mil oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em' casas da Camara Poços do Con- 
celho della aonde foranrr vindos o Doutor Juiz 
de Fora *Presidente José Corrêa Pacheco e Sil- 
va, e os vereadores o cirurgião mor Francisco 

• 

• 

■ •  
r 
t 

• • •  
•  

Aw•itSit 
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de Paula Xavier kzle Toledo, e o capitfkkomor 
Eleutherio da Silva Prado, e o procurador o ca. 
pitã.o José Rodrigues Velloso de Oliveira, e sen- 
do ahi em actode sessão se trataram os negados. 
seguintes. 

Na mesma foi proposto pelo procurador para 
servir de inspector ,e zelador da pionte do rio' 
dos Pinheiros Manuel José Rodrigues da Silva, e 
por 'esta Camara foi approvado ficando a cargo do 
mesmo 'mandar concertar logo qualquer diesman- 
cho, que tenha a ponte e fo aterrado pelos mo- 
radores desse togar como egylo, para cujo 
fim os deverá convocar, e igualmente hão dei- 
xará passar tropahs tsoltas 	animiaes vapcumi ,  
cavallares, e 'm'uares, sem que pela dita ponte, 
digo e minares pela dita ponte,Sein que o dono 
deltas lhe' apresente despacho tio juiz de fora 
desta cidade, e convenção feita Som p procUrai- 
dor desta Camara e finalmente dará parte g 
esta Cantara de tudo 'quanto çnoontecer na1 
mencionada pontee aterr,ado e que eu escrivão 
lhe escreva atm officio eamd a coPia da presente. 

• deliberação/ 
Acoordou-se que se passe mandado peara p 

,actual procurador Pagar a quantia de ciumenta 
rnil réis á Irmandade do Santissimo Sacra,mento 

i lesta Cidade, vencida no fim Adio presente tri- 
mestre em conformidade do que se obrigou pela 

• abertura da rua. da. EsPerança até se sahir ao• 
pateo da Sé, como consta do termo de conven- 
ção e vistoria lavradia na livro onpetente a for 
lhas. 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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Accordou-se que se passe outro mandad o  
para o mesmo actual procurador pagar a 
tia de quatorze .  mil  trezentos e dez de meias 
custas da devassa a que se procedeu 'pelo Juizo 
Geral ide Fora.  sobre a morte feita em Felix es- 
cravo de Dona Maria T Delphina de Carvalho; 
e do -summario; a que se procedeu pelo mesmo 
Juizo pelo enforcamento -  de Maria escrava de 
Jo:aquim José -  da Silva Baptista, a saber a quan- 
tia de cinco mil trezentos e dez ao escrivão Luiz 
Manuel Feliciano Kelly; a quantia de cinco mil 
réis ao alcaide Antonio Ribeiro de 31diraes; e a 
quantia de quatro mil réis ao escrivão do mes- 
mo Joaquim do Espirito Santo; cujas tres par- 
cenas perfazem, a, dita 'quantia *de quatorze mil 
trezentos e dez. 

Accordiou-se mais que se passe outro manda- 
• do para o actual procurador pagak- a quantia de 

tres mil e quinze réis 'de meias Justas vencidas 
no summario a que se procedeu no Juizo Geral 
de Fora sobre a morte do preto André ;  que se 
.enforeon a si mesmo, escravo do alferes José' 
Antonio Martins, a saber a quantia de mil e 
quatrocentos e quinze aio escrivão Francisco José 
Barbosa, e - a quantia de mil e seiscentos ao ai- •  
caide Antonio Ribeiro de Moraes, cujas duas 
parcellas perfazem a dita quantia de tres mit 
e quinze réis. 

Na mesma a se despachou o expediente 'deste 
• dia, e por não haver mais a providenciar este 
mandaram lavrar em que se assignaram e ea 
Bernardino de Siena Reis e Almeida o escrevi. -- 
Pacheco 	Toledo 	Prado 	Venoso. 

• 

• 
•  

• 

• 

• 

• 
• e  
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o Termo de ajuntamento e as- 
sistencia de Te Deum, e cortejo 
a Sua Magestade o Imperador 
por occasião dos almas da Au- 
gusta Prineeza Imperial D. Ma- 
ria da Gloria em cumprimento 
da portaria do Excellentisshno 
Presidente de 28 de março de 
18/5. 

• 

4 

Aos quatro dias do mez de abril de mil oi- 
tocentos c vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Pauto e casas da 'Camara Paços do Con- 
celho della, aonde foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora José Corrêa Pacheco e Silva presidente 
do Senado da Camara e os vereadores o cirur- 
gião-mor Francisco de Paula Xavier de Toledo, 
e o sargento-mor Antonio Salino da Fonseca, 
e o capitão Antonio tia Silva Prado, estes dois 
transados e aquelle actual e o tprocurador actual 
o capitão José Rodrigues Venoso de Oliveira, e 
o Doutor Manuel .  Joaquim de Ornellas e sen- 
do ah!, juntamente com o Doutor Ouvidor 
Geral e Corregedor Antonio de Cerqueira Lima, 
sahiram incorporados cobertos com o Imperial 
Estandarte, que conduziu o dito Doutor Ornei- 
ias vereador transacto, e foram á fr Cathedral, 
e alii depois de a.ssistirom ao Te Deram conimi- 
go escrivão da Gamaria, foram a Palacio do GO- 
verno, e assistiram na forma do costume ao cor- a 
tejo a Sua Magestade o Imperador por occasião 
dos annos da Augusta Princeza Imperial D Ma- 
ria da Gloria, segundo as Imperiaes ordens, e 
portaria do Exoellentissimo Presidente da Pro- 
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vincia depois do qual acto findo, se recolheram 
outra vez aos Pagos do Concelho com a mesma 
cerimonia Do que para constar. mandou o Se- 
nado lavrar este termo; em que se assignou o 
Senado tão sómente e eu Bernarclino de Sena 
Reis e Almeida escrivão da Camara o escrevi. 

Pacheco 	Toledo --- Safino 	Velloso. 
~RR. 

Veicança de 6 de abril de 
1825. 

41$ 

4 

• 

• 

Aos seis de abril de mil e oitocentos e vinbei l  
e cinco nesta Imperial Cidade' de São Paulo o 
em a s\ casas da Camara, Paços do Go nce I lio deita, 
aonde foram vindos o doutor juiz 'de fora presi- 
dente do Senado José Corrêa Paçheco e Silva, 
e os vereadores o cirurgião-mor :Francisco ide 
Paula Xavier de Toledo, e io capaão-mor Eleu- 
therio da Silva Prado e o capitão procurador 
José Rodrigues Velloso de Oliveira commigo es- 
crivão da Camara ao diante nomeado, para:effei- 
to de assistirem á presente sessão, 4e sendo ahi 
se deliberou o seguinte. 

Na mesma accOrdou o Senado que se passe 
mandado para o actual procurador pagar ao 
preto Francisco: de Brito, escravo de Anna de 
Brito a quantia de- ires "mil duzentos e quarcnlit 
réis, que por ordem deste Senado ;  e do ex-pro- 
'curador o capitão João Rodrigues de Camargo 
Pires, ajustou o ex-vereador capitão Antonio Herr - 
nardo da Veiga com o dito escravo e mestre 
valleiro por alimpar oitenta e \una braças de 
valia a preço de quarenta réis por braça, cuja 
valia está defronte da &acara do padre José 

Is 

• 
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Use Toledo, afim de Nervir de exgotia, como con- 
sta do bilhete do dito vereador, jria forma da! 
deliberação da vereançq de bito de janeiro do 
corrente aimo. , - 

• 

• 

Na imesm)a se recebeu ium officio .do procura- 
dor ida Camara de Santos João ;Baptista Rodri- 
guies da Silva, remettendo noventa e seis mil' 
réis de doze aimOs findos de lordmarias para c 
escrivão da Imperial Camara, exigindo) conhe- 
cimento.  ; pelo quedeliberou o Senado, que s:e 
faça carga dessa !quantia no livro competente; 

• e qtie o iiroeurador 'remetia ó dito conhecimen- 
to, recebendo o dinheiro. 

Na mesma se deliberou,q'ue eu escrivão lan- 
ce as contas dia iex-procurgdor o capitão João 
Rodrigues de Camargo. Pires, pertencente ao 
anno presente até á sua sahida do dito unpre- 
go, as quaes m acham vistas e examinadas. 

Na mesma se despachai in expediente deste 
dia, e por não haver mais a providenciar este, 
mandaram livrar os ditos /presidente e tofficiaes 

g da Camara, em que :assignaraM. e leu Benedicto 
de Sena Reis de Almeida .escrivào da Camara, 
o escrevi. 	Pacheco • Toledo 	Prado --- 
Venoso.. 

• 

Juramento da Constituição 
do Imperio. 

Aos nove de dbril de mil le oitocentos e 
te e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo e 
em as casas tda (Clamara Paços do Concelho; 
aonde estava o Senado da Gamara tem vereança 
compareceram a jurar o Projecto da Constitui-. 

• 
• 

• 

• 
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ção do Imperio os abaixo assignados, e logo 
pelo Doutor Juiz de Fora Presidente lhes foi 
deferid,o o juramento dos.  Santos Evangelhos em'
um livro delles em que puzeram suas mãos di- 
reitas, sob cargo do qual lhes encarregou que 
com biia e Cl consciencia jurassem observar, 
e fazer Observar e defender a dita Constituição 
e obediencia a Sua 1Iagestade Imperador, o 
qual sendo por cites recebido assim o prometi- 
teram cumprir, c por firmeza se ussignain. 

O Padre Francisco Melena Homem. 
Paulo José Bodrigues. 
E por não haver mais quem jure este man- 

daram fechar e assignam e eu Bnnedicto de4 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 	Pacheco 
TokUo-- Prado 	Ve I I o zo. 

• 

a • 
Termo,  de vekeança de 9 de 

abril de 1825. 

• 
• • 

1 • 

Aos nove dias do mez de abril de mil oito- 
centos e vinte e cinca nesta Imperial Cidade de 
São Paulo, e em as casas da Camara Paços do 
Untoelho della, aonde estavam em vereança o 
Doutor Juiz dc Fora Presidente José CorréaPar 
checo e Silva, e os vereadores o cirurgiãommor• 
Francisco de Paula Xavier de Toledo, e o caio 
pitão-mor Eleutherio da Silva! Prado, e o pro- 
curador o capitão José Hodrigues Vellóso de 
Oliveira, commigo escrivão da Camara, e senis 
do ahi se trataram os negocios seguintes. 

Na mesma se respondeu ao officio que na 
vereança de 23 do passaido se recebeu do juiz 
de fora nomeado Ernesto Ferreira França. 

• 

• 

• 
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Na mesnut apresentou o procurador a qwin- 
tia de sete mil e duzentos de orditnaria perten, 
acanhe ao escrivão da Impúrial da Camara do 
Desembargo do Paço, que remeteu a Camara 
de Pindamonhlangaba, pertencente ao anno pas- 
tsado de 1824, e deliberou a Camara que ou faça 
carga no livro competente. E se lhe dê o co- 
nhecimiento. 

Na mesma foi apresentada pelo mesmo pro- 
curador a quantia de quatorze mil réis de orr 
dinarias que remetteu a Camara de Mogy das 
Cruzes e ¡deliberou a Camara o mesmo assim. 

E por não haver Mais a 'deliberar este man- 
daram fechar: em que.  se  assignam e eu &net-- 
inardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 
Pacheco 	Toledo 	Prado 	Vellozo. 

Juramento da Constituição. 

• 

Mis treze dias doi Inez de abril de mil e oi- 
tocentos e vinte o Cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e casas da Camara Paços do Con- 
celho deita onde 'sie 'achava reunida 'a Camaira 
debaixo da presidencia da 'doutor juiz de fora 
presidente' da Camara José Corrêa Pacheco 'e 
Silva, e os vereadores abaixo assignados, ahi pela 
mesma Camara foi deferido o juramento dos! 
Santos Evangelhos em iuni livro deites ao Dou-- 
tor Ernesto -Ferreira Fiança, e debaixo tdellie 
lhe encarregou de observai e guardar fielmente 
a constituição .politica deste Imperito, e de fa- 
zel-a manter, e de obediencia a Sua Magestade o 
Imperador; cujo juramento sendo por -cite re- 

• 

• 

1 
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da •Camara o escrevi. 	França 	Toledo --- Prado 	Vellozo. 

Vereança de 16 de abril de 
1825. • 

• 

• 

• 

• 

Mis dezeseis de abril de mil oitocentos! e 
vinte 'e cinco nesta Cidade Imperial de Sã.o, Paulo 
e em 1.as casas-da Capara Plaços do Canuelho, 
aonde  estavam em vereança o Dfoutor Juiz de 
Fora Presidente Er:nestd, Ferreira França, e .  os • 
vereiadore• e procurador abaixo assignados, com- 
migo fascrivãe da Camara, se trataram: os nego - 
cios e expediente seguinte. 

Acoordaram que se passasse mandado .para 
o actual procura•dor pagar aos officiaes dia Ca-, 
mata o primeiro quartel !do corrente anno, ven- 
cido no fim do mez proximo passadb de seus • 
ordenados na forma do estylo; e bem assini os 
alugueis das casas digo assim o que se deve de 
aposentadoria do .ex-juiz de fora a Deutor José 
Corrêa Pacheoof e Silva, até o diá. treze do cor- 
rente, em que to'mOu posse o Iboutor Juiz de 
Fora actual. 

A.ccordarfam mais que se - passe mandado para 
o actual procurador Pagar aio Doutor Ouvidor 
a ~tia de doze mil .duzentos e vinte réis da 
rubrica do livro, exigida pelo dito ouvidorLya.ra 
lançamento das cedulas dos juizes de fac 

Na mesma se despachou o expediente deste - 
dia, e por não haver mais a providenciar &s te 
mandaram lavrar em que se assignarikje eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida h escrevi. 
França 	Toledo -- Prado 	Vellozio. 

• 
• 

• 

• 

• • ••• 	—er.• 	 -o!~ .:•ELPIII. 
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Termo de juramento da COTI- 

stiluição. 
• 

• 

Aos vinte de abril de mil oitocentos e vinte 
e cinco nesta Imperial Cidade de Sào Paulo e 
em llS casas da Camara aonde estava o Senado 
da attmara condi ,a •residencia 1 do Doutor Juiz 
de Fora Ernesto Ferreira França comparece- 
ram a .  jurar o Projecto da Constituição Política 
do Imperio os abaixo assignados entre os quaes 
vem jurar e jurou o Capitão Francisco José da 

/ Silva em 'legar e como procura:dor do 'tenente 
José Ferreira da Silva, por concessão do mes- 
mo Senado, aos quaes se lhes deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos sobre um livro 
deites sob cargo do qual prometteram observar 
e fazer observar a Constituição Politica do Im-G 
peno, le obediencia a Sua Magestade ro Impera- 
dor, pelo que se assignam. 

Como procurador de méti sogro o tenente 
João Ferreira da Silva 	Francisco 'José da Sil- 
va, capitão. E para constar mandaram. lavrai4 
este termo em que se iassignarn e eu B.1?rnãrdi-Df 
no de Sena Reis e Almeida o escrevi. --- Fran- 
ça 	Toledo 	Salino 	Yellozo. 

Vereança de 20 de abril de 
1825. 

• • 
• 

AOS vinte dias do mez de abril de mil oitor 
centos• e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e casas da Camara Paços do Conce- 
lho 'dela aonde foram vindos o Doutor Juiz de 
Fora Presidente Ernesto Ferreira França, e os 

• 

• 
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vtM'eadones ó cirurgião-mor Francisco de Paula 
Xavier" de Toledo, e o sargento-mor Antonio Sa- 
fino da *Fonseca este ;Cansado, e laquelle actual 
e o procurador o capitão José Rodrigues Velloso 
de Oliveira, commigo escrivão Ido seu ¥.cargo, 
sendo ahi em vereança se trataram bs negocies 
e expediente seguintes. 

Metia se recebeu ium offició doi juiz almota- 
cé o dapitão Francisco Pinto Ferraz deádata 
de idezeseis do corrente ;sobre melhor ordem de 
de-talhe do curral, e Ia Camara deliberou que fi- 
casse a sua resposta. para a seguinte sessão, a 
cujo officio laoompanhou !um auto de organiza- 
ção de detalhe. 

Nella foi accordadoi que se passasse man- 
dado para o actival procurador IPagar-se á si 
mesmo da quantia de cento e oitenta e quatro 
mil trezentos e seísenta réis coforme os do- 
cumentos que iapncsentolu, que foram vistos e 1 
examinados e approvados por serem todos. .os 
documentos despesas feitas por prlein desteSe- 
nado ern ;varias sessões e no dito »tandado de- 
vem ir, especificadas as deskesas r .suas or- 
dens. 

Na .  mesma foi deliberada qUe se faça vistior 
ria no dia de ;amanhã pelas oito horas da ma?- 
nhã sobre a ponte dta. Constituição abaixo de 
São Bento, em/ consequencia de-um requerimen- 
to do capitão Joaquim Floriam) de Godoy para 
a gutal deverá o escrivão notificar o dos mestres. 
um pedreiro, e outro ,  carpinteiro para servirem 
die. louvados. 

Na mesma foi proposto e approvado para) 
servir de parbdor de órfãos pelo procurador, e 

• 

• 

• 

.001.  
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pda Ca.mara ii Bento José da pilva Rega quer 
depois de 'aprie.sentar folha ourrida ,e (certidão, 
de juramento da Constituição, se lhe passar cer- 
tidão na torna da lei; foi tambem proposto e 
approvado pelo procurador e à Camara para 
avaliador do Concelho dos bens moveis, e de- 
ver4 ser provido depois de apresentar os mes- 
mos documentos, o capitão José da Fonseca 
Carvão. 

Na mesma depois de se despachar to expe- 
diente este 'se mandou Lavrar em que se astsi'- 
gnam e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida; 
o ¡escrevi. -- França 	Toledo 	Salino 
leso. 

• 

• 

Juramento da Constituição 
do Imperio. 

Aos vinte e ires klias do met de abril de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em rasas da Camara, Paços do 
Concelho delia, eaonde foram vindos o Doutor 
Juiz de Fora Presidente Ernesto Ferreira Fian- 
ç,a, e o vereador io cirurgião-mor Francisco de 
Paula Xavier de Toledo, Ie o procurador o ca- 
pita° José Rodrigues Venoso de Oliveira com- 
migo escrivão da Camara e sendo nhi em acto 
de veretruiça compareceram a jurar o .Projecto 
da 'Constituição os abaixo assignados e pelo Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente lhes foi defexida 
o juramento dos Santos Evangelhos em um li- 
vro deites em que puteram sitias meãos direitas 
sob cargo do qual lhes encarregou que promet- 
tessem jurar e guardar a dita Constituição, e 

• 
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obediencia a Sua Magestade o Imperador o que 
assim prometteram cumprir, e assignatn. 

O Padre Antonio Manuel de Abreu 
Joaquim Francisca de Abreu, capellão do 

Hospital Militar 
Francisco Alves Lottis 
José da Fonseca Carvão e Camara 
Antonio Ribeiro de Moraes 
E por não haver mais quem jurasse estie 

mandaram fazer oin ,que se assignam leu Bei- 
nardino de Sena Réis e Almeida  escrivão

,  da 
loso, Gamara o escrevi. • França ,-- Toledo --, Vel- . 

• 

• 

• 

Vereança de 23 de - abril de 1825. 

Aos vinte e tiles de abril de mil oito 	tios e vinte e cinco nesta Imperial 'Cidade de Sã,o 
Paulo e em Camara aonde estavam o, Doutór 
Ernesto Ferreira França, juiz tle fora presidente, 
e o vereador cir,urgião-mor Fra9cfsco .de Paula 
Xavier de.  Toledo e o capitão procurador José 
Bodrigues Velhos() de °liteira, ke trataram os 
negocies seguintes. 

Na mesma se recebeu um officio dos contra- 
ctadoresda subscripção mensal Francisco José 
de Azeveido, Bernardo Guedes Cardoso e Vas- 
conceitos; João Vicente de Brito, dizerido que 
já receberam a quantia 	cento"e dezoito mil 
e quatrocentos, e acompanhando um i relação 
das pessoan que contribuiram, e esta Camara 
deliberou que séolficie ao thesoureiro para re- 
ceber a dita quantia na forma Ido costume. 

• 

• 
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Na ine.sma se recebeu um officio do juiz al- 
motacé o capitão Francisco Pinto Ferraz repres 
sentando qitiè esta Canpra inunde pôr alguns 
gigantes no paredão de Santa Thereza, e estia 
Camara delsiberou que na sessão seguinte se res- 
ponderã. 

Na mesma foi proposto para partidor de ór- 
fãos José Rodrigues de Almeida pelo procura- 
dor e a Camara o approva, e me ordenou que 
o avise para comparecer, e bem tassbn o outro 
nomeado para dizer se tacceitani; e foram na 
forma do estylo, e se lhe passar provis são de, 
pois de apresentar folha icori ida, e certidão do 

-aturamento da Constituiçã.o. 
• 

• 

' 	E depois de se despachar o expediente digo 
na mesma foi recebido. uma representação do 
carcereiro sobre o concerto que se deve fazer 
na enxovia, e varies concertos, e P. Camara de- 
liberou que na sessão :Seguinte •e•faça Vistoria 
para se dar as providenCiaà necessarias. 

E por não haver *mais nada, depois de sei 
dar o expediente aos negocies este mandaram 
fazer em que se assignam e eu Berlim-dm° de 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 

• 

Depois ainda se recebeu um officio do Dou- 
tor ouvidor geral e corregedor da comarca de 
data de hoje em que declara fazer a sua audien- 
cia geral de capitules de correição no dia vinte 
e seis do corrente, e esta Cantara õrdenou-me 
e mais ao porteiro e alcaide que t se promptifique 
tudo para esse dia e se farão os avisos necessa- 
rios aos vereadores transactos, e cidadãos, e 
depois assignarain e eu ,Bernarfdino de Sena Reis 

• 

• 

• 
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e Almeida o escrevi. 	França --- Toledo 	Vel 
lozo, 

1 

Vereança de 27 de abril de 
1825. wee 

e •  

•  

•  

• 
• 

• 

• 

•  

• 	e. 

Aos vinte e sete dias do mez de abril de mil 
e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e em Cantara, Paças do Cor- 
celha em que estavam o Doutor Ernesto Ferrei- 
ra França, juiz de fora presidente ç vereado- 
res o cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier 
de Toledo', e o capitão-mor Eleutherio da Silva 
Prado, e á pnocurador o capitão José Rodrigues 
Venoso de Oliveira em ;acto de (sessão. 

Se ,officiou ao thesoureiro da suk)scripção 
mensal remettendo uma relação dos agentes dá 
Subscripção mensal relatada na vereança pus- 
sada. 

Na .mosema se recebeu outro officio dos agen- 
tes José Rodrigues Pereira, Manuel Joaquim Coe- 

. lho, Francisca Garcia Ferreira., • In uma velar 
ção de cinco' enta .e oito mil e q trocentos réis, 
que receberam dos subscripptore , e esta Cantar 
ra deliberou remettel-a aa thesoureiro g1eral deita 
para receber esta quantia deltas na forma das 

. instrucções. 
Na miesma pelo procurador foi apresentada 

a quantia de sete mil réis que recebeu da Ca- 
Mara dai Villa da Conceição de Itanhaen para 
°Minarias da Imperial Camara digo ()Minarias 
tio escrivão. da Imperial Cairtara, e esta Camara 
ordenou que se fizesse dessa quantia carga ao 
procurador no livro competente, e o mais do 
estylo. 

• 

• • 

1 
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Na mesma compareceram José Rodrigues dc 
Almeida é Salvador José Nunes Corrêa main- 
Gados por esta Camara.,para .servirem os togares 
de partidores desta cidade de orfãos, e por eles 
foi Receito os ditos logares, e se mandou passar 
provisão na •forinia do estylo, tirando folha cor- 
rida, e certidão do juramento da Constituiçã.o, 
e não Provido Bento José da Silvia Rego par im- 
peditnento, que foi presente a esta Camara. - 

Na rposmla foi pela Camara accordado que 
se pague ,lao escrivão da comarca actual Rene- 
dicto de Sena Reis e Almeida a "quantia de sete 
cil e duzentos, que por regimento lhe é devido 
do auto de contas que se tomou ao ex-proctuu- 
dor o capitão? João Rodrigues de 'Camargo Pip- 
res, como consta do livro de contas a folhas, 
para o que se passará mandado na forma dó 
estylo. 	4 . _da' 

E por .  não haver mais a providenciar depois 
do expediente que se deu aos negocias este man- 
tilaram fazer em gine se assignaram e eu ter 
nardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 
Françiet ---- Toledo 	:Prado 	"Vellozo. 

1 

k 

. Vereança de 30 .  de abril de 
1825. 

• 

• 

Ms trinta dias do mez de abril de mil Ditar 
ventos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e em as casas da Camara Paços do 
Concelho della aonde foram vindos ó Doutor 
Juiz de Fora Presidente Ernesto* Ferreira•Fran- 
ça, e o vereador o sargento-mor Francisco de 
Paula Xavierde Toledo, e o procurador ó capi- 

e • 
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tão Jiosé Rodrigues Velloso de Oliveira, commigo 
escrivão da C.amara e sendo ahi se trataram os 
negocios seguintes. 

• 

•  

•• 

• 

•  • 

•  
• 

• 
II 1 	•-t ç

;1 	 • 

	

ri 	4i • 

• 

Na mesma se recebeu um officiada C.amara 
da villa de Ubatuba de quatro de abril do cor- 
rente, remettendo a esta Camara das ordinariasi 
para o escrivão da Imperial Camara desde o 
anuo de mil oitoctentos e dezenoye até o 'ultimo 
de de,zembro do corrente annõ, a quantia de 
seiscentos e sessenta mil télS a klez mil réis por 
anno 	notas do 'Banco Nacional do Rio de 
Janeiro, e esta Camara deliberou que se rece- 
besse, è que depois 'de feita 'a carga no livro 
competente se dê quitação da dita quantia. 

104 

Nellulendo eu escrivão. (Ia Cantara  lido os 
sproVimentos feitios peto Doutor Ouvidor e Cor- 
negedor e Provedor Antoni dkCerqueira Lima em 
a sua correição finda no dia vinte e seis d ) cor- 
rente em audiencia geral, `por Ordem do mesmo 
provedor, e intimado. os'seus prgvimen.tos aos 
officiaes da 'Cantara de que' passei/ certidão. Or- 
denou esta CaTnara que o krocurlador cuidasse 
qtuanto antes na factura do livro para a escrar- 
pturação das contas deste Concenho, ordenando 
no provimento quinto do livt ó de Eom;tclas de 
contas a folhas ses.sença v -ei SO- 

Na mesma. ordenou a Camara, que em cum- 
primento do provimento segundo dó lavro de 
audiencias .geraes a folhas cento e quatorze ver- 
• o, eu escrivão notificasse aos carpinteiros, Ma- 
nuel' Alves dos Reis, José Pinha 1/41a Silva e os 
pedreiros Vicente Ferreira, e Ig;nacio /crioulo, 
para tirar o alinhamento da calçada da rua g  da 

gola 

• 

•P1 • 
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Esperança, e pana assistir ao ¡LUZ almotaeé a 
quem se deverá officiar. 

Em consequencia do provimento terceiro do 
livro de tomadas de contas 'a folhas sessenta, 
ordenaram que eu escrivão notifique aos mes - 
mos, para o dito fim, e klepois de notificadós se 
deliberar o dia da vistoria com elles, e bem as- 
siá notifique pana bi mesmo um ao tenente co- 
ronel Cabral, que é engenheiro. 

Na mesma pelo procurador foram propos- 
tos para juizas atmotaceis Francisco Pinto. tio 
Rego, e Ft ancisco Antonio Barutel, por se ter 
acabado o tempo d'e' servirem os vereadores 
'transados, e pela Camara foram approvados, 
Inc ordenaram que os avise para na 'primeira 
Sessão virem tomar posse e. juramento na for- 
ma do costume. 

Na mesma se .recebeu 'um officio do Excel- 
lentissimo Senhor Presidente, em que ordena que 
esta Camar.a remetta copias authenticas de todas 
as memorias documentos, e quaesquer outros 
papeis officiaes, que possam servir para 
trar, e facilitar o importante e util trabalho. dai 
Historia, do Brasil .de'que se acha encarregado 
o Conselheiro José. dá Silva Lisbôa, e esta Ca4 
mara ordenou-me que assim o praticasse com- 
aÉpossivel brevidade. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por não haver mais nada a fazer Sé 
mandaram lavrar em que se assignaraM e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida . o escrevi. 

França --- Toledo 	Velhos°. 

• 

• 

• 
• 

1 
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Vereança de 4 de maio de 
1825. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Aos quatro dias do mez de maio de mil oi- 
tocentos e vinte e cinca nesta Imperial • Cidakte 
de São Paulo, em éasas da Cantara e !Paços do 
Concelho,  h:Jena, 'aonde foram Vindos ó Doutor 
JUirde Fora Presiclente Ernesto Ferreira França 
e o vereador o sargentammor Francisco Xavier de 
Paula Toledo,eo prócur-  ador ó capitão José fio- 
drigues Venoso de Oliveira, c•mmlgo escrivão In- 
terino no impedimento dia "actual, é !Serie° ahi 
trataram oS negoeios• seguintes. 

Na mesma se recebeu um Livro por offereci- 
Mento do Doutor 'Ouvidor desta Cidade  'Auto- 
nio --Cerqueira Lima, para a escii.pturação da 
receita e despesa desta Cama; a, e em consequen- 
cia do dita °Merecimento e recepção {deite se ex- 
pediu 'um officio, ao Mesmo ouvidor, dando-lhe 
agradecimentois. 

Na mesma esta Camara !determinou ao, pro- 
curador actual o caiSitão José hocheigues Veno- 
so ,de Oliveira, para que o linkdasse encader- 
nar e preparar á custa desta Cantaria. 

Na mesma sé expediu um officio ao Excel- 
lentissimo Senhor Presidente desta Provinda Lu- 
cas Antonio Monteiro de Barras, sobre o officio 
que enviou  a esta Camara 'em 'data de vinte 
e nove de abril do corrente ianno, affirmando 
ao Illesillod Excellentissimo Senhor o prompto 
cumptiMenlo do mesmo 'officio. 
, Na mesma foi nomeado peta mesma.  Cama- 
ra para avaliador do juizo, de bens moveis,, 
Manueel Ribeiro de Araujo, que já serviu e me 

• 

• 

I 

1.  1 	r . 

i II 

II 	r s"A 
• ar:• 
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determinaram que o avisasse pára tirar o com- 
petente provimento.. 

E finalmente se despacharam os expedien- 
les deste dia, e por não haver mais nada, se deu 
por cancluide os negoeios desta vereança. E 
mandaram lavtar o presente em que assignam 
eu Manuel José Vaz, escrivão da Decimkt, que 
no impedimento doi actual o escrevi. --- França 

Toledo 	Velliozo. 

Vereança de 7 de maio ,dés 
1825. 

, Aos sete de maio de mil e oitocentos e tintes 
e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo .  e 
em Ganira Paços do Concelho, aonde foram. 
vindos o Doutor Juiz de Fora Ernesto Ferrei!~ 
ra França presidente e vereadores o cirurgião 
mor Francisco de Paula Xavier 'de Toledo, e o 
capitão-mor Eleutherlo da Silva Prado, e o sar- 
gento-mor Antonio Salino da Fonseca este trans- 
acto, e aquelles actuaes, e o procurador o 
tão Jasé Rodrigues Venoso de Oliveira com - 
migo escrivão4ht Camara, e sendo ahl se ira,- 
taram os negocies seguintes. 

,

meSma pelo procurador actual desta. Ca- 
•mara foram apresentados varios documentos, o 
primeiro que pagou a Antonio Ribeiro de Esco- 
bar pelo concerto da prensa pára o sello desta 
Cantara a quantia de mil e seiscentos réis, que 
pagou •tani bem de ferias para o concerto da 
caixa da agua do Chafariz do Rosario, a quan- 
tia de nove mil duzentos e. oitenta réis, de sello 
do livro para as eedulas dos juizes de facto dois 

á 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

330 -- 
• 

• 

•.• 

•  

• 

• 

• 

•  

• 

••• 
•• 

mil novecentos e oitenta réis, para hostias vinho 
e mais p.é de altar a. quantia de cinco mil. e qua- 
trocentos réis, e que pagou aos capitães do mat-., 
toFrancisco Pines, Ignacio Antonio da Silvá, 
Antonio Loureiro, Anastacio da Silva, constan- 
do tudo de dez documentos, que importam na 
quantia de• vinte e seis mil cento e quarenta réis, 
pelo que 

Accord.aram qtue .se passe mandada ao dito 
procurador para se pagar o mesmo ida dita quan- 
tia de, vinte e gieis mil !cento e quarenta réis con- 
stante dos taes documentos que foram vistos e . 
examinados. 	 • 
, Na mesma se recebeu uni officio do Doutor 
Ouvidor Geral Corregedor actual, Antonio Cer- 
queira de Lima em data de 'seis do éorrente exi- 
gindo-_, com a maior brevidade se lhe remela 
uma relação - exacta que demonstre em litulos 
separá.dos -quantias julgados, povoações, fregues 

,zias, ine capelas tem esta cidade e seu term.), suas 
denominações, e oragos ;  suasi justiças, numei o 
d'e fogos, e de habitante com wilivisão de classes, 
as princip,aes estraila;, e para onde Ne dirigem, 
as distancias que tem as vilas cifoumvizinlia.s, 
mais proximas, e os erfeitos que 'exportam, e isto, 
em fconsequencia da portaria de dezeseis de mar- 
ço p. p. do secretario de lataido dots Negocias 
da Justiça, Fedi a qual pôz pela Ctunara o seu 
Cumpra-se; e ordenam que tom a major brevi- 
dade se dê execução ao dito officio. a 

Acoordaram mais que o dito procurador pa- 
gue ao arrematinile 11arcellino Antonio da Matta, 
trinta e nove mil e quinhentos, metade de sua 
arrematação que foi setenta e nove mil réis, 

• 

• 

• • 

• 
o 

• 

• 
• • 
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papa a factura das folhas das jandiás da cadeia 
de dentro para fora, que foi feita no dia vinte 
e nove de janeiro do corrente latino. 

Na mesma se respondeu ao Excellentisslinol 
Presidente em o requerimento dos, moradores 
de Santo Amaro que volt' a esta Cantara infor- 
mar, dentro do qual %foram todos os impeis 
documentos que sobre o dito caminhá havia 
nesta Catnara. 

E por não, haver mais que se traiè este man- 
daram lavrar depois' de se clespa.char o expe- 
diente em que se assignam e eu Bernardino de 
Sena Reis e Almeida o escrevi. --- França --- 
Toledo 	Prado 	Safino 	Veltozo. 

Termo de juramento, da Con-, 
stituição. 

• 

• 

Aos onze 'dias do mez de maio de mil oito- 
centos e vinte e cincos nestas  Imperial Cidade de 
São Paulo e em Camara aonde presidia o Dou- 
tor Juiz de Frit-a Ernesto Ferreira França, com- 
pareceu, ou compareceram a jurar o Projecto 
da Constituição deste Imporia, digo comparece- 
ram a jumr a Constituição do Imperito os abai- 
xo assignados a quem deferiu o presidente o 
juramento dos Santas Evangelhos em um livro 
deites em riile puzeram suas mãos direitas, sob 
cargo do 'qual lhes encarregou que iguarda.ssem 
e fizessem guardar e observar a Constituição Po- 
litica do Imperio, e obediencia a Sua Uagestade 
o Imperador, o que assim prometteram cum.- 
prir, e se aisignaram. 

• 

• 
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Joaquim da Silva Prado, ajudante das °iode- 
nanças. 

Manuel Guilherme da Silva Cruz, furriel ca- • 

valaria. • 

Is E por não appareoer quem mais jure e assi- 
gne este termo de juramento este mandaram la- 
vrar em que se assignaram e eu Bernardino de • 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 
ledo 	Prado -- Salino ---  

França 	To- -- 

• 

Termo de vereança de 11 de 
maio de 1815. 

• 

• 

e  

e 

Aos onze dias do knez de maio de mil oito- 
centos e vinte e cinco nesta Imperial Lid ado  de 
São Paulo e em Camara Paços Klo Concelho aúna. 
de foram vindos o Doutor Ernesto Ferreira Fran- 
ça juiz de fora presidente e yerestubre; o I cirur- 
gião --mor Francisco de Paula kavio.:br (kl To- 
ledo, e o capitão-mor Eleutherip da Silva Pra- 
do, e o sargento-mor Antonio Salino da Fonseca, 
este. transacto, e aqueles

. 
actuabs, e 9 procura4- 

dor o capitão José Hodrigues Venoso de Olivei- 
ra commigo escrivão da Camara, e sendo ahi em 
acto de sessão se ti-atou do expediente seguinte. 

Na mesma se determinou que se .oficie aos 
cidadãos, e empregados que tem- cavalos para 
darem os seus cavallos para a procissão de Cor' 
pus Christi, e que eu _escrivão fizesse os officios. 

Na mesma se determinou que se officiasse ao 
juiz almotacé actual para fazer limpar asruas, 

d c caiar as testadas as casas para o dia dá pro- 
cissão de Corpus Christi. 

• • 

• 

fal 
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Na mestna se ordenou ao procurador que ti- 
vesse as despesas necessarias e déssie ias provi- 
diencias do costume piara se effectuar com asseio 

• a procissão dita, timbales e etc., e bem assim; 
o concerto das calçadas das ruas por onde pass'a 
a procissão, que pertencem á Cantara. 

Na mesma •se.riecebeu uma portada do Ill'u.s- 1  
trissimo e 'Excellentissimo Presidente em 'res- 
posta á informaçã.o desta Camara respectivo ao 
caminho velho de Santo Amaro, remettendo os 
tlocumentos, que desta Camara. foram. 

Accordou.-se que o procurador mande fazer 
um lampeão de folha envernizado para alumiar 

s . o patamar da escada da cadeia, e dar tudos os 
dias as velas ou azeite necessario, ria forma ,da 
petição do actual caroereirx) Floriano da Veiga. 

Na mesma se determinou que se mande sei- 
lar, e rubricar o livro dos icoutos, ordens, orde- 
nado em os • unimos provimentos deste tanno; 
paras logo se escripturar nelle. 

'E por não haver mais a tratar-se; depois de 
se dar o expediente e as ordens necessadas este 
mandaram lavrar em que assignararn e eu , Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

, França 	Toledo 	Prado — Safinio 	Vel- 
lozo. 

• 

• 

• 

• 

l• 

■ 

Termo de vereança de 14 de 
m-  aio de 1825. 

• 

Aos quatorze de maio de mil oitocentos e 
vinte e cinco nest.a.  Imperial Cidade de São Paulo 
e - em Cantara Paços do Concelho aonde foram 
vindos o Doutor Juiz de Fora Presidente E rL 

• 

• 

311••■• 
• 

• 

• • 
• 
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i ti  1 i ;

• 
.. 	 atesto Ferreira França e os vereadores o ci- 

j, ; Ir
•

' •• 	 rurgião-mor Francisco de Paula Xavier de 
1'f 1;. . 	 Toledo, e capitão-mor Eletutherio da Silva Pra-. ; 

f ft • :. 1 	 do, e o procurador capitão José Ródrigues . 4. , • • 	 de Oliveira, conunigo escrivão da Camorça, e sen- 

1 
 i 	

r hl i
.

ii . 
p 

. 	• 	 do ahi em vereança se tratou do expediente se- 

a  

. 
guinte. 	 • ,1f 	, , 4  

I S r 	 Na mesma se expediram os officio,s ordena- .. 	-.) , 
• . 	dos na sess.-aro supra tanto aos que devem dar os ! 	ié 	, 

04 
r 	

, 	

cavalLos para a procissão de Corpus Christi, e 
?si" .. k2 it 0 	 ao juiz talmotacé sobre a limpeza. , 

I 	 Na mesma se expediu outro oficio ao dito 
N. 

11 ! i / 
	 juiz ahnotacé em que esta Camara lhe encarr  

I 
ST

t 	 rega b inantlar fazer o alinhamento da rua dá , 
$11 h 	

Esperança, ordenada em provimento do Doutor 

• 

•

I 	t 	• 
I •Provedor e Ouvidor Antonio Cerqueira Lima. 

• Tombem se expediram dois officios aos agen- 
• ;

., 	 tes. da 'subscripção Mensal, em que !esta C:ama- • 

ra lhes participa que devem Pagar as quantias 
constantes dais suas relações ao theso:ureiro ger 

1 j 	 ral o brigadeiro 'Manuel Rodrigues Jordão na• 

forma do costume e instrucções4 
• E tendo-se dado/o expediente' neceSsorin este 

j .  
mandaram Lavrar em que se assignaram e eu 

1 ; 	 ifernardmo de Sena Reis e Almeida 'o escrevi. 
I h, 	França 	Toledo 	Prado --- Vellozo. 

• 

Do juramento da Constituir 
• • ção. 

• Aos diezoità• dias do mez. de maio 4e mil e 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de de São Paulo e em Camara em se,ssão -  orla 
dinaria sendo presidente o doutor Ernesto Ferr 

• 
• 

••■• 
• 

• 

■1•.. 

•• 	1 
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reira França juiz de fora comparecerani a jurar 
a Constituição Politica do Imperio Os abaixo 
assignados a quem a dito presidente lhes der 
feriu o juramento dois Santos Efrangelhos na 
forma tio estylo sob cargo do qual lhes encar- 
regou jurassem guardar e defender a d.ita Con:- 
stituição e obediencia a Sua Magestáde o Impe- 
rador, - o que assim prometteram cumprir e .assir- 
gna rum. 

Bento José da Silva Rego. 
E por não haver miais quem nssignasse esta: 

mandaram fechar em que se assignatá e eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 
França 	Toledo 	Prado 	•Vellozó. 

• 

■ 
• Vereança de 18 de maio de 

1825. 
• 

• 

• 

AOs dezoito dias do •  mei de 'maio de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara aonde for'$án 
vindos o Doutor Juiz de Fora Ernesto Ferrei- 
ra França presidente e os verealdores o cirurgião - 
mor e capitão-mor e procurador acima assigna- 
das, e sendo ahi 

Se recebeiu uma portaria do presidente, or- 

. denando a. este Senado qiuc informe corno sea 
parecer sobre o requerimento Ick vereador trans- 
ado capitão Antonio Bernardo Buem) da Veiga. 

É 

 Recebeu-se outro officio Ido ouvidor orde- 
nando que se lhe remetia uma; relação das vil- 
Ias da comarca desta cidade que !tem remettido 
a esta Camara as ordinarias para p escrivão da 

• 

Imperial Camara. • 

• 

• 
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t .  . 
Na (mesta se foi fizer vistoria para a faci(1- 

na da casa da Correição que fica por baixo da 
casa desta Camara; na forrada do proivimenio 

S quarto do Doutor Ouuvidor desta Comarca An- 
tonio Cerqueina Lima, no livro de provimento 
a folha cento e 'setenta e cin.co. 	/ • e  

E por não haver mais que se tratar, este man- 
daram lavrai* em que se assignam Cu Bernardino 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. --- França 
Toledo 	Prado 	Velloio. • 1 	1 	t Il is  4. 

• ks 1 t  • 

- 	 4 0 t 
• 

Vereança de 21 de maio de 
182,5. t 

' 
Aos vinte um dias do mez de maio de mil 

ff 

, 

1 ■ 

. 
oitocentos e vinte e cinco annos, Resta Imperial 
Cidade de São Paulo em casas da Camara e Pa- 
ço.s do Concelho della, onde foram vindos ó 
Doutor Juiz de Fora Presidente eleita Ernesto . 
'Ferreira França e os vereadores oscirurgião-mor 

durador. G capitão José Rodrig es Vellózó •de 
Francisco de Paula Xavi  ier de T ledo;e o pro- 

OliVeira; commigo escrivão ao diante nomeado 

	

,, , 	 por impedimento do actual Rernardino de Sena 

o 	
Reis e Almeida, e sendo ahi 	. 

,• 	 Nesta .vereação apresentou o cirurgião-mor 
t 	, 

. 	g, 
g 

! ii: i 	 desta Catnara Manuel José Chaves, uma provisão 
I 	l 1 k 	i .  

. 	 vinda da côrte do Rio de Janeiro pela mesa; 1 	4. 	 . 
do Desembargo do Paço em' que Sua Magestade 

, 	Imperial lhe concede mais ordenado, de oitenta 
, 	 mil réis, e se mandou cumprir e registar. 	. 

. • Determinourse mais se oficiasse aos caval- 
leiros para pegarem nas varas do pilho para a 
procissão de Corpo de Deus os seguintes 	o 

•  

•  

1 

g 3( 	
g 

1
, 	 g 

• 
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1 

Marechal José Arouche de Toledo Rondou -- 
o Governador das Armas José da Silva Brandão .  

o Tenente General Cmidido Xavier de Almei- 
da. e Sousa 	o Brigadeiro Mannel Rodrigues 
Jordão 	o Brigadeiro Joaquim Mariano Gai- 
vão de Moura Lacerda -- o Coronel Francisco 
Ignacio de Sousa Queiroz --- o Doutor José Cor- 
ré:a Pacheco e Silva o Governador das Armas 
Antonio Joaquim da Costa Gavião, este para pe- 
gar lambem mias varas do pallio, e pana dar um 
cavallo de estada 

Que sé passasse quatro edittaes anntmciando 
a limpeza das ruas como é do costume para o 
dia da referida procissão 

. Se ordenou que o procurador dia Camara 
mandasse recolher umas pedras da cantaria que 
se acham na ponte ao pé de Mello Franco, e 
mandasse deitar algumas carradas de pedregu- 
lho na porta do arniazem desta Camara afim de 
poder sahir G santo para a• procissão. 

Nada mais houve, e para constar fiz este ter- 
mo que assignaram, e eu LUIZ Manuel Fei licia- 
no Kelly segundo tabellião que por impedimen- 
to do actual Bernardino de Sena Reis e Almeida 

. que o escrevi. 	França 	Toledo 	VellOzo; 
• 

• 

Vereança, de 25 de maio de 
1825. 

• 

Aos vinte e cinco de maio de mil e oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em meneais'.  ça aonde foram vindos o Dou- 
tor Ernesto Ferreira França juiz de Fora presi- 
dente e vereadores o cirurgião-mor Francisca 

• • • 

• 

• • 
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de Paula Xavier de Toledo, e to capitão-mor Eleu- 
therio da Silva Prado, e procurador o capitão 
José Rodrigues \Peitou) de Oliveira, e na mes- 
ma se expediram a; d)fficios determinados na ve- 
reança retro. 

Na mesma por não haver mais nada tendo- 
sie dado o expediente a vereação este assignaram 
e eu Bern.ardino de Sena Reis e Almeida escri- 
vão da Czunara o escrevi. ----- França 	Toledo 

- Prado -- Vellozo. 

Termo de juramento  da Con- 
stituição • 

Aos vinte oik) dias do mez de maio de mil 
oitocentos e vinte e cinco, nesta Imperial Cicia - 
de de Silo Paulo e em (Limara nos Paço; di, 
Conoelho,' aonde foram vindos o Douto:ff Er- 
nesto Ferreira França juiz de forzi presidente, e 

I vereadores O cirurgião-mor Fran sco de Paula 
Xavier de Tolc,x1o, e 0 capitão-mo Ernesto Fer- 
reira França, digo o capitão mor Eleutherio da 
Silva Prado, e o procurador o capitão José Do- 
drig,ues Velloso e Olivi ira, compareceram a jurar 
a Constituiçã:, Politica do Imperio os abaixo 
as.signados, a qi12111 o presidente da Gamara lhes 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos sob 
cargo do qual lhes encarregou que fielmente 
executassem a Constituição Politica destt (m- 
ijo e obediencia a S. M. o Imperador o que 
assim prometteram cumprir, e por isso se assi- 
gnam. 

Francisco José de Assis, alferes secretario do 
1.0 Regimento de Cavallaria da 2.1 linha. 

• I 4 	 .. 

1  o 	. 	: i 
• e 	4 	• "li=eol•••11~~•••■•• 
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Manuel José do Patrocinio Lisbcia, alferes 
reformado do 1.0 Regimento de /Cavallaria da 
2. 4  linha. 

E por não haver mais quem jure e assigne 
este mandaram lavrar em que se assignam, e 
eu Bernardino de Sena 'Reis e Almeida o escrevi.. 
-- França 	Toledo 	Prado — Vellozo. 

e 

Vereança de 28 de maio de 
1825. 

Aos vinte oito do supra dito atei e armo nesta 
Imperial Cidade de São Paulo. e em Ganiam 
aonde se achavam os supraditos presidente e 
vereadores e procurador, em vereança na mes- 
ma se receberam os officios do Exciellentis- 
simo Presidente desta Provincia de data de 
20 e 25 do corrente com copias dos bandos, que 
nesta sfe pablicaram sabre a discussio ;bis re- 

. querimentos dirigindo-se primeiramente ao pre- 
sidente e outro sobre S. M. 1. certificar por sua 
imptrial declaração que tendo jurado a Consti- 
tuição do Imperio, quer que sempre se obser- 
ve, e não quer o veto absoluto. 

E na mesma se respondeu ao officio do Ou- 
vidor de 17 do corrente remettendo-se a relação 
exigida. 

Na mesma seliecebeu outro Officio do mesr 
• mo ouvidor, exigindo que esta C.amara pague 

os jornaes de dois eonduclores de cabeça e mãos 
dó padecente David para _Coritiba e esta Ca- 
mara determinou ao procurador que satisfizesse 
um justo jornal. 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 

a 

• 
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Na mesma se respondeu ao officio supra do 
dito ouvidor. 

Na mesma se officiou ao Exoellentissifmo 
Presidente e ao vigario capitular convidando-os 
paras assistirem á festa de Corpo de Deus 

Na mesma se officiou ao coronel José Joat- 
quim Gesar de Cerqueira Leme, ao eononel.Fran- 
cisco Ignacio de Souza Queiroz, e ao coronel 
Anastacio de Freitas Trancas°, convidando-os 
para a assisbencia da festa de Corpo de Deus\ 
e pegar em urna das varas do palio. 

E por não haver muis nada, depoià de se 
dar o expediente aos mais negocios este manda
ram lavrar em que se assignaram e eu Bernar- 
dm° de Sena Reis e Almteidia o escrevi. 	Fran- 
ça 	TsiJedo 	Prado 	Vellozo. 

• 

• 

Vereança de 1.0 de junho de 
1825. 

k 	• 

Ao primeiro dia do mez de juLho de. mit oi- 
tooentos e vinte e cinoo ambos ,nesta Imperial 
Cidade de São Paulo, em casas da Cantara o 
Paços do Concelho della, onde foram vindOs 
o Doutor Juiz de Fora Presidente ;E tnesto FerL 
paina França, e os vereadores o sargento-mor 
Francisco da Paula Xavier de Toledio;, o sargento- 

• 

mor Antonio Salino da Fonseca, e ó proourador 
Yosé Rodrigues Vellozo de Oliveira commigo es- 
crivão ao diante nomeado por impedimento de 
motestia do actual escrivão &imantam de Sena 
Reis e Almeida e sendo ahi; e assim mais pre- 
sente o vereador capitão-mor Eleutherio da Sil- 
va Prado, e todos juntos. • 

• 

• 

• 

• 

•• • 

• 
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Despacharam todo o expediente da presente 
sessão, e se avençaram varias pessoas .  paria abri- 

rtni • StlaS vendas como consta tio livro das avens,. 
ças a folhas trinta e sete ----- assim mais se man- 
dou cumprir a portaria do Illustrissimb e Excel- 
lentissimo Presidente desta Provinda e incluso 
á mesmo 0 requerimento do capitão António 
Bernardo BLIC110: da Veiga e que se registasse. 1 

Nesta mesma se determinou ao procuradora 
fizesse. toda a despesa precisa para a festividade. 
e procissão id,% Corpo de Deus -  no dia de ahnak 
nhã dois do corrente mez e lana°. 	 1 

Determinou-se mais ao iscrivão da Camara 
.fizesse vamos tinidos a varies cavalheiros convi-, 
dando-os para _a mesma procisSào e festividade 
em nome .  desta Camara. 

Accordaram nesta sessão que no dia de ama- 
nhã se *reunissem todos nesta Casa da Camara 
pelas nove horas, para incorporados seguirem 
á Sé Cathedral para a festividade de Corpo de 
Deus e procissão. 

Nadá mais houyie. E para constar Manda- 
ram fazer este termo em que assignaram E eti 
Luiz Manuel FeliCiano Kelly, segundo tabellião 
que no Eimpedimento do actual escrivão Bernar- 
duko de Sena Reis t Almeida que o escrevi. — 
França 	Toledo ----.1Prado 	Salino 	Vellozo. 

Perimo clê ajuntamento no 
dia 2 de junho de 1825. 

• • 

1 Mn dois dias do mez de junho . de mil oito- 
centos e vinte e 'cinco nesta Imperiial Cidade de 
São Paulo e em as casas Ida Camará Paços dõ 

• 
• 

• • 
• 
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Geo" 
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1 

Concelho deita aonde foram vindos ó Doutor Ou- 
1/4  vidor Geral e /Corregedor Antonio Gerqueira° Li- 
ma, e Doutor Ernesto Ferreira França juiz de 
fora presidente da Cantara ,e os viereadores o 
cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier de To- 
ledo, o capitão-mor Antonio Salino da Fonseca 
e o Doutor Manuel Joaquim de ,Ornellas estes 
ultimos transactos, e os dois primeiras nctuaes, 
e o procurador da Camara o capitão José Roi- 
drigues Venci° de Oliveira commigo escrivão 

• Ida Camara, e sendo ahi cobertos com o Imperial 
Estandarte que conduziu o vereador Doutor Or- 
nellas, • siahimos em corpo de Camara acompa- 
nhando São Jorge até a Sé, e depois de ouvir 
a solenne missa pontifical, acompanhamos a pro- 
cissão com o dito santo na forma do estylo, se 
recolheram aos ditos Paços do Concelho, e Casq 
da Camara, com a mesma formalidade ído que 
piara constar mandaram lavrar elté tempo em 
que se assignarai e eu Bernardino de Sena Reis 
e Almeida escrivão da Caluda o izérevi. --- Lima 

França -- Toledo --- Prado 	Safino 	Or- 
neias 	Vellozo. • 

• Vareanç.a de 4 de junho de 
1825. • 

• • 
• • 

• 

• 

• 

Aos quatro de junho* de mil oitocentos e 
vinte e ;cinco nesta Imperial cidade de São Pau- 
lo e em vereança que nos Paços do Conçelho 
e Casas da Cantara fazendo estavam ,  o Dolitor 

. 1tuz de Fora Presidente Ernesto Ferreira Fran- 
ça e os vereadores o cirurgião -mor Francisco 
die Paula Xavier de Toleido, e o capitão-mor Eleu- 

••• 

• • 
• • • • 

• 
■■• 

0 
• 

• 

• 
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therio da Silva Prado, e o sargento-mor Anto- 
nio Safino da Fonseca este transacto, e aqu -elles 
adunes, e o procuraidor o capitão José Rodriguets 
Vellozo de Oliveira. 
• Na mesma se recebeu sum officio do actual' 

•uiz almotacé o alferes Francisco' Antonio Sa- 
muel, dizendo que já deu cumprimento á ordem 
recebida por esta Camara sobre o alinhamento 
da rua da Esperança. C por não 'haver mais que 
iite tratar este mandaram lavrar em que se assi- 
gnaram e.eu Bernardino de Sena Reis e Minei- 
da o escrevi. --- França --- / Toledo 	Prado • - 

Salino 	Vellozo. 	 •• 

• 

• 

• 

• Vereilnça de 8 de 'junho de • 
1825. 

• 

•  

Aos oito dias do mez de junho de miI 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em as casas da Gamaiti em ve- 
?caliça que na mesmta fazendo estavam o Dou- 
tor Juiz eltei Fora Presidente Ernesto Ferreira 
França e os vereadores cirurgião-mor -Francisco 
de Paula Xavier close Toledo', o capitão-mor Eleu- 
therio dá Silva Prado e o sargento-mor Antonio 
&afino da Fonseca e b ractuador o capitão José 
Rodrigues de Oliveira commigo escrivão da Ca- 
mara 

- Na mesma ,se accordou que se passem man- 
dados para o actual procurador deste Senado o 
actual José •Rodrigues Vellozo de Oliveira se 
pagar das despesas que, se fez tom à festividade' 
de Corpo de Deus, 'que importou tia quaritia de 
trezentos Mil e seiscentos réis, dia maneira se, 
• 

• 
• • 

• 

• 
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• 

• • 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

guinte: a Antonio José Fernandes .de trezentos 
e cincoenta e quatto libras de eéra a setecentos 
e vinte réis, duzentos e ciumenta '12 qivatno mil 
oitocentos e oitenta réis, Uocumento número pri- 
meiro 	Ao capitão . Francisco de Paula Leite 
Prestes de musica a quantia de nove mil e seis- 
centos réis A Anna Joaquinadigo Anna Maria 
Joaquina de dar o Anjo oito Mil réis Ao Ca- 
pitão José Mariano Rueno dos clarins e timba- 
les, seis mil e quatrocentas réis 	ao . porteiro 
Domingos Alfonso de Santa Atina de gratifica- 
ção cinco mil e oitocentos réis ás pessoas que 

, foram pegando nas rédeas do cavalo, e estribei- 
tos, carregador das armas e ..serventes' quatro 
mil trezentos e vinte réis 	Panno de linho, fi- 
tas,  eadarso, latas, kola, vermelhão. alfinetes, 
quatro pares de meias, outros preparos para 
o cavalo de São Jorge onze g  mil e seiscents réis 

cuias sete parcelas perfazem a spmma,e quan- 
. tia dita de trezentos mil e selscenticis réis, segun- 

do os documentos que apie,sentoii, que foram 
por nós vistos, e examinados e approvados. 

Accordararn mais que se passe mandado para 
o actual procurador o capitão José Rodrigues 
Vellozo de Oliveira se pagar das despesas que 
por determinação deste Senado fez com os con- 
certos das calçadas das ruas de São Gonçalo, 
Rosario., São Bento, rua Direita, e ruas princi- 
paes desta cidade por onde passou a procissão 
de Corpo de DetilS, e ser do dever do Senado 
solennizar quanto lhe era .ipossivel uma festivida- 
de tal, não obstante se não ter mandadio pôr em • 
praça, sendo á razão ide assim se praticar os 
differentes concertos, que sendo tissáz diverge.-n-* 

• 

• 

• • 
• • • 

• 
• 

• 

• 
, 1""kam•  
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te em suas despesas, eram igualinente inavalia- 
veis; e por isso. só depois de feltbs é que póde 
este Senado entrar no conhecimento da despesa 
Cjue por ferias' e documentos lhe são apresenta- 
dos pelo dito procurador,e quando outrosim es- 
tes concertos não admitham de longa Alguma 
á dita festividade; e bem assim gda gut. fez a pon- 
te do Açú, que 'segundo os documentos que apre- 
sentou importa »a quantia de setenta e trtbs iflhl 
setecentos e quarenta réis; a saber - em !Pe." 
rias dos concertas da ponte do Açú, calçadas da 
rua de São Gonçalo, Rosario, ruas princtpaes, 
por onde passou a dita procissão, dita de São 
Bento, e dita Direita, trinta e seis mil ti quatrc. 
trocentos réis. Em earradits de pedra; compra- 
das a Manuel Monteiro vinte e sele, e doze ao 
sargento-mor Francisco da Silva a seiscentos e 
quarenta réis vinte e quatro mil novecentos e 
sessenta réis em aluguel de tnis cavallos pa- 
ra os trombeteiros, alugalos ao dito sargento- 
mor Francisco José da Silva dois mil e quatro-ri 
centostréis; em a feria do alinhamento t destor- 
cimento da calçada da rua da Esperança qua- 
tro mil duzentos e vinte réis; e a Maria Joaqui- 
na da Silva de mais nove carrad is de pe- 
dras pelo mesmo preço de seiscentos e quarenta 
réis cinco mil e setecentos réis, cujas cinto addi- 
ções fazem a somma acima de setenta e tre.N mil 
setecentos e quarenta réis, os quaes documentos 
foram por nós vistos,examinados e approvados. 

Accordourse mais que se passe outro man- 
dado para o actual pnoeurador se pagar da quan- 
tia de oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta reis 
despendidos segundo os documentos que apresen- 

• 

• 

a 
• 

• 
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• 

• 

tou e por ordem do ,Senado, em rubrica e sello 
do livro- de contas da Camairál 'novamente cria- 
do• por ordem do Doutór Provedor em Sua cor• 
reição, a quantia de eincoenta e seis mil qua- 
trocenlos e sessenta réis --- Em lampeão azeite; 
velas, vinho e fio onze mil duzentos -  e sessenta( 
réis --- Item com os capitães dio muito da guar- 
da da cadeia Ignacio AntOnid da Silva, e Anais- 
taci° José da Silva e .  Victoiino de Moraes,: 
e bem assim OS que conduziram a cabeça t 
mãos do padecente David dois mil e seis 
centos ,e vinte réis 	Itein com os capi- 
tães do matto da guarda da cadeia Ignacio An- 
tonio da Silva, e .  Anastacio José da SilNiv:a e Vi- 
ctorino de Moraes, e bem ¡assim; os que condiu- 

t ziram a cabeça e mãos  do. padecente David a 
Sorocaba, Custodio Francisco e. Antonio do fio- 
sano a quantia de quatorze mil trezentos equa- 
renta réis, cujos .documentos foram por nós vis- 
tos, e examinados e apprbvados,àe fortnam a 
quantia acima as taes addiçóges de 4itenta .e qua- 
tro mil seiscentos e ;oitenta réis. 

Accordoiu-se mais que se passe outro 'manda- 
do para se pagar 'as propinaS da festividade dg 
Corpus Christi aos officiaes da caça deste Se- 
nado; e bem assim 'aos ministros; entrando nel- 
las Pia sua cêra. 

Na mesma pélo escrivão deste Senadio, Bera- 
n.ardino de Sena Reis e Almeida Toi representa- 
liado que :segundo o provimento quinto do livro 
dia tomada de contas a folhas sessenta vers(o: 
feito na correição deste lanho não se deve pas- 
sar inand°1do para o 'actual procurador se pagar 
a si mesmo senão- das despesas nflialas que por 

4 

• 

• 

• 

1 

• 
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ordem deste Senado se lhe mandar fazer, visto 
que deve o escrivão dar a quitação ás partes 
não ao dito procunador. 

Accordaram portanto que á vista.  da repre- 
presentação do :escrivão se passem os mandados 
supra para • o dito procurador pagai as ditas 
despesas M pcirtes, e dar o dito escrivão a Til:- 
taça° na forma ordenada no dito provimento., 

Acoordaram .mais que eu escrivã() the unia 
exacta relação de todas as dividas activas e pas- 
sivas, tanto do fluedevem as eamaras de orde- 
nadios ao Doutoi Ouvidor, como tambem das 
arrematações, e glosas e etc. para Ne cobrar yuan:- 
to antes. 	 • • 

E por não haver mais a provide.nciar, depois 
de despachar-se ,o expediente destc .  dia este assi- 
gnaram, e eu Bernardino ide Sena Reis e :Almeida 
escrivão da Gamara o• escreVi. , França --- To- 
ledo 	Prado 	Safino • • Vellozo. 

Vereança de 11 de junho de 
1825. • 

• 

Aos onze dias do prez de junho de mil oito- 
ce•tos e vinte e cinco niesta Imperial  Cidade de 
sao Paulo e em as casas da Camara e vereança 
em que estavam o Doutor Juiz de Fora 
sidente Ernesto 1:?rn. ira França e os ~acio- 
nes e procurador abaixo assignados. 

Nella foi recebido de José Nlanael Leitão 
agente arnecadador da freguezia de Nossa Se- 
nhora do O' da subscripção mcbnsal para o aug- 
mento dá Marinha ciam TIMM relaçril dos que 
pagaram que importa tni quini2 mil trezentos 

• 
• 
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e setenta reis peba Cantara vista. :  e examinada; 
pelo que deliberou a Camara que Se officiasse 

- na forma do estylo ao thesuureiro geral bri- 
gadeiro Manuel Rodrigues Jordão, para este re- 
ceber do dito agente, officiando-se do :Mesmo 
modo ao dito agente para lhe éntregar a dita 
quantia. 	 • 

E por não haver mais a 'deliberar este man- 
daram lavrar tend6-sc dado o expediente ne- 

. cessado em que se assignam e eu ~ardina . 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. -- França 
Toledo 	Prado 	Siafino 	Vellozó. 

• 

• 

• 

Vereança de 15 de jitmho de 
1825. 

• 

• 
• 

• 
• 

o 

• 

Aos quinze dias do ince de junho de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de de São Paulo' e em as casas d9 Camsira Pa- 

, ços do Concelho della, aonde fóram /vindos o Dou- 
tor Ernesto. Ferreira Françà jaiz de fora presi- 
dente e vereadores o cirurgião-mor Francisco 
de Paula 9  Xavier de Toledo, e o •capitão-mor Eleu- 

' therio da Silva Prado, e o procurador o capitão 
José Rodrigues Venoso de Oliveira, e sendo ahi 
em vereança se tratou do, expediente seguinte. 

Aceordararn que se officiasse aos vigarios 
e. commandantes de cada freguezia para cada 
um deites proporem a esta Camara as - pessoas 
idoneas para servirem de vintenarios, e tines para 
sen irem de escrivãeks do nvesmo vintenario com 
a distineçio de em primeiro, segundo e terceiro 
logar, declarando tambem o estado de cada um 
&lies *  e informado outrosim 'os commandantes 

• 

• • 

• 

II 
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quaes são os iictuaes vintenarios„ e escrivães, 
e as datas (kis suas provisões com .  a brevidada 
possível a bem do serviço nacional 

Determinaram mais . que o senhor procura- 
dor receba -quanto antes do transado procura- 
dor todas as ferramentas, e moveis pertencentes 
a este Senado, ou faça dar unia relação délles,. 
e em poder de quem se acham. 

Accordaram mais que o procurádorbexamine 
gumes as obras que demandam mais prompha 
concerto, ou acabamento. 	 1 

Accordaram mais que se passe mandado para, 
se pagar a cêra das propihas dos ministros,.ven- 
&las em a festividade de Corpo de Deus, visto 
que por motivo legitimo se não incluiu nas Mais . 
propinas .da dita festividade, como se ordenou 
no aécordam -  de folhas éintoenta e tres verso. 

Determinou-se que se responda ao officio 
- do juiz almaacé em quatro de júnho do corrente 

mez. 
E por não haver mais que se deliberar este 

mandaram lavrar em que se assignaranr depois 
de despachado o expediente e eu Rernardinp 
dê Sena Reis e Almeida wo escrevi. • França 
Toledo 	Prado 	Vellozo. 

Vereança de 18 de junho de 
. 1825. • 

• 

Aos ,deioito das d raez de junho de 
mil Oitocentos e vinte e _cinco nesta Imperial Ci- 
ktade de São Paulo e em as casas da Camara; 
Paços do Concelho deita em àcto de vereança 
aonde estavam o Doutor atiii die Fora Pres* 

• 

• 

• 

• 

■ • • 

• 

• 
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dente Ernesto..Ferreira França e o's vereadores, 
o cirurgião-mor *Francisco de Paula Xavier de 
Toledo, e o sargento-mor António Safino da Fon- 
seca este transacto, e ,aquelle actital e o procura- 

. 

• 

dor Ida Camara o capitão José Rodrigues Vellozo 
 de Oliveira. 

Na Mesma se expediram dois °Ilides um ao 
commandante e outro ao vigario da freguezia 
dee Nossa Senhora da Penha sobre os vintena- , 
rios, e seus escrivães na forma déterminada na 

• 

• 
vereança retro. • 3; 4  

r 	
Na mesma pelo Doutor Juiz de Fora, Presi- 

re 	 dente. me foram entregues algumas leis, decretos•
I .fr 

e alvarás, vindos ultimamente da côrte do Rio 
de Janeiro, e remettidos péto Doutor Ouvidor 

i t 	 Geral Antonios••Cerqueira Lima, as quacs man- , 
I 	 dou pelo porteiro de .ste Senado lêr e publicar, o 

qual publicará certidão ao pé deste, ordenando- 

•  

• 

• 

o 
• 

• 

• 

1 

me que depois as guarde no Archiv , para com 
aS outras se encadernarem, o que . mpri. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e por não haver mais a providenciar este 
mandaram lavrar em que assignarn eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida escrivão da Gamara 
o escrevi. ---,França --Toledo •--Salino Venoso. 

ft 

• 

Vereança de 22 de junho de 
1825. 

• 
Aos vinte e dois ilias do mez de junho de 

mil oitocentos e vinte e tiziu) nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e em os Paços do Concelho 

e 

a 

e casas da Camara aonde foram vindoS o Rau- 
tor Juiz de Fora Presidente deste Senado • Er- 

• 

• 

• 

ro• 
• • . • 

• 

• 
o 
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'lesto Ferreira França e os vereadores o cirur- 
gião-kor Francisco de Paula Xavier de Toledo, 
o sargento-mor Antonio Safinó da Fo:nseca, este 
transacto, e &pene actual, e o actual procura- 
dor José Rodrigues Velloso de Oliveira, commi- 
go as.  crivão da Camara ao diante nomeado, sen- 
do ahi se tratou do expediente seguinte. 

Nella se expediram n dois "cios um ao com- 
dainbe, e Outro ao vigario da freguezi4 *de 

Juqueri sobre. o determinado no accordam da • 
vereanç.a de 15 do corrente a Tolhas cincoenla 
e quatro verso. •• 

Metia accordaram 'que a procurador deste 
Senado o capitão José Rodrigues Venoso de Olio! 
veira, pague de lurna devassa de ferimentos I  feitos 
em Franeisco Fernan.  des, e Sua irmã Atina Fer- 
nandes, em a qual não houve pessoa alguma pro- 
nunciada a quantia de onwe mil cento e sessenta 
e cinco réis a saber. Ao primeiro tabellião Fran 7  
cisco José Barbosa a quantia de quatro :ind iana- 
trocentos e quinze réis, metade de suas custas, 
que importaram em oito mil oitocentos e trin- 
ta e um réis. 	Ao alcaide Antonio Ribeiro Ide 
.Moraes de notificar trinta e tres testemúnbas a 
quantia de seis Mil e 'seiscentos Féis, metade das 
custas que importaram em trem mnil e .duzentos 
réis,' -e a quantia de bento e cincoenta :  réis • de 
conta do juiz de fona 'o Dotrtor Ernesto Fer- 
reira França, que tudo perfaz á conta e somma 
de onze mil cento e sessenta e cinco réis 
- Nella accorclou mais que eu escrivão faça 

officios a todas as .camaras, constantes.da'rela- 
ção que por Ordem deste Senado, extnahi e apre- 
•sentei, das dividas activas, que as ditas cam'aras 

1 
e 

• 
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devem, que importa na somma de 'oitocentos e 
noventae oito mil e oitocentos e trinta e oito réis 
para pagarem as suas dividas, com a brevidade 
possivel. 

Accordaram ?mais que se officie ao juiz al- 
motacé para de solto em oito dias indefectivel- 
mente fazer proceder no curral ia uma queimada 
dos restos e immundicies que nelle acharem, e 
no açougue, obrigando a isso aos p i cad o res , e 
cortadores; determinou-se Lambem a . limpesa das 
casInhas. 

•  

• 

• 

• 

•  

t. 

• 

•  

• 

• 

• • 
• 

• • 
• 

1 
Piela informação; do procurador, que ficou 

encarregado de examinar as obras que daman- 
(Iam mais prompto concerto, detennin,ou-se que 
se mande avaliar esse Concerto pelos avaliado- 
res do juizo e curral, e a ponte do Tabatinguera, 
para se mandar pôr em .  praça 	c 

b Accordararn mais que para cum rimehto do 
officio de Doutor Corregedor destai Comarca de 
seis de março de corrente anno se' officie aos vi- 
garios, e commandantes de cada treguezia aquel- 
les para *darem uma relação da povoação das 
Mias respectivas freguezias, e kguas capelas, com 
declaração. de numero de fogos e habitantes, com 
divisão das classes: e aos boMmandantes para 
darerri Uma relação dos fogos e habitantes com 
divisão das classes, e as principaes estradas e 
para onde se dirigem, as distancias que tem as, 
vilas, e logares circumvizinhois mais proximos, 
e'os effeitos que exportam. 

Nela se tratou de todo o expediente deste 
dia, e depois mandaram lavrar o • presente em 
que se assignaram, e eu Bentardino de Sena Reis 
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e Almeida escrivão da Camara o escrevi. --- Fran- 
ça 	Toledo 	Salino 	Vellozo. 

•  • 

Vereança de 25 de junho de 
1825. 

• 

Aos vinte e cinco de junho de mil e oito- 
centos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em Gamara estando o Senado da 
Camara reunido, se trataram dos negocies se: 
pintes. 

Nella accordaram que o procurador tnandas- 
se fazer o pequeno concerto de uma sigota no 
curral, e o que é preciso para não cahir o 

• 

telhado. 
Nella pelo procurador foi representade que 

se devia officiar ao brigadeiro Pinto ,para con- 
certar ó cano da bica to Piques que está 'arrui- 
nando ao muro e calçada pof ter arrebentado o 
muro, e esta Camara accordou .q'ue' eu escrivão 
informasse o que se tratou sobre uma obrigação 
que o dito brigadeiro e o capitão Joaquim Flo- 
riane assignaram nesta Camara para depois se, 
dar as providencias. 	. 

Nellas se accardou que se fizesse vistoria na 
Ponte: da Constituição no dia 28 á tarde, para 
o que eu afficie aos avaliadores do ¡uivá, e 
mestreç pedreiro Vicente para o dito fim, e Outro 
mestre pedreiro* . 

E por não haver mais a providenciar man- 
daram lavrar este termo em que se assignarant 
e eu Bernardine de . Sena Reis e Almeida o es- 
crevi. 	França ---- Toledo 	Prado 	Safino. 

Vel toso. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Termo de ajuntamento que 
faz o Senado da Camara na vi- 
sitação de Santa IZabei: 

• 

• 

I .  
r" 

i

t  

• • 

4t 

• 

1 1  • 
L  

• 

• 1 

Aos dois dias do .mez de julho de mil oito- 
centos e vinte•'e cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em as casas dá Camara Paços do Con- 
celho della aonde foram vindos p Doutor Juiz 
de Fora Presidente vereadores e 'procurador da 
Camara, e sendo •ahi, cobertos com o Imperial 
Estandarte sahiram em corpo de Camara e fo- 
ram á Sé Cathedral, e dahi sahiram em pito- 
cissão com os Cônegos até á igreja • dai Miseri- 
confia aonde se assistiu a festividade é- depois 
se voltou aos mesmos Paços do Concelho *cober- 
tos com o Imperial Estandarte, do que manda- 
ram fazer este termo eu pernardino de Sena Reis 
e Almeida o escrevi. 	França 	Toledo 
Prado 	Siafino 	Vellozo. 

Vereanças  de 6 de julho de 
mil e oitomntos e vinte e cinco.• 

• 

Aos seis dias do mez 'de julho dt mil p 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de 'de São Paula em :vereança °Afinaria da Ca- 
mara, aonde estavam o Doutor Juiz de Fora 
Presidente vereadores e procurador abaixo assi- 
gnados. 

• 
a. 

Na mesma se remetturam vinte e um orneias 
nos comman•dantes e vigario do rtermo desta ci- 
dade sobre o ordenadó nas vereanças retro, e 
outrosim se remetteram sete ditas ás camaras 
devedoras desta na forma ordenada na vereança 
de vinte e dois do presente; e bem assim se re- 

• Fe 

• 
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metteu um officio ao juiz almottacé sobre as, -  
despesas do curral, açougue, e casinhas, deter- 
minado na vereança de vinte e cinco do passado. 

Representa o vereador:mais velho Francis- 
co de Paula Xavier de Toledo, que faltando ao 
procurador transacto, que devia dar conta dos 
bens moveis - do Concelho, respondeu o ex-pro- 
curador que não tinha de que dar conta pois 
elle não tinha recebida nada, e por isso o seu 
parecer é que se determine nesta sessão o dia 

• para se ver o que ha, e se lançar no 'primeired 
competente, visto não haver quem dê conta; 
deites. 

Na mesma pelos avaliadores do Concelho fo- 
ram apresentadas as avaluações dos concertos 
do curral, e ponte do :Fonseca, que esta' Camara 
ordenou-me que as lançasse no livro de vistorias 
das obras publicas para depois se passar edithes 
para se arrematar os ditos concertos 

Accordou-se que se passe mandado Para o 
procurador :do Concelho pagar o quartel venci- 
do dos ordenada aos officiaes da C:asa,. com os 
augmentos que têm tido 'alguns. 

l  • E •por não haver mais a providenciar este 
mandaram lavrar em que se assignam e eu Ber- 
'1:ardi:no de Sena Reis e Almeida o escrevi: 
França - Toledo -- Prado -- Safino . 	Velloso. 

Vereança de 9 de julho de 
1825. -  

Aos nove dias do inez de julho de mil 'oito- 
centos e :vinte è cjnco p•esta. Imperial Cidade de 
São Paulo e em vtereança a que assistiam! em 
Camara o Doutor Juiz de Fora Presidente Er- 

• 
• 

• 

• 
• 

1 

• 
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• 

Pesti) Ferreira França, e os vereadores o cirur- 
gião-mor •Francisco da Paula Xavier de toledo 
e o capitão Eleutherip da, Silva Prado, e o sar- 
gento-mor Antonio -Salino da Fonseca, este trans- 
acto, e aquell-es actuaes, e o procurador da Ca- • 
mara o capitão José Rodrigues Vellozo de Oli- 
veira, Se tratou do expediente seguinte. - 

Na -mesma determinou-se que o procurador 
quanto antes mandasse tirar o formigueiro - que 
se acha proximoi ao Theatro; que se recommen- 
_de ao juiz almotacé o que já se lhe ordenou . 
.no ultimo officio acesca da rua da Esperança 

Ordenaram a mim escrivão que 	editaes 
para se pôr em! praça o concerto do curral, e 
o da -ponte de Tabatinguera. 

Assentaram, que não tendo. se  podido fazer 
a vistoria ordenada em vereança de vinte e cin- 
co E,. P. mez, -  se nomeia o dia de ,  91174C às guasca 
tro horas, para a qual ord'enarai4 a mim escri- 
✓ão que notifique aos avalundoris do Juizo, e 
os mestres pedreiro; Vicente, e outro. 

Accordaram mais que se passem os editaes 
para se fazer a correição do costume pela cicia- 
de, e fneguezias. 

E por não haver Mais ,a deliberar, depois 
de se tratar do expediente este nandaram la- 
vrar em que se assignam e eu Bernardino de • 
Sena Reis e Almeida o escrevi. --- França --- 
Ledo 	Prado 	Safino 	\reliam). -  

Juramento da Constituição 
em 13 de julho de 1825. 

Aos treze de julho de mil e oitocentos te 
vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 

• 

• 
1 

• 

1 
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em as casas da Camara Paços cio Concelho em 
'vereança aonde se achava o Senado. da Camara 
em !sessão compareceu a jurar ti constituição Po- 
litica . do Imperio o 'abaixo assignado, a 'quem 
o presidente do Senado lhe deferiu o juramento 
dos Santos Evangelhos em -um livro deites em 
que pea a sua mão direita sob cargo do qual 
lhe encarregou que com bôa e Sã consciencia 
promettesse guardar a Constituição Politica* do 
Imperio, e obediencia a S. M. 1. o que assim 
• romettteu cuinprir e pOr- firmeza se tassigna. 

Felix da Silva Lopes, alferes 
E por não haver mais quem assigne este 

mandaram lavrar em que se assignam e eu, Ber- 
nard-  ino de Sena • Reis t Ahneida o escrevi. 
França Toledo 	Prado 	Salino 	Vellozo. 

Vereança de 13 de julho de 
1825. 

• 

Aos treze de julho de mil oitocentos e vinte 
e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo e 
em as casas da Gamara aonde foram vindos o 1  
Doutor juiz de Fora Presidente do Senado Er- 

• 

• 

• 

niesto Ferreira França,
, 

e os vereadores e pro- 
curador abaixo assignados, em acto de sessão 
se traton do expediente seguinte. • 

NA mesnia se assignaram os editaes ordena- 
dos na sessão retro. 

Na mesma se receberam (dois orneies dos 
vigarios de Itapeeerica, e São Miguel, em nes- , 
posta dos officios desta Camara. 

à Na mesma accÁmtlaram que 'á vista do orça- 
mento dos louvados .  Vicente Gomes Pereira e 

*e= 	 • 
•  

e 

-• 

• 

• • ri 

• 
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Manuel José Antunes, se passem editaes,para se 
' arrematar -  a obra da ponte .da Constituição, na 
forma determinada em a vistoria que na mesma 
ponte se proCedeu e 'ordenaram rá mim escrivão 
qtwe registasse no livra' Ulla 'de vistorias , adiantei • 
della, o dito orçamento. • 	

. 
 

E logo foi apresentado) pelo yereadot mais 
velho o cirurgião-mor Francist) de Paula Xa- 
vier de Toledo seu Voto sobre a dita ponte 'e 
é do teor seguinte. 

Sendo do meu dever digo sendo do dever 
de todo o cidadão, :maxmlé dos que se . acham 
conslituidos em autoridade., o religioso cumpri- 
mento das leis, e ordens superiores, sou de pa- 
recer, que, como t !avaliaçãf, ;Ia ponte é cara, e 
não ta dinheiro para outras obras de primeira* .  
necessidade, que Se deve rani preferencia c um- 
prir os provimentos do senhor dpn tor corri ger 

Oor, fazendo entrar nos resp-ictivp -s, enfre es o di- 
nheiro pertencente aos ortãos, Fazenda Nado- 
.nal, para depois se tratar dos demais objectos 
tendente-s ao bem publica: e de tudo que se re- 
solver em contrario, declaro que assimilo conven- 
cido pela pluralidade de votos. 

Accordaram mais qa: •:xt pa ;se nalandaz1.) para 
SC pagarem as propinas 'de dinheino e céra da 
feslivid Ide de Santa Izabel diga ft stividade da 
visitação.de Nossa . Senhora, .a 'Santa Izabel 

E por não ,  haver nais a pnoNidenciar este 
mandaram, lavrar depois de se. dar o expediente 
aos requerimentos, em que se .assignaram e eu 
Bernardmo de Sena Heis e Alm•etda o escrevi. --T 

França 	Toledo — Prado - - Safino 
lozo. 

• 

o. 
• • 

• 

•  

• 

• 
• 
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• 
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Termo de ajuntamento na 
festividade do Anjo Custodio do 
Imperio. 

/ti  

Aos dezeseis dias do mez de julho de mil 
e ncomies e vinte e cinco nesta Imperial Cida- 
de de Saio Paulo e tim os Paços do Concelho e 
ca.sta Utt Catnara aortzt.à Viram vindos o Doutor 

• 

• 

Ouvidor Geral e Corregedor Antonio Cerqueira 
Lima, e o ¡juiz de iforá presidente da Camara Dou- 
tor Ernesto Ferreira França, e os vereadores 
o cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier de 
Toledo, o capitão-mor Eleutherio da Silva Pra- 
do e o sargento-mor Anionió Salino da Fonseca 
este transacto, e aquelles actuaes, e o procurador 
da Camara o capitão José Rodrigues Velkao de 
Oliveira,commigo escrivão da Camara ao dian- 
•te nomeadot, e sendo ahi, salliram em corpo de 
Camara, cobertos com o Imperial Estandarte, 
que conduzia o Doutor Manuel Joaquim de Or- 
nellas, e foram á Sé ÉCathedrat, aonde sahiram 
em procigsão em roda do palco da mesma Sé, 
acompanhando o cahido,e depois de recolhida, 
assistiram á missa cantada, cuja festividade foi 
do Anjo Custodio, que na farina das antigas or- 
dens se costuma celebrar, e depois se recolhe- 
ram com as mesmas formalidades aos Paços 
do Concelho, aonde mluidaram lavrar este ter- 
mo w tu Bernardmo de Sena Reis e Almeida es- 
cristo da Camara desta cidade o escrevi. --- Fran- 
ça Toledo -- Prado.  -- Salino Vellozo. • 

1 

1 
• 

• 
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'Aos vinte dias do mez de julhoHde mil oito-. 
centos e vinte e cinca nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e em Camara.compareceram a jurar 
a Constituição Politica do Imperio os abaixo assi- 
gnados a quem o presidente do Senado 3 Dou- 
tor Juiz• de Fora Ernesto Ferreira França de- 
feriu o juramento na .  forma devida sob cargo 
do qual lhes encarregou qUe bem e fielmente 
promettessem observar e guardar a Constitui- 
çãão Politica do ImPerio. e obediencra a 'Sua 
Magestade o Imperador, o que assim promette- 
ram cimiprir do que mandaram lavrar este ter- 
MO em (que se assignaram com a Camara. 

'José Joaquim da Sib a, sargento de ordens. 
Joaquim José Rodrigues de Santa Mina. sai'- 

gente do 2.0 Begumento. 	- 1 	• 
Bernardo José Leite Pente+, porta - ,ban- 

• deira. 

• 
• 

• 

\vereança de 20 de julho de 
1825. 

• 

• 

•  

• 

• 

Ácis• vinte de julh3 de mil aitocenks vinte 
e cinco nesta Imperial Cidade (1,1 São Paulo e em 
o Senado. da Camara em acto de sessão. que es- 
tava fazendo o Doutor Juiz de Fora Presidente 
e offimaes da Cantara. 

Nella pelo procurador o capitão José Bo- 
drigues Vellozo de Oliveira foi apresentada uma 
relação das despesas avulsas que tem feito umas 
por ordem deste Senado, e outras com esta casa 
da 'Camara capellinha, e enxovia da cadeia 
wie todos importam na quantia de setenta e qu t- . 

• 
• 

• • 

• 
• 
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tro mil e novecentos réis, 'segundo os documen- 
tos que apresentou,/  cuja relação. é pelo dito 
procurador assignada; e por isso accordou 
Senado da Cantara que se passasse mandado 
para se pagar &dita quantia ao dito procurador. 

Nella pelo mesmo proCurador roi informado 
a esta Cantara que o chafariz, ou bicado Açú, se 
acha damnificado ; pelo que lhe ordenou o Se- 
nado, que quanto antes o mandasse concertar. 

Nella compareceu o 'aetual juiz almotacé o 
senhor 	Francisco Pinto dó Rego Freitas, e por 
elle foi representada que o açougue ameaça rifle 
na, e se acha proximo i cahir; aio que Men- 
dkciido o Senado da Camara officiou logo . aõ 
coronel Francisco Ignacio de Sousa Queiroz, ro- . gando-lhe observe a factura da dita obra visto 
pertencer-lhe. 

Nella se accordou, que visto Ti certidão do 
porteiro, em que faz ver, que n -ão houve quem' 
Arremtatasse o concerto do curral, que se acha- 
va em praça, o procurador te encarregasse de 
mandai-o fazer quanto antes; ,accrescendo 
guns tmoirões. 

Nella se receberam dois officios em resposta 
um do vigario de Santo Amaro, outro do capi- 
tão commandante de Itapecirica. 

Nella se passou mandado para o procurãdor 
pagar a quantia de onze Mil trezentos e quarenta' 
e sete, por accordam em petição feita pelo tabelas 
hão Luiz Manuel •eliciano Kelly, para paga- 
mento das Meias custas de devassa ex-officio 
ta pelo ferimento' feito em a capitão Antonio 
Rodrigues Moreira, em a qual ningRem foi pro- 
nunciado. 	 , ' 

• 

1 
• • • 

• 
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Nella accordon.•a Camara»  que o procurador 
désse quarenta mil réis para as ordinarias do 
escrivão da Imperial Camara 'dos dlois annos de 

que" constar se deve. 
•  

E por não haver mais a providenciar, e pro- 
ver tendo-se dado o expediente 'ás partes este 
mandaram lavrar em qu e assignaram eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida o ,e,screvi. 
França Toledo Prado Safino 	Vellozo. 

• 

do. 

• Vereança de 23 de julho de 
1825. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Aos vinte e tres de julho de mil oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de Sitio, 
Paulo e em Camara, e taCto de sessão, que fazia 
o Senado da Camara abam) pignado, e sim- 
do ahi se trataram os negocios /seguintes. 

Na mesma se recebeu 'um officio do vigaçio 
da Penha José Rodrigues Coelho, em resposta 
do officio da Camara. 	• 

Na mesma se deu o expediente ás petições 
das partes. 

E por não haNer mais a proVidenciar este 
mandaram lavrar em que se assignaram e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o esti evi. 
França 	Toledo -- Salino 	Vellozo. 

Vereança de 27 de julho de 
1825. 

••• 

Aos vinte e sete 'de julho de mil e oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 

• 

•  

• 

• 
e 

o 

• 

• 

• • 
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Paulo em os Paços ido Concelho e 'Casa da Ca 
miara, aonde fora mvindos b actual juiz dé fora 
presidente Doutor Ernesto Ferreira França, e 
os vereadores, e procurador, abaixo assignados 
para a presente sessão. 

Na mesma attendiende este Senado' da Ca- 
mara á deserdem e confusão e demora na exe- 
cuçr Idas Ordens e actos deste Senado pela de- 
meneia e incapacidade em [que se acha o actual 
alcaide Antonio Ribeiro de Moraes, -0 houve por 
demittido .do dito emprego, e br"de.noiu a mim 
escrivrid‘, que 111e intime este •assento, e bem as- 
sim que faça editaes para convidar as 'pes- 
soas que quizerem exercer este emptego para 
cite Senado escolher o m:ais digno, e outresim 
que o procurador lhe pague o seu ordenado, ven- 
cido até o dia de hoje, e bem assim a propina 
do Anjo Custodio que lhe pertence. 

. 	Na mesma .se recebeu um orneio do com- 
mandante da fneguezia do O', o alferes José Ma- 
nuel Leitão, em inesposta do que este Senado lhe 
dirigiu. 	 e  
. 	Na mesilta se incumbiu ao Senhor Capitão--  
mor 'Eleutherio da Silva Prado para officiar aos 
°dm:mandantes dos districtaswara faier. pagar 
os carreiros a contribuição das pedras, e bem 
assim que os Mesmos idem uma relação. dos que 
aCtu.almente tem carro. 

E por não haver mais a providenciar, dèpois 
de despachado o expediente este mandaram la- 
vrar em que se assignam e eu Bernardino der 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 	França 
toledo 	Prado --- Safino 	Vellozo. 

4 

• 
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• Bernardino de Sena e Almeida, escrivão da 

Camara e Almotaçaria da Imperial leidáde de 

São Paulo e seu termo etc. • 	 • 

• la 

• • 

41 

• ! 

I  

wf 

I• 

' 

• 

;• 
i‘ I 
" 	4. 

• 

; 

• . I 	
, 

' r 	• 

• .  

miei, o 	assento 
de Moraes, 
dou fé, 
ex-oficio 
ça retro, 
São Paulo 
tocentos 
Reis e 

Certifico .  que em-  
retro 

do • que 
pais.  so  a ptesente 
pelo Senado 

e me iássigno 
aos vinte 

e vinte e ,cinco. 
Akneida. 

sua propria pessoa confia 
go *alcaide A.ntonio Ribeiro 
beni tsciente ficou do que 

por me 'ser ordenada 
da Camara em a verean- 
nesta Imperial Cidade de 

e oito de .  junho de mil pi- 
Bernarhaino de Sena 

• 

• 
Vereança kle 30 de julho de 

1825. 	1. 

e 

• 

• 

/Ir 

Aos 'trinta de julho de niiI oitocentns e vinte 

• e cinco nesta Imperial Cidade ;de 	Paulo" e . 

•em os Paços do Concelho 'e Casa da Camara, 
aonde foram vindos o juiz de fora presidente da 
Camara 1)outor Ernesto Ferreira França verea- 

, ' dores e procurador abaixo lasiignaitos para afeie 

'to da presente mssão. 
Nella recebeu-se uma portaria do Excellen- 

tissimo Presidente desta .Provinria em data de 
hontem remettendo um requerimento de mim 
escrivão da C miara, em que peço a serveirlia 
vitalici,a (10 dito officio ao 'Desembargo do Paço, 
para esta Camara informar, em 'cuja portaria 
pea o s'eu cumpr i-se e registe-se. 

Na mesma se recebeu outro ;officio digo ou- 

tra portaria do mesmo Excellentissimo Prestei 
• • 

• • 

• • 
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dente exigindo a' promptificiação da casa de CON 

reição, em a qual lambem fp& o .seu cumpra-se, 
Na mesma se recebeu 0In resposta um (Mi - 

cio do coronel Francisco 'guiado 'de Sousa,'Quei- 
roz, em o qual diz que não póde fazer a tobra 
exigida, e que se esta d  Camara galar a faça -á 
custa dos alugueis. 

Na mésma se recebeu em resposta outro offi- 
cio 'do commandante de .15,1Boy em que remette 
a reLação exigida. 

Na mesma representou o actual procurador 
que tendo dado ordem ao 'concerto do chafariz 
do Açú, se achou ser de muito dispendio ; e por 
iáso exigia que se puzesse em praça o dito coli- 
certo, e accordou a Camara que se puzáesse em 
praça, e para táso se passaram os editaes, pro- 
cedendo vistoria, e avaliação e para isso,nometa 
o dia primeiro de agosto 'á tarde, e que eu es- 
crivão notifique a dois 'mestres pedreiros para 
avaliadores. 

Accordou este Senado que, em tonseqtuencia 
da resposta do coronel Francisco. Ignacio de 
Sousa4Queiroz sobre o concerto do açougue, o 
procurador deste Senado mande lazer o. coni- 
certo mais ;urgente. 

Na mesma se recebeu outra bfficio do com- 
mandante da Penha em resposta .  :ao. que esta 
Camara lhe dirigiu: . 	• 

E na mesma se tassaram os editaes. para a 
arrematação da ponte da Constituição, *e besm 
assim qtatro convidando quem queira ser ais 
caide. 

E por não haver mais Z prover, deu-se c.  
expediente a todos os negocios. E para constar 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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m'andaram lavrar o presente terno em que se 
assignaram eu Bernardino de Sena Reis e AI 
incida o escrevi. -- França. Toledo --- Prado 

Safino 	Vellozo. 
• 

o 

1 	 Juramento da Constituição 
do Impeli°. 

• 

• 

• 

Aos tres dias do niez de agosto de mil oito- 
centos e vinte e eincoi nesta Imperial, Cidade de 
São Paulo em as casais 'da Camara 6 Paços do 
Concelho aonde foram vindos Po Vereador mais 
velho o cirurgião:-mor Francisco da Paula Xa- 
vier de Toledo, que nesta vereança servia de pre- 
sidente em legar e por impedimento do juiz de 
fora o Doutor Ernesto :Ferreira França, é o ve- 
reador Ekutherio• da Silva Pritdo, chpitão-mor 
'desta cidade, e' o procutador kapitão José Roa- 
drigues Velloso de Oliveira ; e sendo ahi em 
acto de vereança compareceu o abaixo assignado 
a jurar a çonstituição P•alitica do Imperio, ai 

quem o dito presidente deferiu o juramento slos. 
Santos Evangelhos em um livro delles em que 
poz a sua mão direita, sob cargo do qual lhe 

• encarregou. que bem e fielmente guardasse e 
cumprisse a Constituição Politica do Imperio, e 
obediencia a Sua Magestade o Imperador, o que 
assim prometteu cumprir, do que lavrei este 
termo em que se iasSignou, e bem assim. o Sena- 
do da Camara e eu Bernardino de Sena Reis e 

. Almeida o escrevi. 
Manuel Joaquim, furriel 
Toledo -- Prado 	Vellozc. 

• 

• 

• 

• 
ar" 
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Vereança de 3 de julho ãe 
1825 digo de agosto 

• 

• 

• 

*Aos vinte tres de julho digo de agosto de mil 
e oitocentos e finbe e cinco nesta Imperial Ci- 
d:ide de São Paulo e em os 'Paços do Concelho 
e Casas da Camara, aonde foram vindos o ve- 
reador mais velho o crurgião-mor Francisco 
de Paula Xavier de Toledo presidente do Senado 
por impedimento do juiz de fora o Doutor Er- 
nesto Ferreira França, e vereador o capitão- 
mor Eleutherio da'Silva Prado, è o procuraidor 
o Capitão José Rodrigues Vellozo de Oliveira, 
para effeito da presente sessão. 

Nella foi apresentada uma pártaria dø Illus- 
trissimo e Excellentissimo Presidente tlestaPro- 
vinda em daka de ■Inte e nove do mez de junho, 
em que nomeia inspector geral das estradas ao 
sargt.nto-mor graduado do Estado Maior Joa- 
quim Maria da Costa Ferreira, por haver sido 
deite dispensado o sargento-mor Ignacio Gabriel 
Monteiro ide Bairros, Para reverter ao seu ante- 
rior exercicidde 'ajudante de ordens, em o qual 
o Senado da Camara poz o seu cumpra-se e 
registe-se, e mandou entregar á parte para se- 
guir as mais estações. 

Nu mesma se recebeu 'um officio, do juiz al- 
motacé Francisco Antonio Baruel, 	qtte dá 
xxmta de se ter concluido p ,alinhamento da rua 
da Esperança na forma das ;ultimas ordens, em 
data de dois do corrente, o qual esta Camara 
mandou registar. 

Na mesma se procedeu a eleição ,  dos juizes 
nhnotacés que brio de servir o trimestre de agos- 

• 

e 
• 
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• 
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to, setembro, e outubro do corrente anno, e fo- 
ram (unanimemente eleitos e nomeados o alferes 	1 

•José Manuel de França, "le Domingos Francisco 
• 'de Andrade, e esta Camara ordeno:ti a rrilm es- 

crivão que os notificasse .para na paineira ses- 
são virem tomar posse. 

Na mesmaaccord:aram que tio dia oito pelas 
oito horas da manhã se fizesse correição nesta . 
cidade, para o que eu escrivão avisasse "to por- 
teiro, e escrilão 	alcaide, e aferidor. 

emesda ordenaram 'a mim escrivão que 
notificasse a todos os que ficaram glosados na 
proxima passada correição do Doutor Ouvidor 
Gerai e Corregedor e 'Provedor Antonio Cerquei- 
ra Lima, para pagarenras qual -irias em que fi- 
caram glosados na forma dos provimentos do 
dito !ministro. 

Na mesma se assignaram oS editaes Ora 
arrematação do concerto do chafariz dó Acú, 
ordenado na sessão passada, visto se ter proce- 

• dido a vistoria, e se :achar dever ir á praça o. 
dito concerto. 

Na mesma em cumpriininto .da podaria de 
vinte e nove do .p. p. mezi do Illustrissimo Fx- 
cellentissimo Presidente desta Provinda sobre 
a casa de correição teste Senado da Camara cha- 
mando, o perito Marcellino Antonio da Motta, 
proceda vistoria em, a Prisão do Padre Louco, 
e casa do official Iagiiarda desta cadeia, e na 
mesma por achar suffic.iente a. casa do dito Padre 
Loudo para a casa de Correição, e o do ornejai 
da guarda para prisão do dito padre este Senado 
assentou de se 'arrematar Ó pequeno concerto 
das ditas prisões, e casinha da casa de Correi- 

1 
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ção e que depois de feita a obra, e promptifica- 
d'a ia dita Casa de Çorreição se responda ao dito 
senhor presidente, dando conta de toda "Ta obra 
e vistoria. 

Na meSma se ,ffifflespacholu o expediente, e 
por não haver mais a tratar este mandaram la - 
vrar em que se lassignaram e eu Bernardino de 

"Sena Reis e Almeida o escrevi. a-  Toledo Pra- 
do 	Vellozo. 

• Vereança de 6 de agosto de 
1825. • • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

Aos seis dias do imez de agosto de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Chia - 
de de São, Paulo eini los Paços 	Concelho e 
Casa da Camara aonde foi indo o Doutor Er- 
nesto Ferreira França presidente e os vereado- 
res e procurador, e sendo 0. h i para effeito de se 
proceder vereança. 

Nella se recebeu um officio 'do Excellentis- 
simo Senhor Presidente de quatro de agosto cor - 
rente em que ordena 'da 'esta Camara que casse ja 
carta de data que em 1808 se concedeu a João 
José ide Jesus Collaço em :terras  da Chacara 
Gloria, pelas razões nelle apoatadas, em a qual 
stie Senado poz o seu cumpra -se, e registe -se, 

e'  ordenou se proceder a 4istoria em o dito ter - 
reno, em o `dia 15 do corrente ás 8 'horas. . 	. 

Na !mesma se recebeu outro officio do com - 
mandante do districtoi  de Santo Amaro o sargen - 
to-mor José da - Silva de :Carvalho em reSpostai 
ao officio deste Senado. 

• 

• 

411 

• 

• 
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Na mesma se passou mandado para paga- , 
mento das propinas do Anjo Custodio do Int- 
perio. 

1Na mesma ordenou-me este Senado que eu 
alicie ao juiz talmotacé para fazer alinhar quanto 
antes a travestsa da BC:a Vista e %fazer tirar dahi 
as ;madeiras que atravancam a rua; e bem assim 
que o mesmo juiz faç;a alinhar a testada da rua 
que segue á Penha, e 'bem assim a rua que se- 
gue 	P.ary na freguezia de são Bom Jesus do 
Braz. 

• 

• 

• 

Nella se tratou do expediente necessario, e 
por não haver mais a tratar este mandaram la- 
vrar em que se assignam eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida o escrevi. 	França 	Toledo 

Prado 	Vellozo.-•- 
• 

• 

Vereança de 13 de agosto de 
1825. 

1 • 

• 

• 

á 

 Aos treze dias do "tez 'de tagosto' de mil oito- 
etntos e vinte e cinco nesta jriiperial Cidade de 
São Paulo em casas diq Cama, e Paços do Cone 
celbo della, aonde se 'achatem o Doutor Juiz 
de Fora Presidente Ernesto Ferreira França e 
os adunes vereadores, e procurador -abaixo assi- 
gnados para elícito da presente sessão. 

Nella respondeu esta Cantara ao Excellen- 
tissimo Presidente a Portaria de '29 de julho pro- 
time* passado., remettewbo-se inclusa n infOrma- 
ção quit em cumprimento da Mesma portaria 
deu esta Camara sobre o requerimento do escri- 
vão actual Bernardino de Sena Reis e Almeida 

19. 

• 

• 

• 
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Na mesma recebeu esta tini officio dos Agen- 
tes, e arrecadadores da subscripçãó voluglaria 
da freguezia desta cidade, com á competente re- 
lação. 

Na mesma recebeu esta Camara um officio 
do sargento-mor da Cutia Joaquim José da Luz 
sobre vintenario, e povoação daquella freguezia, 
e seu districto. 

Na mesma accordou estatainara que infor- 
me o escriVão actual, ouvindo ao transado acer- 
ta das ordens existentes sobre propinas, e paga- 
mentos de rubricas que serviram para as eleições 
e seus antecessores do à-vereador mais velho, 
e juiz de fora pela lei Antonio Bernardo Bueno 
da Veiga receberam, ou não pagamento das rum 
brIcas dos taes livros. 

Accordar= mais que na primeira sessão 
apresentasse o actual escrivão lei. ou regimento 
que o autorize para receber oento e cincenta réis 
por cada quitação dos pagamentos feitos ai:is orne 
clays da casa de seus °filmados, ou propinas. 

Accordaram mais que se mandasse fazer uma 
fechadura e chave para a nova casa para aonde 
se passe o Reverendo louco. Nada mais houve 
e assigna a Camara, e eu Manuel Ilenedicto de 
Toledo escrivão de orfãos que no impedimentO 
do actual o escrevi França Toledo Pra- 
do Vellozo. 

Termo de juramento da Con- 
stituição. • 

Aos dezesete dias do mez de agosto de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cid*/ 

000" 

• 
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de de ,São Paulo, e em vereança, em que assis- 
fiani o Dotutor Ernesto Ferreira França juiz de 
fora presidente do Senado, e as vereadores o 
cii4urgiânior Francisco de Paula Xavier de To- . 
ledo, e o capitão-mor Eleutherio klà -Silva Pra- . 
do e o.prOckirador o capitão. José Rodrigu.es Ver- . 
lwo de Oliveira em lacto da mesma *comparece • 

oeti a jurar a Constituição Politica do Imperio 
o abaixo assignado a quem o presidente deferi 
riu juramento dos Santos E'vangelhos em um 
livro delles em que poz a sua mão direita sob 
cargó do qUal lhe encarregón que bem e verda- 
&iminente promettesse guardar a Constituição 

1 Politica do Imrjio, e obediencia 'a Sua Mages- 
tade o Imperador, o que assim prometten cum- 
prir; e por .  firmeza assigno:u o dito Sedado e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida O escrevi. 

Raphael Antonio Tobias alferes da orde- 
nança. 

França - Toledo: 	Prado --- Vellozo. 

Vereança de !17 de agosto de 
1825. 	• 	1 

Pia 

• 

• 

Aos deresete de agosto de mil oitocents e vin- 
te e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 
em• casas da Gamara te Pós do Concelho onde 
estava o Senado da Camara reunido com presi- 
dencia do Dotutor Ernesto Ferreira França juiz 
de fora desta cidade em acto dá mama se despa- 
chotu o expediente. 

Na mesma,' pelo procurador deste Senado •foi 
apresentada a conta dia despesa gue por ordem 
deste Senado tem feito desde quinze de julho até 

• 

• 

• 
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• a data deste termo, que importa em cento e vin- 
te, e cinco mil eetitoi noventa réis, cuja cont.W 
foi pelo mesmo procurador assiwtada e 

Aecordaratu que se passe inundado para se 
pagar o asiiio procurador da dita quantia de 

.cento e vinte e cinco Mil e cento e noventa réis, 
que dg %pendeu tia forma acit»a dita em vista cieis 
documentos até n.o 20 que ;apresentou, que fora 
por elle visto e examinado. 

Accortianum que se officie na forma do cos- 
tume ao thesoureiro geral o brigadeiro Jordáo 
pana receber o que sendo arrecadado a subscri- 
pção mensal na forma do seu officio aliás na 
forma do officio dos agentes 'recebido na sessão 
passada. 

Nesta sue ordenaram que eu escrivão infor- 
masse sobre a existencia e unitexto de um ter- 
mo, a que se obrigaram p brigadeiro Pinto, e o 
capitão Joaquim Florkano de Godoy em que se 
obrigaram a concertar o encanamento do chafa- 
riz do Piques. 

E bem assim que officie ao senhor juiz al- 
motacé para examinar quem está nandando ca- 
var a nta da Constituição, que dê sobre isso 
as providencias necessarias. 

E por não 'haver mais a tratar este manda- 
ram lavrar em qud se assignanun e eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi. Fran- 
ça --- Toledo 	Prado --- Vellozo. 

Vereança de 20 de agosto de 
1825. 

Aos vinte dias do mez de agosto de mil pito- 
centos e vinte e cincos nesta Imperial Cidade de 

•  
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São Pauto an casas da 'Cam.ara, Paços do Con- 
celho *della aonde se achava o Doutor Juiz dg 
Fora 'Presidente Ernesto Ferreira França e os 
actuaes vereadores, e procurador abaixo assigna- 

lidos para effeito da presente sessão. 
Nella recebeu it,tia Cantara !um officio., ou§ 

portaria da Excellentissimo Presidente em data 
de dezese•  te do corrente sobre o requerimento do 
actual escrivão deste Sentido, que nesta SCSSãO 

se respondeu. 
Na mesma se respondeu 'ao mesmo senhor 

sobre o negocio de João José de Jesus Callaço 
que fica registadoo no livro competente a f. 117. 

Na mesma se enviou um officio ao thesourei- 
ro geral o brigadeiro Mantel Rodrigues Jordão 
com uma relação dos agentes, e arrecadadores 
de dentro da' cidade referendada .  por • esta Ca- 
mara; e bem assira enviou-se outra aos ditos 
agentes para entregarem ao mesma thesourefro 
o quantitativo demonstrado - em dita relação. 

N a mesma se recebeu um officio do tenente 
coronel José Maria de Mello datado de 19 dó 
corrente com dois orçamentos, min para a ponte 
grande, e outro para a tahatinguéra com o pro- 
jecto da factura do alerrado que fica registado 
no livro competente. 

. Na mesma se ordenou n ao actual escrivão 
desta Camara que officie ao actual juiz almota- 
cé para fazer tirar os formigueiros, e cuidar na 
limpeza das ruas, e mandar notificar aos prow- 
Prietarios de casas para calçarem suas testadas 
Na mesma se despachou o expediente, e *nada 
mais houve, de que se lavrou esta acta em que 
asiignam; e eu Manuel Benedicto de Toledo es- 

i 

• 

1 
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crivão de Mãos que no Impedimento do actual 
escrivão desta Camara o escrevi. --- França 
-- Toledo 	Prado — Vellozo. 1 

• 

• 

Juramento da Constituição. 

Aos vinte e•sete de agosto de mil oitocentos 
e.  vinte e. cinco nesta Imperial Cidade d•e São 
Paulo 'e em as casas da Cantara Paços do Con- 
celho delia, aonde foram vindos o Senado da 
Camara. coinpostio do juiz de fora presidate 
Doutor Ernesto 'de Ferreira França e os verea- 
dores o cirurgião-mor Francisco de Paula Xa- 
vier frde Toltedx.i., e o capitão-mor Eleutherits da. 
Silva Prado, e o, procurador o capitão José Roei 
drigues Vellozo de Oliveira, commigo escrivão 
da Clamam; e .sendo ahi compareoeranr a jurar 
a ConStituição. Politica. do Imperio os seguintes 
a quem o presidente lhes deferiu o juramento 
dos Santos Evangelhos em um livro deites em 
que puzeram.as suas mã s direitas )  sob cargo do 
qual lhes encarregou que bem e verdadeiramente 
promettessem guardar a Constituição Politicado 
Imperito, e obtediencia a S. M. E. o. que assim 
prometteram Cumprir do que sé assignou . com  os 
juramentados *da Bem -tardia° Reis de Almeida o 
escrevi. 	fr 

Boaventura de Amaral Camargo, capitão de 
1 caçadores ,de 1.a  linha. 

	

França 	Toledo. -1  Prado Vellozo. 

• 

• 

• 

• 
Vereança de 27 de agosto de 

1825. 

Aos vinte e sete de agosto de mil e oitocen- 
tos e vinte e cinco 'nesta Imperial Cidade de São 
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PaUlo e em a Camara, ;aonde estava o Senado 
composta dás priesidente vereadores e procurador 
acima mencionados para effeito da presente sés- 

, 

Na mesmá se recebeu um officio da Cm- 
Mara do 'Rio de Janeiro 'participando a !este Ser 
nado que no dia treze de junho em Camara geral - 
ta acta extraordinaria, que por popia transmitti- 
~, pelo que rogava no Senado que promova 
ta subscripção.voluntmia para a 'factura da esta- 
tua equeitre de Sua Magestade ó "Imperador, 
rernettendo ao cofre do Banca quaesquer quan- 
tias ,que se forem realizando, e ao ~mo 'Sena- 
do da Camara relações das pessoas, que subscre- 
ve, pana se 'fazer ipublieot• pela imprensa, em o 
qual poz o seu cumpra se e registe-se. ) 

Aceordaram portanto que se officiaSse hás au- 
toridades convidando-as para a dita subvenção, 
e que se passassem ieditaes convidando-os para 
a mesma os cidadãos, e se encarregou ao pro- 
curadOr que arrecadasse a. dita subseripçãoe, de- 
vendo haver !um livro. aberto, Si "pie cada um 
dos .subscriptores assignapo ecim as quantias 
que subscreverem. 

Na mesma se recebeu o recibo do escrivão 
da Imperial Camara da quantia 'de duzentos e 
quarenta e dois mil ris, que o procurador e 
mais eu escrivão lhe remettemos das suas ordi- 
nadas ; e como o mesmo procurador remt4tati 

' quarenta mil réis das °reclinarias 'desta Camara 
representou que se lhe mandasse passar mau- 
dado para se the pagar a dita. quantia, e t 

Accordou esta Camara que se ipasse mandado 
da dita quantia. 

r 
• 

• 

•• 

• 
à 

• • 

• 
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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 

a 

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. 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

e 

mi ffi".  378 

• 

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 

• 

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 

a 

VÁ 	1 	
a 

a li 	 4. 
H 1 	. 
r■i ii 	i  

[!I,. 1 
• 

■ 

1 
4 
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Buem, da Veiga este transado, e aquelles 
C O procurador o capitã9 José Bodrigue.s Vello- 
zo de Oliveira e os cidadãos abaixo assignados, 
parta dar-se cumprimento á Portaria da Excel- 
lenttssimo Presidente de virifr e nove de ag•isto 
proximo passado, ua qual, em consoquem ia da 
ordem de Sua Magestade o Imperador transmite 
tida em imitiria da Secretaria de Estado dos 
NegoeiOs do Itnperio de ntive de abril do cor- 
rente nono, ordena ao mesmo Senado examine, 
e designe o Jogar mais proprio, e conveniente 
neste mesmo sitio em que foi pnwlainada a In- 
depondencia Politica do 1mperio para licite se 
inaugurar o Monumento, destina:10 para lem- 
brança (I( Mo fausto, e mentoravel aconteci- 
Imbuiu: sendo abi accordott-..e ut1L1ti1mement . 3 que 
o lugar mais proprio, para esse fim é o que se 
arin um una eminencia, sabimlo da poillía 
Piraw pura o lado de Santos na extremidades 
de uma linho de cento e nitrida e quatro 
ças tirada da dita pontitb na dirveçao de dez graus 
(le Norte a Este; visto uniras vantagens lordes a 
$Cr O prOpriO, PIO (ítItS tad Magestada o imperador 
(lett o grito da 1 ndependt nela Politica do Impeli°, 
e tendo-se marcado O dito Jogar mandaram lavrar 
este lenir) em que assignam com os cidadãos 
assisti:antes e tu 'Bertntrdino de Sena Reis e Me 
meida o esent- vi --- França -- Toledo 	Prado 
— Veiga ----,Vellozo -- O Brigadeiro Joaquim 
Manam) (ia!vão 	N1oura e Lacerda -- O Te- 
nente Coronel José Maria de Mello. •--- Domingos 
Francisco de Andrade – Os Juizes Almotacés 
José Matute de França 	'Francisco de Cas- 
tro do Canto. 
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Vereança de 3 de setembro 
de 1825. 

• • 
• 

• • 

• 

III Orr 

1:- 

• 

• 

Aos tres dias. do miez de setembro de mil e 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cicia- 

- de de Sã.o Paulo e casas da Camara, Paços do 
Concelho, aonde se achou reunido o Senado da 
Camara com presidencia do Doutor Juiz de Fora 
Ernesto ,Ferreira França, e sendo ahi se ttatou 
do expediente seguinte. 

Na imesmia assignaram-se quatro editaes con- 
vidando aos cidadãos desta cidade para subscre- 
verem com as quantias que quizerem para a es- 
tatua equestre de S. M. -o I. em consequenciia 
do alicio que se recebeu do Wustrissimo Sena- 
do do Rio ,  de Janeiro; e para estas subiScripções 
se destinou um livro, que se acharia aberto para, I  
este fim em todos os dias .de sessões desta Ca.:- 
marta; e para poupar despesas accordou-su que 
esse livro fosse o destinado para assignarem os 
cidadãos que não approvassem o Projecto da 
Constguição que nos rege, vistq '''que. se achk 
inteiramente em branco §em basOgnatura algu- 
ma, e ter cessado os seu fim coni, o 'juramento 
da mesma Constituição ; e que como tal se fi- 
zessem o competente termo da abertura e encer- 
ramento. 	• 	 • 

Accordou-se que se officiasse ás autoridades 
convidando-as para tal subscripção.„ 

Accordou-se mais que se passem editaes para 
o mesmo fim, _que deverão affixar-se nas diffeff 
rentes freguezias do termo desta: cidade. 

Na mesma se officioiu ao Senado da Camara 
do Rio de Janeiro, accusando a rece,pglo do seu. 

4 

4 • 

• 

• • 
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officio, tendente a este objecto, e participando- 
lhe as providencias que se acham dadas a este 
resina°. 

Na mesma se deu cumprimento á portaria 
do Excellentisshno Presidente ide 14 de maio do 
corrente anno acerca de uni requerimento de 
Antonio Bernardo Buseno da Veiga, 

Na mesma officiou-se ao Excellentissimo 
Presidente dando-se conta do cumprimento da 
sua portaria de 29 de agosto p. p. enviando-se 
copia da acta que se mandou lavrar da sessão 
extraordinaria de hontem no sitio do Piranga. 

Na mesma se recebeu um officio em resposta 
ao desta Camara do commandante de São flor- 
nardo João José Barbosa, em data de 2 do cor- 
rente., 

Na mesma se me ordenou que convidasse 
ao ouvidor, e ao dont& 0n-relias para a festivi- 
dade do dia 7 dorcorrente ás dez horas. 

Na mesma se despachou o expediente. E 
por não haver mais alaccordar este mandou la- 
vrar em que se assignaram e eu sBernardino de 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 	França 
Toledo 	Prado ------ Vellozo. 

1 

•  

• 

Termo de ajuntamento para 
assistir á festividade e cortejo 
per occasião do anniversario da 
Independencia do Imperio. 

Aos sete dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte 'e cinco nesta Imperial Cida- 
de Ide São Paulo e em Paços do Concelhd e ca- 
sas da Cantara aonde fpi vindo o Senado da Ca- • 

• 
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mara composto do actuai juiz de fora presidente 
Doutor Ernesto Ferreira França e dos verea- 
dores o cirurgião-mor Francisco de éPaula Xa- 
vier de Toledo, o capitão-mor Ekutherio da Sil- 
✓a Prado, e o sargento-mor Antonio Salino da 
Fonseca, este transacto e aquelles actuaes e do 
procurador o capitão José Rodrigues •Vellozo de 
Oliveira e sendo ahi cobertos com o Imperial 
Estandarte conduzido pelo Doutor Manuel Joa- 
quim de °metias, por mim notificado para este 
acto 'sabia o messo Senado e dirigiu-se á Sé 
Cathedral desta cidade, aonde tendo -  assistido 
ao Te Deum por occasião do anniversario da In- 
dependencia Politica do Imperio, dahi dirigiu-se 
acompanhado do Excellentissimo Presidente, e 
governador de armas ao Palacio do õoverno, 
aonde assistiu ao cortejo do costume; e depois 
6C recolheu a estes "'aços do Concelho, aonde 
mandou lavrar este termo em que se assignou e 
eu Bernardino de Sena Reis e Almeida escrivão 
da Camara o escrevi. -E- França --- Toledo 

Prado 	Vellozo. 	 1 
• 1 

Vereança de 10 de setembro 
de 1825. 

• 

Aos dez de setembro de mil oitocentos e vin- 
te e cinco nesta Imperial Cidade dei São Pauto 
e em os Paços do Concelho e Casa da Camara, 
aonde foi vindo o Senado da Camara composto 
do presidente o Doutor Juiz de Fora Ernesto 
Ferreira França dos vereador* e do procura- 
dor abaixo a•ssignado e sendo ahi se tratou do 
expediente. 

• • 

• 

e 
1 
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Na mesma SC, assignou o mandado determi- 
nado em Pa ~senão de vinte e sete do p. p. mez 
de agosto. 

Na mesma se ordenou ao actual procurador 
que pague mensalmente os alugueres da casa! 
nova do açougue. 

Na mesma se mandou passar mandado para 
o actual procurador se pagar da quantia de oi- 
tenta e cinco mil cento e cincoenta réis, que des- 
pendeu segundo a conta que apresentou por elle 
assignada, e dezenove documentos que todos fo- 
ram peto Senado vistos e eiaminados; da ma: 
11Cif4.1 seguinte 	Em quatro ferias documentos 
1.0, 2.0, 8.0 e 9.0 a quantia de quarenta e nome( 
mil seiscentos e dez; em dezesete carradas de 
pedras documentos terceiro e 6.0 dez mil oito- 
centos e oitenta réis. A Lourenço de Sá Barros 
do concerto da bola do chafariz do .Acú trezen- 
tos e vinte, documento 4.0 ao alferes Francisco 
Antonio Baruel de sebenta e dois telhões do- 
cumento 5.0 cinco mil setecentos e sessenta réis 

A Antonio Alves de.  Oliveira de um ralo do‘- 
cumento 7 dois mil réis cento e quarenta 	Ao 
porteiro para velas das laminarias do dia sete 
do corrente e documento tio  10 mil e duzentos 
e Sessenta. Ao Carcereiro para despesas da ca- 
deia, e pé de altar quatro mil quatrocentos e 
quarenta réis, documentos n.s. 11, •12 e 13. Aos 
capipes doNmatto José Pulcherio, joão Manuel, 
Salvador de iqueira, e Custodio Francisco guar- 
das da cadeia, documentas numeres 14, 15, 16, 
17, 18, 19 a quantia de dez mil duzentos e quar 
rsnta réis que todas as quaes parcellas perfazem 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



•• 

• 
••• 384 

4 
• 

• 

• 

• 

a somma dita de oitenta e cinco mil e cento e 
•eincoenta réis. 

Na 'mesm'a foi respondido ao Excellentissimo 
Presidente com a informação sobre o requeria 
mento do capitão,  Antonio Bernardo Bueno da 
Veiga, vindo com a portaria de vinte oito de 
Illa 10 . 

Nella se despachou o apediente, e por .  tião 
haver mais a tratar, este :mandou lavrar, em que 
se assigno(u, eu Bernardino ide Sena Reis e Atinei- 
da o escrevi. 	França Toledo 	Prado 

Vellozo. 
1 

• Vereança de 17 de setembro 
de 1825. 

• 

1 

• 

Aos dezesete de setembro de mil oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São1 
Paulo e em Camara, aonde kforam vindos o actual 
juiz de fora presidente Ernesto Ferreira França, 

-e- os officiaes abaixo (assignados com assisten- 
tenda do procurador do Conceltio, e gendo ahi 
se tratou do eipediente. •• 

Na mesma se assignou um mandado retro. 
Na mesma se recebeu ~posta po officio 

que se escriveu 	(vigario capitular, cuja res- 
posta tem a data de 9 do corrente. 

Na mesma se encarregoiu !ao actual procura- 
dor de fazer o concerto da grade da cadeia em 
um varão de ferro, que ao amanhecer hm/Sean 
cerraram às presos, para po'der fugir, cuja des- 
pesa se julga ser diminuta, e demanda promptoo 
concerto, e por isso se não manda pôr em praça. 

• a 

• 

• 

• 

• 

• 
r • 

• 

• 
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Na mesma se mandou passar mandado para 
se pagar a quantia ide cincoenta mil réis á. Ir- 
mandade do 'Sacramento da Sé em cumprimento 
da convenção -feita por este Senado em a vistoria 
no livro delias a folhas cincoenta verso em con- 
sequencia de petição da dita irmandade. 

E por não haver Mais a providenciar este 
mandaram lavrar em que se tássignaram e eu 
Bernardino de Sena lieis e 'Almeida o escrevi. 
França 	Toledo -- Prado 	Vellozo. 

• 

• 
• 

• 
Vereança lextraordinaria de 

.23 de setembro de 1825. • 

Aos vinte e tres Ide 'setembro de mil oito :- 
centos e vinte e (cinco nesta Imperial Éidade de 
São Paulo e em( Os Paços do Concelho, e - casa 
da Camara, aonde foram vindos os vereadores: 
ciru.rgião-mor Francisco. de Paula Xavier de To- 
ledo, o.  sargento mor Antonio Safino da Fonseca, 
este transacto, e 'aquelle !actual, e o procurador 
o capitão José Rodrigues Vellozo de Oliveira,* 
convocados pelo presidente o Doutor Juiz de 
Fora Ernesto ,  Ferreira França para elícito de 
sessão extraordinaria, e nella propoz o dito pres. 
sidenbe e foi unanimemente iapprovado, que em 
consequencia da faustissima nova do reconheci- 
mento da Independencia •do Imperio, publicado 
em o ba.n,do, se determinassem Étres dias de lu' 
minarias, guardando-se os mais "festejos para o 
tentpo competente. 

Pelo .  que se passaram e assignaram editaes 
para o dito fim, principiando de hoje. 

• TC 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Em acto da mesma se despachou o expe- 
diente 

E por nã.o haver mais a tratar este manda- 
ram lavrar em que se assignaram e eu &lanar- 
dino de Sena Reis de Almeida escrivão da Cia- 
mara o escrevi. 	Frannt --- Toledo 	Salino! 

Ve Roto. 

Vereança de 1 de outubro do 
. 182i 

• 

• 

• 
• 

o 

• 

Ao primeiro de outubro de mil oitoce,ntos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em os Paços do Concelho c. Casa Ida 
Camara aonde foram vindo o Doutor Juiz Cie 
Fora Presidente Ernesto Ferreiri França, vo. 
readores o Cirurgão-mor Francisco' de Paula Xa- 
vier de Toledo o sargento-mor Antonio Salino 
da • 

Fonseca, estio itruisacto, t aquelle actual, e 
o p egurador o Capitão José Rodrigues Vellozo 
de Oliveira, e sendo ahi . em acto de sessão se 
despaChou o expediente. 

Na mesma se enearregcla a mim escrivão, 
que officie ao brigadeiro Pinto é ao capitão Joa- 
quim Floriam de Godoy, para concertarem o 
desmancho do encanamento da agua, que do 
tanqiie do pasto do Chrispim, vac para as suas 
chocaras quanto antes: como rtambem outro ao 
commandanté da Penha para cuidar na factura 
do caminho %da dita freguezio para a da Con- 
ceição, com a brevidade possivel, nomeando os 
cabos e que caso tenha occuptaçÕes encarregue 
esse trabalho e !administração a Antonio Joar 

• 

• 
• 

■•■■ 
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quim Portugal, da mesma fregueiia, que consta, 
a esta Camara ser habil para este fim. 

E bem assim que cilicie iao administradér 
da ponte dos Pinheiros extranhando-lhe o não 
haver aparecido °flerta alguma, devendo dar as 
causas desta omissão. 

Na mesma accorilaram que os avaliadores 
do Juizo.avallem a obra dos telhões do buracão 
do Carmo, para o qu.ellbes eu officio e que !de- 
pois passe os leditaes para arrematação da dita 

• obra. 
E por não Waver mais que dar .expexlientie 

este mandaram lavrar em que se assignam eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida escrivã.° da 
Guinara o escrevi. --- França 	Toledo 	Safi- 
no 	Vellozo. 

• 

Eu escrivão da Camara abaixo ttssigna4o cer- 
tifico que, em cumprimento ido ;determinado em 
a vereança supra, enviei os :cinco officios, a sa- 
ber ao brigadeiro Pinto, lao capitão Joaquim Flo- 
riano de Godoy, a° commandante da Penha, ao 
zelador da Ponte dos Pinsheiros, e ao \mestre Vi- 
cente Gomes Pereira, como corista do livro de 
registo geral de f. 132 a 134 verso do que dou 
fé. São 'Paulo 3 de outubro de 1825. 	Bernar- 
dino tie Sena Reis e Almeida. 

Vereança de 5 de outubro de 
1825. 

• 

Aos cinco de outupro de mil é oitocen JS e 
✓inte cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e em Cantara aonde foi vindo o - Dottor Juiz de 

• 
• 

• 
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Fora Presidente Ernesto Ferreira França e os 
.officiaes dá Camara abaixo iassignados para errei- . 
to de sessão. • 

Na mesma se mandou passar mandado para 
se pagar aos °filmes da Casa, e aposentadorias 
dos ministros ouvidor, e juiz de fora ,pertencente 
ao terceiro quartel deste anno.. 

Na mesma se despachou o expediente,•e por 
não haver mais a determinar mandaram lavrar 
este termo em quesse'assignam e eu Bernardino 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. 	França -- 
Toledo 	Salino 	Vellozo. 

• 

• 
• Vereança de 8 de outubro de 

1825.. • 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

Aos oito dias do mez de outubro de mil . 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Palato,  em os Paços do Concelho e casa 
da Camara aonde foram vindos o Doutor Juiz 

-

de Fora Presidente Ernesto Ferreira França; os 
vereadores o cirurgião-mor 11- Inumo° de Paula 
Xavier de Toledo, e b sqrgentol-mor Antonio Sa- 
fino da Fonseca; este transa( b ! ) 'e %acudir, actual 
e o procurador o capitão Jose Rodrigues Vellozo 
de Oliveira para effeito de se procce.ler a sessito. 

Nella officiou-se ao secretario do Cáncelho 
da Provincia remettendo-se-lhe ami ultimas Gonu- 
tas da moeda e despesa deste Senado já fiscali- 
zadas pelo corregedor da comarca para as fazer 
presente ao mesmo concelho. 

Nella propoz o .presidente desta Cantara, 
que os senhores vereadores e procurador deste 
Senado mio-ponham com a brevidade possivel 

• 

• 
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para serem presentes ao Com-cibo de presidett- 
rit iodos os objectas nblativos ao bem publico, 
qtte demanda providencias no adistricto deste Se- 

, bailo, e rujo conhecimento pertença a() referido 
Concelho; C atitilln 	areordott. 

Nella se officiou 	Excellentissimb Presi- 
dente desta i'rovitteta para ordenai em portaria 
tios agentes que a Camara nomear nas differett- 
tes entradas desta cidade. executem para a elle- 
cliva cobrança das putras a inunde:ala que os 
anteredentes governos desta Provinda ordena- .-- 
rum aos t onimandantes das guardas das ditas en- 
tradas. 

Nella se aceordou que se fizessem editaes 
para ires dias de laminarias pelos allilOS de S. 
M, 1. e que para isso se offietassc ai vigario ca- 
pitular, 1 gut t 11 escrivão notifique :tx.) Doutor 
Orateilas para levar o estandarte e mais um ve- 
IX,atlor para completar a Camara. 

Nella se despachou o expediente. 4 '  por não 
haver mais a deferis este mandaram lavrar este 
'trino tin que se assignam eu Bitenardino the 
Sena Reis de Átlineida téserivão da Cantat•l () es- 
etvvi. --- França --- Toledo 	Salino 	\eduzo). 

• 

Vereança extraordittaria de 
11 de outubro de 1823. 

Aos onze dias do mez de utubro de mil oi- 
tumidos e vinte e cinera nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em os Paços do Connlho Casa' 
da Cztmara aonde foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora Presidente do Senado da Camara Er- 
nesto Ferrbira França, e os vereadores o eirur- 

• 

effia. • 

aeá 
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gião-mor Francisco de.  Paula Xavier de Tole- 
dó, e o sargento-mor Antonio Salino. da Fonse- 
ca este transacto i e aquellehetual, e o procurador, 
o capitão José Bodrigues Wllozo de • Oliveink 
convocados pelo dito 'presidente da Catnara para 
effeito . da presente sessão estraordinaria para .  se  

• dar cumprimento á portaria tio Excellentissimo 
Presidente datada de Nhontetn dez da corrente. 
em que ordena que estiei Senado tire á sorte osi 
dois supplentes dos conselheiros de presidencia 
o coronel 

1  Francisco IgnaCio de Sousa Queiroz, -e 
o reverendo vigario João Gonçalvertima, para 
o que sahir na sorte servir pelo actual constei- 
theiro tenente general Caiu -lido Xavier de Almei- 
da e Sonsa, q:ue ise 'acha enformo, cilia portaria 
foi apresentada polo dito ministro, e sericln ahi 
mandou-se escrever em Ciais papeis iguaes os no- 
Mies dos dois sobre que deve recahir a * sorte lo 
coronel Franciscp Ignacio de Sousa Queiroz, e 
o reverendo' vigario João :Gonçalves Lima para 
sUpPrir o togar de. conselheiro de pre.sidencia, 
o tenente general Candid7 Xavter, de Almeida e 
Sousa, que se acha entenmo; e poítas as diva 
cedulas inteiramente iguite.s em uma; urna, foi 
por um innoeente para isso (llamado tirada a 
Sorte, e sahin a codula em, aliás e tirou i,t‘cedula 
em que estava escripto o nome .lo coi•onel Fran- 
cisco Ignacio. de Sousa Queiroz; pelo que o Se- 
nado houve o dito supplente; coronel Francisco 
Ignacio de Sousa Queiroz por desempatado E 
para Constar mandou lavrar tosta acta, em que 
se asSignou e eu Bernardino de Sena Reis de 
Almeida escrivão da Cam'ara escrevi. --- Er- 
nesto Ferreira França 	FraneiSco: de Paula 

• 

• 
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Xavier ..de Toledo 	Antonio Salino da Fonseca 
José Rodrigues Vellozo. 

• 
à 

Termo de ajuntamento para 
ir-se á Sé Cathedral assistir á • 
festividade pelos faustissimos an- 
nos de S. M. olmperador. 

• 

• 

Aos doze dias do mez de outubro de mil 
tocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo, ie temi Os Paços do -Concelho, to 
-Casa da Cantara, aonde foram Vindos o Doutor 
Juiz de Fora Presidente do Senado vereadores 
o cirurgião-mor. Francisco, de Paula Xavier 
Toledo., capitão Antonio da Silva Prado, e sar- 
gento-mor Antonio Safino da Fonseca, aquelle 
actual e estes transactos, e o procurador capitão 
José Rodrigues Vellozo de Oliveira para irem 
á Sé Cathedrál assistir á solenne missa cantada, 
Te Deum e cortejo do estylo em pálacio; seúdo 
ahi- compareceu o vereador transacto 'Doutor Ma- 
nuel Joaquim de °metias por mim escrivão con- 
✓idado de ordem do Mesmo Senado para condu- 
zir o Imperial Estandarte: e logo em corpo dei 
Camra séahiram cobertos com o dito Imperial 
Estandarte até á Sé 'Cathedral, aonde assistiram 
com as autoridades &mais cidadãos a solenne 
missa pontifical, sermãd, e Te Deum Laudamus 
tud, por occasião, e em digo Laudamus; e dg- 
pois foram na forma do costume a palácio do 
Governo', e ahi com tas mais ,autoridades assistir 
tiram ao cortejo a Sua Magestade o Imperador; 
por áccasião do seu Imperial Natalicio, e suai 
acclamação; e depois voltaram testes Paços do. 

• 

• 

eM■ 
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Concelho e Casa da Camara; gaonde se assentou 
Unanimemente, digo aonde se determinou a reu- 
hião dó mesmo Senado ai) presidente da Provin- 
da, e .mlaisautoridades, e .  cidadãos p,ara assistir 
em o sitio do :Piranga por participação vocal dó 
do mesmo Excellentissimo Presidente a deitar 
o Mesmo a primeira pedra no Monumento da In- 
dependencia, do que mandaram lavrar este ter- 
mo e.eu Bernardino do Sena Reis e Almeida o 
escrevi, em que assignam. 	França 	Toledo 

Salino 	Vellozo. 

, 

• 
• 

• 

Swift() extraordinaria do dia 
12 de outubro de 1825. 

' 	. ■ 1•È 	 • 

la i  ■ ' 
à, 	

Anno do Nasc.  intento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil @oitocentos e vinte e cinco aos doze 

• 
•  

dias do mez de outubro do mesmo armo, • dia 
t 	 anniversano da Acclamação e Natalacio de Sua 

, 	 1 
Magestade Imperial o. Senhor Dom Pedro Pri- 

 • meiro, nesta *Imperial Cidade de São Paulo o 
s4t • 	7 sitio do Piranga aonde Uniam vindos o Excellen- 

.  
I 

	tissimo Presidente da Provincia Lucas Antonio 
,IVIonteiro de Barros, e . ..o Senado da Camara; 

ti o 	 composto de seu presidente.. o Doutor Juiz de . 

,  
6 • 	

Fora, Ernesto Ferreiti França, vereadores o ci- . , 
! 	

• 

O 	
Paula . rurgião-Mor Francisco de 	Xavier de To- 

n `$ y 	,s 
., 	, 

. 	. ledo, e o •eapitão Antonio. da Silva . ; 

- 	
,

h, 
r •• 	 . 

vereador tisansacto, e o procurador o capi- 
e,, 	 tão José Rodrigues Vellozo do Oliveira, e as 
17 	

, 

14. • i Ir: . 	 autoridades e cida.dãos ;abaixo assign,ados: sen- 4 	I 	l'i 	.. 

: 	. ,t,  . :lu ... . - 	 do ahi foi pelo .dito presidente da Próvinr  
1 

.11 	• I 	1', 
. Lt .1 1  t; 

, 

• 

•  • • 

'4 
"et-. 2. 

t 
$ • 1 
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eia posta no togar que já para isso se. aCh.ava) 
mareado pelo Senado da Camara em siossâo ex- 
traordinaria do dia dois de Setembro proximo, 
passado, a primeira pedra, que dá principio: ao 
Moniumento, destinado a levar ás 'mais arredadas 
eras a lembrança do Memorando dia sete de se- 
tembro de mil e oitocentos e vinte e dois, em. 
que neste mesmolitio. o Nosso Augusto Monar-.  
cha e Defensor Perpetuo. o Senhor Dom Pedro 
Primeiro deu o brado da Indépendencia Politica 
deste Imperio ; de que digo, Imperio, e depois de 

'repelidos vivas ao Senhor Dom Pedro Primeiro, 
a Sua Augusta Dinastia, á Independencia do Lm'- 
perto, e aos Briosos Habitantes desta Provincia, 
sie mandou, pata constar lavrar, esta Acta, uni 
que se assignain o dito Excellentissimo Presi: 
dente da Provinda, o presidente è officiaes da 
Cantara, o Reverendissimo Vigario Capitular, o 
Brigadeiro Governador das Armas, e os cidadãos 

. 
assistentes; e tu Bernardino de Sena Reis e Al- 
meida %escrivão da Camará o escrevi. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

!Ateias Antonio Monteiro de Barros 
Ernesto Ferreira França 
Francisco de Paula Xavier de Toledo 
Antonio da Silva Prado 
José Rodrigues 'Vellozo e Oliveira 
Manuel Joaquini Gonçalves de Andrade 
José da Silva Brandão 

- Manuel Rodrigues Jordão 
João Jacomo de Ratimanri 
Raphael Tobias de Aguiar 
Francisco Ignacio de Sousa e Oliveira 

e 
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Ignacio Gabriel Monteiro de Barros 
Padre Ildefonso Xavier Ferreira 
Manuel Joaquim do Amaral Gurgel 
O Padre Francisco 'de ePauta Tavares 
Gabriel Henriques Pessoa 
-Francisco de Paula Macedo 
Joaquim José de Moraz de Abreu 
O Padre João Manuel de Almeida Bueno 
Herinenegildo -  José dos Santos 
João Maria de Sousa Chichordo 
Alexandre Gonçalves Barroso da Silva 
João Rodrigues de Camargo Pires 
Candido José da Silva Brandão 
Joaquim Ignacio Ribeiro 
Manuel Joaquim de Oliveira 
Jerony-mo José de Andrade 
Matheus Fernandes Cantinho 
Joaquim Fernandes Cpntinho 
Joaquim José de Andrade e Aquilo 
Vicente Gomes Per-eira 

• 

•  

e 

• 

• • 

José Joaquim de Vascoinellos .Alambary 
Antonio Cardoso Neguei • 
Bernardinó de .Sen.a Rei. e Almeida .  
Antonio Lopes da Fonseca e Sousa 
Joaquim Theodoro de Oliveira - 
Francisco de Paula e Oliveira 
Antonio Safino da Fonseca 
Manuel Innooencio de Vasconcellos 
Luiz Antonio da Silva. Freire 
Joaquim Floriano de Toledo 
Emygdio Antonio.  da Silva 
Jeronymo tia Costa Dantas 
Bernardo Jose Pinto Gavião Peixoto. 

• 

"EM 

• 

1 
•• • 

e 
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Vereança de 15 de outubro 
de 1825. 

• 

• 

• • 

Aos quinze dias do mez de outubro de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Chia- 
de de São Paulo ie em os Paços do Concelho 
e Casa d'a Cantara, aonde foram vindos o Dou- 
kai Juiz de Fora Presidente, vereadores e pro- 
curador abaixo assignados, para .  effeito die se 
fazer sessão; sendo ahi Se tratou do expediente. 

Nella se recebeu uma portaria do Excellen- 
tissimo Presidente com data de quatorze do cor- 
rente, acompanhando um ar' tiào da acta da sess 
são do concelho do governo desta Provincia de 
dez do corni3nte, em que b membro do mesmo, 
Concelho Raphael 'fobias de Aguiar lembrou 
varias providencias para o melhoramento da 

e 
 limpeza, e asseio da cidade, e sobre datas na ci- 
dado ,  nova, o que o mesmo Concelho assentou 
ser urgente e que se'remettesse a ésté Senado 
para sua intelligencia, e ;execução, em cuja por- 
taria se poz o cumpra-se. 

E logo o mesmo Senado deliberou que se 
officiasse ao mesmo juiz almotacé para com 
:toda n bres idade proceder. ao  seu effectivo cum- 
primento pela parte que lhe toca, remetten- 
do-lhe copia da mesma Portaria, e acta; e 
pelo que pertence ás calçadas, se officio ao 
governador (Ias armas, pedindo-lhe os dois 
soldados necessarios para" acompanhar os cal- 
cetas; os quaes deverão principiar o trabalho 
quando se principiarem a cobrar as pedras: e 
pelo que na mesma acta se providencia ácerca 
da edificação, e limpeza que compete aos do- 

\ 
• 

• 

• 
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tados nos seus respectivos terrenos, e testadas se 
passem os necessarios editaes com toda a bre- 
vidade. 

Recebeu-se mais outra portaria do mesmo 
Excellentissimo Presidente em data de quatorze 
db corrente, enviando outra portaria para ser 
intimada aos agentes que este Senado nomear' 
para as 'Jantes, e *estradas, para vigiarem que 
não passe carro algum, sem que apresente o 
carreiro guia do juiz almotacé, em que mostre 
quepagou a contribuição a este Senado, cupi 
portaria foi exigida por este Senado, em oito de 
outubro, em a qual se paz o cumpra-se: E logo 
accordou-se que para a sessão seguinte se no- 
mearão os agentes parn as estações necessarias- 

Recebeu-se tambem um officio do Ouvidor 
em data de dois de seteimbro sobne a sua mu. - 
dança de residencia para as casas de Gertrudes 
Gaivão de Moura e 'Lacerda, que principia a ven- 
cer do primeiro do mesmo mez de setembro. 

Na mesma se recebeu outro i officiê do zela- 
dor da ponte dos Pinheiros i4inuel José Ro- 
drigues da Silva, respondendo ao officio • que, 
de ordem deste Senado, dirigi-lhe em 3 de se- 
tembro do corrente, e lembrando varias provi- 
dencias; e sobre ellas deliberou o Senado tratar- 
se na sessão seguinte. 

Na mesma se recebeu outro officio de Joar 
quim Maria da Costa Aguiar ,digo Costa Ferrei- 
ra sargento-mor e Inspector Geral das Estradas 
em data dê cinco do corrente, exigindo concer- 
tos dos ranchos dienominados .  da Agua Branca, 
e das Pombas; e este Senado me ordenou que • 

• 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 
• 

399 

informasse se o Senado deveon não fazer estes 
concertos, eu se pertence lá Fazenda 'Nacional. 

Na mesma pelo procurador foi apresentada 
a despesa, que fez desde setembro até quatro do 
corrente constante de vinte e nove doctumentos, 
constante de uma relação asáignada por cite, cuja 
despesa importa/ em cento e quarenta e cín ico 
mil novecentos e noventa réis, despendidos em; 
txmcertos da cadeia trinta Mil e dez réis ; e no' 
concerto da cadeia serrada quatro mil réis; 
em iluminarias novecentos e sessenta réis; ear 
um tubo de folha de (Landres para a chaminé da 
casa de Correição dois mil réis; em concerto dó 
curral sete mil seiscentos e oitenta réis ; em tre- 
zentas telhas para o curral tres mil oitocentos 
e quarenta réis ; em quatro ferias tio concerto 
do 41.çoitigdc setenta e seis mil e quarenta réis; 
de- ferragem para a mesma obra qu çitro mil qui- 
nhentos e sesenta réis ; em alugueis de dois me- 
zes da dita casa três mil quinhentos e vinte réis; 
de 	de altar seis mil trezentos e quarenta réis; 
aos capitães de multo Salvador de Siqueira e 
Custódia Francisco de seu salario sete mil o 
quarenta réis; cujas onze edições perfazem a ft k  
somma dita de cento e quarenta e cinco Mil no- 
vecentos e noventa réis; e cujos documentos (o- 
ram pelo Senado vistos e examinados da qual 
quantia mandaram passar mandado de pagamen- 

. to ao dito procurador; em a qual se especifique 
melhor as ditas addiçõtes e documentos. 

E por não haver mais a tratar este manda- 
ram lavrar em que se assignaxn; eu Bernardino 
de Sena Reis e Atméida o escrevi. --- França 
Toledo ---- Mino t Yellozo. 

• 

• • 

• 

• 
4 
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Vereança de 22 de outubro 
de 1825. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

II 

• 

Aos vinte e dois de outubro de mil Moven- ,  
tos e vinte e ¡cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em os Paços do Concelho e casa da 
Camara aonde foi vindo o Doutor Ernesto Fer- 
Deka França, juiz de fora presidente, vereatlio- 
re,s e procurador 'deste Senado abaixo assigna- 
dos, e sendo Mhi se tratou do,te¥pediente. 

Na mesma se assignaram os mandados de- 
terminados na sessão passada, e outro mandado, 
para se pagar Cincoenta mil réis de resto que se 
deve á Lrmandaide do Sacramento 144 Sé como 
se especifica; e bem assim os editaeS determina- 
dos em a mesma sessão. 

Na msmt se e.  e- 	nviou o officio ao juiz atino- 
tacé determinado na sessão passád'a com a co- 
pia da acta tio Concelho de P.residencia. 

Na mesma se nomearam paira agentes cobra- 
dores das pedras no icairninhol do curral vindo 
de Santo Amaro Joaquim Rodrigues Pinto, e Mar- 
linho Dias: !para o caminho dl, Lorena e Pi- 
nheiros o capitão Segismundo e Antonio Dias 
Vieira; para a rua da Luz a guarda do Hospital ; 
para o caqiinho rdie carro. de Santo Amaro e oss, 
trada de Santos 'a guarda da casa da Polvora ; 
para o caminho da Penha do Braz Antonio Ro- 
drigues Pinto, e José Joaquim ide Andrade; para 
a ponte do Tabatinguera Francisco Floriam de 
Toledo, e José Alves de Siqueira, e se ordenou. 
que; eu escrivão da Camara, remetta por 'copia 
a portaria do Excellentissmao Presidente a eSte 

• 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

401 --- 

respeito com as competentes instrucções, e a 
relação das carradas que devem os carreiros. 

Na mesma se ordenou que visto o capitãof' 
. Joaquim Floriam° de Godoy não ter respondido) 
ao officio que eu lhe 'dirigi, o notifique para 
dentro em oito dias fazer O concerto ordenado, 
e • a que se acha obrigado, pena de se pmcèder . 
na forma da lei. 

E por não haver mais a deliberar este man- 
dou lavrar, em que se assignam e eu Bern:ardino 
ide Sena Reis e Almeida' escrivão da Cantara o 
escrevi. I— .  França --- Toledo 	Safino 	Vel- 
lozo. 

..„,•••••••••." 

Vereança de 26.  de outubro 
de 1825. 

■ 39 

Aos vinte e seis dias do mez de outubro de 
mil e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial 
Cidade de São Paulo e em Os Paços do Concelho 
e Casa da Camara, aonde foram vindos o Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente do Senado da Ca- 
mara Ernesto Ferreira França, vereadores tinir- 
giãd-mor Antonio Salino da Fonseca, este trans- 
acto, e aquelle actual, p o procurador o capitão 
José Rodrigues Vellozo de Oliveira para effeito 
de se proceder a Sessãoh 

Nella por mim escrivão da Camara foi apre- 
senta& a resposta, que me deu alo officio, /  e 
notificação que por ordem deste 'mesmo Sena- 
do lhe dirigi ;  do scapitão' Joaquim Floriano de 
Godoy, e me foi ordenado, que para a sessãé 
proxima, informe sobre isso compridamente. 

• 

• 

o 

• 

• 

e 

o 

• 

• 

• 
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Nella accordaram que se officie tio coronel 
Francisco Ignacio de Sousa Queiroz, remettendo- 
lhe a chave do açougue, e afiançando-lhe. que 
logo que seja possivel se lhe pagará os alugueres 
vencidos. 

Offiçiou -se igualmente ao Excellentissimo 
Presidente, dando-se-lhe parte, que se acha 
prompta a casa de correição, em resposta da sua 
portaria de 29 de julho do corrente anuo. 

Na mesma se me ordenou que officiasse aos 
commandantes dos districtos para mandar os 
capitães do matto a esta Caniára; e deverão• 
achar-se nesta Camara no dia 29 do corrente em 
sessão para se lhes ordenar o que fôr ;de direito. 

Na mesma se mandou passar mandado ent 
que se nomeia ao zelador dos Pinheiros inspe- 
ctor do, concerto da dita ponte, na fórma do 
estylo. 

E por não haver mais a determinar este man- 
dar,am lavrar em que se assignam e eu Bernar- 
dizem de Sena Reis e Almeida 6cr1váo da Ca- 
Mara o • escrevi. 	França 	toledo 	Salino' 

Vellozo. 	 • 
• 

• 

Termo de juramento da Con- 
stituição. 

• 

• 

Aos vinte nove dias do mez de outubro de 
mil e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial' 
Cidade de São Paulo e em os Paços do Conce- 
lho, e Casa da Cardara, 'aonde foram vindos o 
Doutor Juiz de Fora Presidente Ernesto Fer- 
reira França, e vereadores o cirurgião-mor Fran- 
cisco de Paula Xavier de Toledo, e o sargento- 
• 

• 

• 
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mor Antonio Safino da Fonseca, e o procurador 
o capitão José Rodrigues Vellozo de Oliveira, 
para effeito de fazer sessão, e nella compareoeu 
o abaixo assignado para jurar a -Constituição 
Politica do Imperio, a quem o presidente lhe! 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, sab 
auto do qual lhe encarregou, que bem e fiel- 
mente guardasse e cumprisse a Constituição( Pc»- 
titica do Imperio, e obediencia a Sua Magesta- 
de o Imperador, o qual sendo por elle recebido 
assim o prometteu cumprir, do que dou fé, e 
se assigna com a mesma Cam:ara eu Bernardina 
de Sena Reis e Almeida escrivão da Cantara o 
escrevi --- Felicio  José Pereira ---- França 
Toledo • Salino 	Vellozo 

• 
• 

Vereança de 29 de outubro 
de 1825: 

• 

• 

• 

Aos vinte e nove de outubro de mil oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São. 
Paulo e em os Paços do Concelho e Casa da 
Cantara, onde estavam o Doutor Juiz de Fora 
Presidente, vereadores e procurador da Camara 
acima declarados e abaixo assignados em sessão 
e sendo .ahi se tratou do expediente das negocias. 

Nella apresentei a minha informação ordena- 
da nea sessão passada sobre o officio do capitã.o, 
Joaquim Floriano de Godoy, sobre o que ac- 
cordou o mesmo Senado que, lhe officiásse res- 
pondendo-lhe que cumprisse as obrigações da 
dita escriptura, quanto ao concerto, ficando-lhe 
o direito salvo para o que lhe convier sobre o 
goso, e' possessão da iagu'a do rega. 	 1 

4 
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Nella officiou-se ao, Exoellentissimo Presi- 
dente, podindo-lhe licença para o coronel Ber- 
nanlo Pinto Gavião digo Bernardo José Pinto, 
Gavião Peixoto ir á Côrte beijar a mão a S. lie  
o Imperador por parte deste Senado, ou pedir 
licença para isso a S. M. I.. 

'Nona se recebeu um »Meio do juiz almota- 
cé na data de hoje respondendo ao que esta Ca- 
mara lhe escreveu sobre o ctunpnimento da Por- 
taria do Exoellentissimo Presidente de quatorze 
do corrente dizendo nelle não poder cumprir por 
falta de numero. de officiaes de justiça: aio quc 
me ordenou este Senado ¡lhe officie dizendo-lhe 
que por ora proponha um sujeito pais alcaide 
e depois se não fôr suficiente o faça saber a 
estie Senado para nomear mais officiaes. 

E por não haver mais a tratar este manda- 
ram lavrar em que 'se as.signam eu Bernardmo 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. ,,-- França 
Toledo Salino Vellozok 

Vereança de ã de novembro 
de 1825. 

• 

• 
• 

Aos cinco dias do mez de novembro aliás de 
novembro de mil oitocentos e vinte e cinco nesta 
Imperial Cidade de São Paulo e em os Paços do, 
Concelho e Casa da Camara, aonde foram vin- 
dos o Doutor Juiz :Presidente Ernesto Ferreira 
França, e vereador actual cirurgião-mor Fran- 
cisco de Paula Xaviier de Toledo, e vereador 
lransacto Antonio garino da Fonseca, e o pro- 
curador o capitão José Rodrigues Vellozo de 01'- 

• 

• 

• 
•••.?...."' Ár 
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wira, para erten° de sessão: e sendo ahi se re- 
cebeu o officio do Cornet Bernanlino José. Pinto 
Gavião Peixoto de data de primeirado córrente, 
em resposta ao que este Senado lhe escreveu* 
Nobre oi ir á Udc. beijar a mãla a S. M. o Im- 
perador pelo reconhecimento da Independencia, 
em o qual responde qae está prompto a ir Nina. 
seguindo o Senado licença 'do presidente, e go- 
vernador das armas; e na mesma se. lhe res.. 
pondeu. 

Na mesma se rec.ebea um officio do com- , 

mzuulante da freguezia da Conceição' dos Gua- 
ralhos em data de Ires doi cgrrente, em resposta 
ao que eu escrivão dei ordem deste Senado lhe: 
dirigi. 

Na mesma se recebeu Puma portaria do Éx- 
cellentissimo Presidente com data Ide 'vinte e cm- 
U) do p. p. em que remette t copia da 'leia da 
sessão do Concelho kle iate  e quatro dó mesmo 
tflvz p. p., em que faz saber que o Mesmo Con- 
celho á vista idos livros que remetteu da receitas 
e despesa (lá providencias ia semelhante respeito, 
afim de que se registe a dita deliberação, e seja. 
estrietamente observada; e na Mesma se respon- 
deu que se désse já cumprimento a cila, 

Na mesma se recebeu outra portaria do Ex- 
cellentissuno Presidente de cinco do corrente em, 
que faz t.tabier a este Senado que o Conselho do 
Governo tendo deliberado em sssão, de 20 de 
outubro p. p. que esta Camara destinasse a 
oitava parte das suas rendas para o estabeleeiL 
mento da casa de expostos, o mesmo presidente 
remette á Camára o 'a1irtigoi da acta da referida 
sessão a semelhante respeito, para que pontual- 

• 

•• 

• 

• 

I ! 

• 

• 

• 
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mente flhe preste a devida' execução, em a qual 
se poz o cumpra-se. 

Na mesma se rem.  beu butra portaria do mes- 
mo . presidente de 29 do p. p. enviando o regue- 
timento de I). Gertrudes Maria de São José, 
pari:  que o Senado buvirido as Partes por escri-. 
pto, informe • interpondo o seu parecer. 

Na mesma se officio:u ao .  Excellentissimo Go- 
vernador * das Armas, regando-lhe autorize as 
guardas da casa .da Polvora., e Hpspital para co- 

'brarein as carradas de . pedras na forma das in- 
strucções, que se lhes enviou por copia. 

Na mesmá se respondeu á Portaria do Ex- 
cellentissimo Presidente de quatorze do P. p. 
mei, representando-se a falta de meios, ?tem que 
se acha r esta Camara para se não podei:contri- 
buir parà. 6 sustento Idiario, e vestuario dos réus 
condenmados a trabalhos publicos, ora 'destina- 
dos a limpeza e concertos da rua desta cidade/ 
: Na mesma se accordou que se puzesse em 

praça os rendimentos ,do Concelhol• e .  para isso 
se fizessem' os competentes. editals. 

e  E. por não haver .  mais a deliberar este man- 
daram lavrar, em que se iNaignam eu Bernar-. 
dino de Sentia Reis e Almeida escrivão da Co'~ • 
mara o escrevi. 	Fran& 	Toledo ---- Safino 

Velloso. 

• Termo de juramento da Con- 
stituição aos 9 de novembro de 
1825. 

• 

Aos nove dias do mez de novembro de mil 
oitocentos e vinte e cincá nesta Imperial Cidade 

• 

• 
• 

• 
001 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

• 

407 

de São Paulo e 'em ps Paços do Concelho e casa 
da Cantara aonde estava o Senaido da Camara 
em sessão cx)orn presidenna do doutor Juiz de 
Fora presidente Ernesto Ferreira França, com- 
pareceu o abaixo assignado jurar a Constitui- 
ção Politica do Imperio e logó pelo dito presik: 
dente lhe foi deferido o juramento dos Santos 
Evangelhos na forma do iestylo, sob cargo do: 
qttal lhe encarregou que bem'e fielmente pro- 
mettesse guardar 1 Constituição Politica do Im- 
poria e bbediencia a Sua Magestade o Impera- 
dor, o que assim pnometteu cumprir, do que 
dou fé e se 'assignam com O mesmo Senado e 
eu Bernardino de Senna Rets e Almeida escri- 
vão da Cam-ara o escrevi. 	José Joaquim dos' 
Passos -- França ~~ Toledo Salino Venoso. 

Vereança de 9 de novembro 
de 1825. 

• 
• 

Aos .110Ve de dezembro digo de novembro de 
mil e oitocentos e vinte e Cinco nesta Imperial. 
Cidade de São Paulo e nos Paços do Concelho 
e casa da Camara aonde foram vindos o dostitér 
Juiz de Fora Presidente Ernesto Ferreina, Fran- 
ça, )(vereadores e procuradores abaixo assigna- 
dos, pana effeito de sessão., e sendo ahi 

Se recebeu uma portaria do Exmo. Presi- 
dente com data de oitó de novembro corrente, em 
que ordena que todas as vezes que se houverem 
de reformar os valias existentes, e mui proxie- 
mos ás estradas, ou de levantar junto a ella no- 
vos 0dt:idos; tenham todas as estradas cincoen- 
ta palmos de latitude, ficando livres de mais trin- 

• 
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. tif de cada lado para èonimodidade pública, o 
que assim deliberou o Conselho do Govei no, de- 
liberada em sessão de. vinte de outubro p. p., 
que ficasse estabelecido em regra gerai; é per- 
manente, em a qual te poz o lciunpraf-se. 
. Na mesma se recebeu tuna officio de sete do, 

corrente do capitão 111,areellino rosé de Vascon- 
oellos Nardi, commandante do bairro de Santa 
Anua, riespoudendo a um despachia deste Sena- 
do ''die vinte e seis do mez proilmo passado sor 
bre o requerimento do cabo João Francisco da 
Racha,. que pede ser demittido( dio encargo 
limpeza da da ponte'lle Santa Anna, opor isso se 
oniciou aio sargento-mor Francisco Jose da Sil- 
va, °Sue . tuda 'fica registado no livro 'competente 

Na mesma se procedeu a eleição de juizesi 
almotacés para servirem os tres mezes de 'no- 
vembro, devembra deste anno, e janeiro de mil 
e oitocentos e vinte e seis ;. e sahiram eleitos o 

. sargento-mor Francisco José da Siilva, e João* 
Nepomueeno de Almeida, a quem mele ordenaram 
Oficie para virem tomar posse e jiiramento na 
primeira sessão. 

'Na h  mesma se me oixlenou que °iniciasse ao 
procurador agente das causas desta 'Ca m ar a , An- 
tonio Joaquim rurquim Justino, perguntando- 
lhe o estada em que vão as causas, e o porque 
não tem ,  pago os •dievedoises, visto só ter rece- 
bido 12$800, recommendando-lhe actividade 

Na mesma por não haver 'Mais o que provi- 
diendiar este mandou lavrar este . Senadia, em que 
se assignam.  e eu Bernárdino de Sena Reis e Al- 
meida escrivão da Cam'ar,a o escrevi. 	França 
--- Toledo 	Salino ..".~ Nrellozo 

• 

ema* ■ 

II 
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Vereança de 12 de novembro 
de 1825. • 

Aos >luze dias do inez de novembro de mil 
o itocentos e vinte e cinco nesta Imperial tida- 
klit kir São Paulo' e em os -Paços do Concelho e 
Casas da Camara, aonde foram vindos o Doutor 
Juiz de Fora Presidente Ernesto Ferreira Friui- 
ça, vereadones, e procurador abaixo assignados, 
e sendo ati. 

Se recebeu do sargento-mor Francisco José 
da Silva resposta do officio que esti Senado na 
sessão passada, em data de hontem, em qual 
kLIz ja.ter nomeado para zelador dl Ponte de 
Santa Atina Benedicto Joaquim (Ir barros, sol- 
idado da Companhia de Granadeinos do segmido 
regimento, pelo que passou o Senado it °findar 
ao governador das armas impetrando-lhe o des- 
pacho de todo o serviço emquanto estiver encar- 
regado desse trabalho. 

Na 111CSIIIII Ne assignaram os editaes para se 
arrematarem os rendimentos do Comaelho desta 
Capital, principiando do dia sete de dezembro 
futuro. 

Na ¡mesma se mandou passar mandado para 
o procurador deste Senado o capitão José Ilodri- 
gues Vellozo de Oliveira se pagar da quantia 
de cento e treze mil vento e sessenta réis. que. 
despendeu segundo os documentas que uprest n- 
tou que foram por nós vistos e examinados, ia- 
chtsa a.  tuna relação que foi twlo mesmo pra- 

• 

• 

curador as.signado despendizios da maneira se- 
guin te 	Em ferias das obra; 	•r:ringue do- 
cumentos numeros 1» 9  ti 3.9 \ 4»setenta oity 

• 
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mil quatrocentos e quarenta réis 	em ferias 
das obras da cadeia document9s numeros 5.0 lei 
6.0 oito mil oitocentos e vinte e oito. Porteiros 
para Iluminarias do faustissimo dia doze, de ou- 
tubro do corrente, n.o 7 novecentos e sessenta 
réis 	Aluguel da casa do açougue, 'documento 
n.o 3.0 tres mil oitocentos e quatro 	Emcons 
certo. de uma balança do; açougue, documento 
to 9 seiscentos e quarenta réis 	Em concerto 
de suma casa da ladeira dó Carmo, documento 
n.o 10 trezentos e vinte réis ~. Ao carcereiro para 
luzes da cadeia, vinho e hostias, documentos ns. 
11, 12, 13, 14, e 15 seis mil e setecentos réiS 
Aos capitães do matto Francisco Pires, V,ictoria- 
no de Moraes, Salvador de Siqueira, e Custódio, 
Francisco, que fizeram guardas da cadeia, do- 
cumentos ns. 16, 17,18; 19, 20, 21, 22, 23 ?  24, 25 
26, 27. 28, 'treze mil quatrocentos e qtítarent,*.1 
réis: cujas oito addições perfazem a somma de 
cento e fres mil cento e sessenta 

E por não haver mdis a peliberÊar, se tratou 
do exptdiente e por não haver mais 'a tratar, digo 
mi mesma se assignou a provisão de aicaide 
para Felicio José Pereira, e na mesma tornou 
ramento e posse do, dito emprego nesta.  capital. 
' Na mesma se mandou passar mandado sobra 

• 
• 

o actual procurador para pagar ao tabellião do 

• 

• 

crime Luiz Manuel Feliciano Kelly, e o °seri- • 
vão do alcaide Joaquim do Espirito Santo dw 
quantia de dez mil setecentos e eine:menta e seis 
réis, meias custas, da devassa ex-officio pelo fe- 
rimento em Thomaz, filho de Delphino de, tal, 
em que não houve alguem pronunciado. 

•  

• 

• 

a 
---••••••• p.lw•f~r••••••••• -•'• • 
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E por não haver mais a tratar este manda- 
ram Lavrar em que se assignam eu Bernardino de. 
Sena Reis e Almeida o escrevi. —G- França To- . 
ledo 	Prado 	Salino 	Vellozo. 

Juramento da Constituição 
do linperio. 

• 

• 

• 

li 
• • 

• 
• 

Aos dezeseis dias do mez de novembro de 
mil e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial. 
Cidade de São Paulo e em as casai da Cantara 
aonde estava em sessão a Senado da Camara, 
desta Cidade, e sendo ahi compareceu o, abaixo 
assignado a jurar a Constitujção Política do IS- 
perlo, á quem o Doutor juiz de Fora presidente 
do Senado lhe deferiu o ;  juramento dfys Santos 
Evangelhos em um livro delles, em que paz a 
sua Mão direita sob 'cargo do qual lhe encarre- 
gou q•ue bem e verdadeiramente guardasse a 
Constitução do Imperio, e obediencia ia Sua Ma- 
gesto& o Imperador o que assim prometteu cum- 
prir, do que dou fé, e se assignam com lo jura- 
mentado e eu Bernardino de Sena Reis de Al- 
meida o escrevi. --- José Custodio de Oliveira 

Joaquim Antonio Neves França Toledo 
Prado 	Yellozo. 

• 

Vereança de 16 de novembro , 
"-"°••••.. 

de 1825. 
• 

• 

• 

• 

• 

Aos diáeseis dias do mez de novembro de 
mil oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial' 
Cidade de São Paulo em os Paços do Concelho 
e Casa da Camara, aonde estavam em sessão 91 

• 

ror' 
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presidente do Senado o Doutor Juiz de -  Rota( 
Ernesto Ferreira França vereadores é procura- 
dor ea b ãi x o assign:ados, e sendo .iahi pelo dito 
Senado foi despachado o expediente. . 

Na mesma se assignaram "os leditaes determi- 
nados na sessão passada. 

Na mesma foram propostos para vintena- 
rios da Cutia 	Antonio Paes Cardoso 	na 
Itapecerica 	Francisco Antonio Rodrigues 
e Felisberto Pereira para escrivão da meSma 
freguezia Vara Juquery Juiz vintenario -- 
Joaquim Antonio Nery --, e escrivão -- Manuel 
*João e se me ordenou que officiasse ao.s com-. 
mandantes das ditas Insguezias para os fazer!' 
Vir a este Sedado, e legalizarem os seus rêqueri.LI 
mentos e tomarem posse. 

• • 

• 

• 

•  

•  
•  

Na mesma foi por Mim) 'apresentada a res- 
posta do procurador agente Antonio Joaquim 
Furquim Justino em que diz vae ajuizar todas 

• 

as acções 
E por não haver mais a deliberar este mana 

d'arain lavrar em que se assãgnamf u Bernatr- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi, e decla- 
ro que na mesma se assignaram os editaes para 
se pôr em praça os ramos -do rendimentos da 
Cantara, e eu escrivão o declarei e escrevi( — 
França 	Toledo' -- Prado 	Ve I lozo. 

Juramento da Constituição 
do Imperio. 

Aos dezenove dias do mez de novembro de 
mil oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial CF- 
dade de São Paulo e em os Paços do Conce- 

• 

e 

é 
• 

■ 
••• 

• 

• 
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lho e Casa da Guinara, aonde estavam em sasb- 
são o presidente Ernesto Ferreira França Dou- 
tor Juiz de Fora, %remadores e procurador abai- 
xo assignados para Mello de sessão, e sendo 
ahl compareceram os abaixo assignados para 
jurar a Constituição Politica do Imperio, e logo 
pelo 'Doutor Juiz de Fora Presidente lhes foi 
deferido juramento dos Santos Evangelhos em 
um livro deites em' quei puzerum suas mãos di- 
reitas na forma devida sob cargo do qual lhes 
encarregou que bem e verdadeiramente guar- 
dassem a Constituição Politica do Imperio, e, 
obediencia a Sua Magestade o Imperador; o que 
assim prometteram cumprir, e se assignam nes- 
te com O Senado e eu Bernaraino de Sena Reis 
e Almeida o escrevi. 	José Maria Alvares 
Manuel João ---João Maria de Couto 	França 

Toledo ---- Prado. 

• 

Vereanga de 19 de novembro 
de 1825. 

Ao F dezenove dias do mez de novembro de 
mil oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo t em os Paços do Concelho 
e casa da-Camara, aonde estavam em sessão ot 
Senado da Camara min presidencia do Doutor 
Juiz de Fora Ernesto Ferreira França para errei- 
to de se fazer sessão, sendo ahl 

Se °Melou ao Excellentissimo Presidente en- 
viando-lhe a representação que éste Senado faz 
a S. 	I., pedindo-lhe insinuação sobre o dar 
das rendas do Concelho a oitava parte para os 

• 

• 

• 
.M■ ■•■ 
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expostos, como exigiu o Conselho do mesmo 
presidenti. 

,Na mesma se officiou 'aio mesmo presidente 
enviando-lhe uma representação do actual car- 
cereiro Floriano da Veiga, sobre o reforço mi- 
litar para se fazerem as vbisitas na enxovia, roi- 
gando-se-lhe não faltasse. 

Na mesma se officioa ao juiz almotack 
actual, exigindo providencias sobre a. carne dei 
vacca, por ter sido muito magra. / 8  

Na mesmo se me ordenou que faça editaes 
para se fazer publica a portaria do Excellentis•T 
simo Presidente de oito do corrente, sobre o te- 
rem daqui em diante as estradas cincoenta, pal- 
mos de latitude. 

Na mesma se assignou um edital sobre as 
rendas do Concelho. 

E Por não haver mais a accordar se tratou 
do expediente, e depois se mandou lavrar este 
em que se assignanr e eu Bernarding de Sena 
Reis e Almerdta, escrivão da Cgmara lo escrevi., 

França -- Toledo 	Prado 	Veiga 	Vele 
101&• 

• 

• 
• 

• 

• 

a 

Vereança de 23 de novembro 
de 1825. 

Aos vinte e tres Ide novembro de mil oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial- Cidade de São 
Paulo e em os Paçots do Concelho, e Casa da 
Camara aonde foi vindo o Senado da mesma com 
presidencia do Doutor Juiz' de Fora Ernesto Fer- 
reira França; e sendo ahi 

• 

• 
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Se recebeb uma portaria tio Excellentissi- 
mo Barão. de Congonhas do Campo presidente 
desta Provincia em data de 21 do corrente, acom- 
panhando a copia de uni artigo da acta da ses- 
são do Conselho 'do Governo de dez do cor- 
rente; em a qual acta deliberou o Conselho que 
&e ("ciaria á Junta da Fazenda para o fim re- 
querido em 9 officio deste Senado de 5 do cor- 
rente. 

Recebeu-se outrosim do mesmo Excellentis- 
sinto Barão de Congonhas do Campo Presidente 
desta Provinda de 22 do corrente respondendo 
ao officio de 19 do mesmo mez, dizendo que na 
mesnut data °Melou ao governador das armas, 
para que todas as tardes mande uma guarda: 
composta de quatro soldados para manterem á 
noite a segurança da cadeia ;  sendo commandada 
por um inferior. 

No acto dessa sessão compareceu o actual 
juiz almotaeel sargento-mor Francisco José da. 
Silva, e representou que tendo feito intimar aof 
alferes Francisco Gomes da Silva por sua por- 
taria que apresentou com as fés de intimação ;  
em data de 21 do corrente, pela qual fez parar 
a obra da frenteda suacasa na rua do Rosario, 
para o Senado da Camara: dar as providencias 
sobre o presente caso; e logo se determinou 
que acabada a sessão fossem. á dita obra fazer 
vistoria; para com conhecimento de causa se 
deliberar. 

Na mesma se deliberou que eu escrivão da 
Camara notificasse aos mestres pedreiros, Vis 
cenle e Ignacio para com oonunissão do mesmo 
Senado lhes dar juramento, e debaixo dello 
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avaliarem o trabalho d•e 'um mestre que trabalhe, 
e ensine aos calcetas, é assistir aexim boda a ferra- 
menta necessaria para as calçadas das ruas, e 
reparos deltas desta cidade e isto co'm toda a 
brevidade e depois se passará editase,s. 

E pelo procurador do Concelho fói represen- 
tado, que é necessario. reparar .as  goteiras dos 
telhados das casinhas da ladeira 'do Carkno, e 
pelo mesmo Senado lhe foi • determinado que fi- 
zes.se esses reparos á -custa do Concelho não ex- 
cedendo a taxa da lei. Na mesma se accordou 
ir-se fazer nova vistoria na. Tabatinguera aliás • 
na ponte do Tabatinguera ; visto "ter-se posto em 
praça e não se arrematar; para se ver a' obra 
que mais necessario fôr. 

E por: não haver mais a deliberar este 'assine 
gnam e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida 
o escrevi. 	França' Toledo 	Prado 	Vel- 
lozo. 

Vereança de 26 de }novembro; 
de 1825. 	• 

e 
• 

Aos vinte e seis Ide novembro de mil oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em os Paços do Concelho e Casa da Ca- 
mana, aonde foram vindos o Doutor Juiz de Fóra 
Presidente vereadores, e procurador do Senado 
da C:amara para elícito de se proceder a sessão 
da Camara; e sendo ahi. 

Na mesma accordou o Senado da Camara 
que se passem editaes para se deitar luminarias 
tres dias effectivos 29 e 30 do correhte e 1.0 de 
dezembro, em consequencia do dia leo de do- 

• 

• 

Ga 

• 

• 

amerrerrurr--errerd-o- 
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• 
zembro, anriiversario da coroação de S. M. I., 
em que ha beija mão., pois que é dia 'de ',grande 
gala, bem assim que se Convidem as pessoas

• 

da governança para o estandarte, e preencher .a 

4 

• 

• 
• 

Cantara. 
Na mesma se remetteu ao juiz almotacé 

actual uma portada para cumprir o seu reakt 
mento, por especialidade no que toca á carne 
verde e limpeza da tidade. 

Na mesma se assignou a provisão do via- 
tenariO de Juqued Joaquim Antonio Neri. 

E por não haver mais a deliberar este man- 
daram lavrar em que se asSignain eu Bernardt- 

. 

no de Sena Reis e Almeida o escreV.i. 
Declaro em tempo que o mesmo Senado 

Xnan•dou pôr dm praça a obra dos telhões do ater- 
rado do, buracão,  do Carmo a quem por me- 
nos fizer eu escrivão o declarei. 	França 
Toledo -- Prado -- Vellozo. 

• 

• 

• 

• 

Ajuntamento que fez o Se- 
nado da Camara para iassistir ao 
Te Deum, e continencias em pa- 
Lado por occasião do anniversa- 
rio kla coroação e sagração (Fe S. 
Me. o Imperador. 

Ao primeiro dia do mez de dezembro de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade 
de São Paulo t-Paços do Concelho, e Casa da 
Camara, aonçie foi vindo o Senado da mesm'a 
composto do-  seu 'presidente o Doutor Juiz de 
Fona, Ernesto'Ferreira França ,vereadores cirur- 
gião-mor Francisco de Paula Xavier de Toledo 

• 

• 

• 

1 
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e o capitão-mor Eleutherio da Silva Prado, e pro- 
curador capitão José Rodrigues VelLozo de .01i- 
vieira, e sendo uhi cobertos como Imperial 
tandarbe conduzido -  pelo vereador transacto ca- 
pitão Antonio da Silva Prado, sahiram e foram 
ter á Sé Cathedral, aonde assistiram ao Te Deuni 
Laudanms, e depois delle foram na mesma for- 
xna a pala.cio do Excellentissimo Presidente, acne 
de assistiram - ás continenciaS a Sua Magestade o 
Imperador, tudo por oecasião de ser esse mes- 
mo dia ,anniverSario da coroação e sagração do 
mesmo Augusto Senhor e depois na mesma or- 
dem se recolheram los Paços do Concelho, e 
Casa da Camara, aonde mandaram lavrar o pré- 
sente em que se assignam, e eu 13ernar1inio de 
Sena Reis e Almeida o escrevi: 	França --.- 
Toledo 	Prado 	Vellozo. 

•  

• 

• 

Vereança de 3 de dezembro 
de 1825. 	• 

I 	• 
Aos tres de dezembro de mil 4ocentos e 

vinte e cinco nesta Imperial Claade dé São Pau-, 
lo e em os Paços do Concelho e Casa da Ca- 
mara, ondeestava em sessão o Senado da 
Camara, com.  presidencia, do Doutor Juiz de 
Fora Ernesto Ferreira França, vereadores aótuaes 
e procurador abaixo assignados, e sendo ahi. 

Se recebeu uma portada do Excellentissimo 
Presidente em data de 23 de novembro de 1825, 
enviando a acta do Conselho de 23 de h nasseembro, 
em o qual se poz o cumpra-se, c ise me ordenou 
que informasse circumstanciadainente sobre o 
que tem este Senado executado a este respeito. 

• 

• 

• 
• 

lep•-~•••4 
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• 

• 

Na mesma se accordou comprar um fole 
para o Conselho, para o que désse o procurador 
o dinheiro. 

Na mesma se accordou que o procurador 
examine a ferramenta que tem o Goneelho, e 
que não tendo o Concelho as ferramentas neces- 
sarjas, as compre ;, para se tratar logo d'as 
calçadas com os caloetas 

Na 'mesma se fez 'duas portarias ao juiz aí- 
Motacé, fuma ordenando que se fizesse extinguir 
a agua que tem destruido a calçada de Slot João 
e outra ordenando que vá ao beco que de Santa 
Thereza vac ao Tamandatey e examine e dê as 
providencias neoessarias sobre uma taipa que 
está fazendo o brigadeiro Pinto nesse /  beco ta- 
pando-o. 

E por não haver mais a deliberar este man- 
daram lavrar em que Sei assignam e • eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi. Fran- 
ça 	Toledo eg""."  Pradio 	Vellozo. 

• 

• Vereança extraordinaria de 
5 de dezembro de 1825. 

C 

Aos cinco de dezembro de mil oitocentOs e 
vilite e cinco nesta Imperial Cidade de São Pau- 
lo e em os 'Paços do Concelho e Casas da Ca 
mana aonde foram vindos o Doutor Juiz de Fóra 
Presidente do Senado Ernesto Ferreira França, 
que convocou a presente sessão extraordinaria, 
e os vereadoras cirurgião-mor Francisco de Pau- 
la Xavier de Toledo e Eleutherio da Silva Pra- 
do, e o procurador capitão José Rodrigues Vel- 
lozo de Oliveira, para effeito de se procéder a 

• 

• 
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presente sessão extraordinaria, _em consequen- 
cia dia portaria do. Excellentisstmo• Presidente 
em data de hoje participando ao dito presidente. 
deste Senado, que se acha prompta uma escolta 
bárnposta de rum inferior, P e dois soldadós parai  
guardar os pres' os condemnados a trabalhos pu- 
blicos, e que por ,txmsequencia deverá dar-se 
promptamente as providencias necessarias afim 
Use que sejam empregados quanto antes nas obras 
da competencla da Camara, coma já se lhe de- 
terminou, requisitando ao governador das ar- 
mas a dita escolta logo - que seja precisa, e dar- 
se éás convenientes direcções.- 

Pelo que se !aliciará ao governador das ar- 
mas, requisitando a dita escolta, e derajn-se as 

•providencias ;necessarias para esses trabalhos , 
principiarem-se amanhã. 

Nella se officiou em resposta á poitaria su- 
pra ao Exoellentissimo Presidente. 

E por não haver mais a deliberar sobre este 
objecto este mandaram lavrar emi que se assi- 
gnam: e eu Bernanlino de Sena reis é Almei- 
da o escrevi. 	França 	Toledo 	Prado. 
Vellozo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Ge 

• 

Vereança de 7 de dezembro 
de 1825. 

Aos sete dias do mez de dezembro de mil 
oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e Paços do Concelho em Casa 
da Camara, aonde se reuni O Senado da .Camara, 
composto do seu presidente o Doutor Juiz de.. 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 
• • 
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e 

Fora Ernesio Ferreira França, vereadores e pro- 
curador, e sendo ahi ainda a sessão. 

Se recebeu !uma portaria do rExcellentissimo 
Presidente de 5 do 'corrente acompanhada da 
portaria da secnetariat do/Estadoe dos Negocios 
do Impelia, em que paz este Senado o seu puni- 
pra-se; cuja portaria da Secretaria de Estado or- 
dena que todas as VCZCS que o presidente desta. 
Provinda de São Paulo informar sobre o pro- 
vimento de officios, ou empregos, nem a ~- 
cessão de graças não possam ser considerados .  
segundo ü Constituição, cidadãos brasileiros, de- 
clare se os requerentes tem. aquella indispensa- 
vel qualidade, para poderem sei sattentlidos, pelo 
que ordena o, mesmo presidente ia este Senado 
faça a mencionada declaração. 

Na mesma se respondeu ao insmo presi- 
dente sobre a recepção da portaria supra. 

Na mesma st recebeu 'uni; officio do actual 
juiz iilmotacé em data de boje enviando duas 
vistorias, :ii que procedeu' em cumprimento das 
duas portarias que lhe enviou este Senado que; 
ficam n- gistadas no livro competente. 

Na mesma se accordou se ordenasse ao juiz 
almot•cé cumprisse debaixo da mais restriéta 
responsabilidade o que se 'determinou em sessão 
(10 Exeelbentissimo Conselho do Governo de 23 
de itiovembi O p. p., e consta de um artigo da re- 
spectiva Pacta, que acompanha a portariá do Ex- 
cellentissimo Presidente da Provinda em data 
do mesmo* mez, a qual se lhe remetia por copia. 

Na 'mesma se respondeu a esta portaria, c.x- 
pondo as providencias dadas por este Seriada 

• 

é 

• 
• 
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para 4o cumprimento das ordens deadas pelo go- 
verno em data de 14 de outubro p. p; 	1 

E por não haver mais a deliberar este man- 
dou lavrar o Senado da Camara em que se assim 
gna eu Bernardino de Sena Reis e Almeida o 
escrevi. -- França - Toledo -- Prado 	Vel- lozo. 

Vereança de 10 de dezembro 
de 1825. • 

• 

• 

• 

Aos dez de dezembro de mil oitocentos e 
vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e em os Paços doi ;Concelho, e Casa da Ca- 
mara aonde rói vindo' o Senado da Camara 
composto do seu presidente o Doutor Juiz .  de 
Fora Ernesto Ferreira França, vereadores e pro- 
curador actuaes para effeito de se fazer sessão; 
e nella 

Se me ordenou que dê ordem ao alcaide que 
notifique ao mestre carpinteiro Iafte11ino Ans 
tonio. da Moita, para na primeira pessão vir de- 

- danar a razão por que não t&n curhprido a arre- 
matação, •que se obrigou, e de que receei eu me- 
tade do ajuste. E que passe ris edita:2.s para se 
pôr em praça as carradas de pedras, propriap, 
para calçadas, que se precisarem para ellas, a 
quem por menos fizer --- e .na mesma se asài- 
gnaram os mesmos editaes --- Na mesma se re- 
bebeu .um officio. do juiz almotacé em resposta 
á portaria da sessão passada.* . 

*Na mesmalse accordau que no dia 15 do cor- 
rente se faça correição nas freguezias da Penha 
e Conceição d'os %anilhos. 

1 
• 

• 

• • 

• • 
• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



egemailierwarea
erer  

• 

• 
e • 

• 

• 423 --- 

• 

Na mesma 'por não haver mais a deliberar 
este mandou lavrar em que se asiignam e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

França ---- Talai° 	Prado 	Vellozo. 

• •• 

Vereança de 14 de dezem- 
bro de • 1821• 

~F. 

• 

• 

• 

• 

• Aos quatorze de dezembro de mil oitocen- 
tos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em os Paços do Concelho • e Casa da 
Gamara aonde foi vindo o Senado da Cantara 
com presidencia do Doutor Juiz de Fora Er.- 
nesto Ferreira França ; e sendo iáhi pelo procura- 
dor deste Senado foi, apresentada 'urna portaria 
que lhe dirigiu a Junta da Fazenda Nacional or- 
denando-lhe que no fim de ¡cada mez désse uma 
lista, por elle assignada, dos presos, que no mesmo 
estiverem °empados. nos mèncion,ados trabalhos, 
em a qual . poz o seu cumpra-se, e. ordenou este 
Senado que. Se registasse a dita portaria para 
de futuro se cumprir.. 

Na mesma apresentOu o mesmo procurador 
a relação dás despesas que por ordem deste Se- 
nado tem feito desde 12 de novembro té 10 do 
corrente comprovada com vinte e um documen- 
tos; :pelo que 

• ACCOSOU o mesmo Senado que se passasse 
mandado para pagar-se o dito procurador das 
ditas despesas que importarem em sessenta 
quatro mil quatrocentos e oitenta réis, a : saber. 
Em ferias das obra is feitas na Casa da, Camara, 
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. documento n.o 1 trinta e quatro mil quinhen- 
tos e oitenta réis --- Dita das casinhas da ladeira 

.do Carmo, documento numero 1, ires mil oito- 
centos e oitenta réis 	ilita da calçada da rua 
da Esperança n.o 3 dois .mil oitocentos e vinte.  réis 	j Joaquim José de Varri. de Cern telhas 

- Para as casinhas da ladeira do Carmo II o 4 Mil 
e duzentos e oitenta réis 	ao porteiro para ve- 
las da illuminação da Casa. da CaMara, do- 
eu:mento • n.o 5• 0, novecentos e sessenta -réis 
em seis velas de libra para o, Oratorio da Ca- 
deia. documento n.o 6 Ires mil e seiscentos réis 

ao carcereiro para luzes,' bastias, vinho, ban- 
das, e Lavagem de roupa, documentos nus: 7, 8, 
9, 10 e 11 isebe mil duzentos e oitenta réis 
;a

.

os capitães do matto Joaquiltn! Ante -m.1o, Fran- 
' cisco Pires, Francisco. de Siqueira, João da Silva, 

e José Pereira documentos ns. 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20e 21, dez mil e .  oitocentos réis; cujas 
oito addi'ções perfaíem a somma de sessenta e 
-quatro mil quatrocentos e oilita réis: 

Na. mesma recebeu-se uma portaria do Ex- 
cellentissinio Presidente 'de calco do corrente 
enviando a actla da sessão do.  Conselho 4d Gover- 
no de vinte e oito do proximq passado niez so- 
dbre curradas de pedras, ordenando . que este-Se- 
nado informe sobre esta •contribuição ; pelo que 
me ordenaram qUe sobre isso informasse eu es- 
crivão cumpridamente. 

E por não haver mais a deliberar este man- 
do-u lavrar em que lassignou. -e eu liernardiho dei 
Sena Reis e Almeida o escrevi'. 

4"" França ---- To- 
ledo ------ Prado 	Vellozo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Juramento á Constituição'. 
• 

• 

9 

Aos dezesete de dezembro de mil oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São 
Paulo e em acto de sesãão do Senado da Ca- 
mana compareceram a jurar a Constitui•ção do 
Importo os .abaixo assignados, a quem o presi- 
dente lhes deferiu o juramentados Santos Evan- 
gelhos na forma devida, sob cargo do qual lhe 
encarregou que bem e verdadeiramente prometa- 
tossem guardar a Constituição Política do Im- 
perlo, e obedie.ncia a Sua Magestade o Impera- 
dor: o que assim prometteraM 'cumprir e se 
assignam com o Senado da Camara e eu Bera- 
nardino de Sena Bei % de Almeida o escrevi. --- 
Thimoteo Fernandes dos Reis 	Alli011i9 Joa- 
quim Portugal 	França 	Toledo 	Prado 

Vellozo. 
• 

Vereança de 17 de dezem- 
bro de 1825. 

•••• 

PdI 

Aos dezesete de dezembro de til oitocentos 
e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de São ,  
Pa'ulos e em os Paços do Concelho e Casa da 
Cantara aonde estava em sessão o Senado da 
Camara abaixo assignado, e sendo ahi 

Passou o mesmo Senado Ires portarias no- 
meando provisoriamente .  para vintenario e *es- 
crivão da aldeia de Itapecerica, i Vicente Ro- 
drigues, e Felisberto Pereira Domingues e escri- 
vão do vintenario 6 Penha a Antonio Joaquim 
Portugal, tendo vigor as ditas pot:tateias um mez 
sómente, para dentro delle tirarem a seus pror 
vimentos. 

• 

• 

• 
• 
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Na mesma se officiou ao Excellentissimo 
Presidente pedindo dispensa para o miliciano 
Benedicto Joaquim de Barros poder tirar os 
aghapés da ponte de Santa Anna. 

Na mesma se arrematou o officio de dita- 
dor e por não haver _mais nada, e não se C011r 
cluir, as arrematações accordou o Mesmo Sena- 
do fazer-se Camara extraordinaria na segunda 
leira á tarde dezenove 'ao corrente. ' 

Na mesma se assignou o mandado ordena- 
do na sessão passada 

Na mesma accordararn passar Mandado para 
pagamento das aposentadorias dos ministros, e 
quartel dos officidaes da Cariara. Na mesma se 
passou o dito mandado, e se assignou. E por 
não haver mais nada este lavrei e eu Bernardi- 
no de Sena Reis e Almeida o 1:escrevi. 	França, 
-- Toledo 	Prado --- Vellozo. 

• 

• 

Vereança- leitraordinaria de 
19 de dezeMbrio de 1815 para ef- 
feito de.  se arkmatarem as ren- 
das do Concelho. 

Mis dezenove dias do mez de dezembro de 
mil e oitocentos e vinte e cinco nesta Imperial' 
Cidade de São Paulo e Paços do Cnneellio 
Casa do Senado da Camara aonde foi vin- 
do o Senado da Camara abaixo assigna,do 
para effeito de se rematarem os rendimentos do 
Concelho por não haver este .anno mais dias de 
sessão e ser necessario 'affrontarem-se e arrema- 
tarem em ultima praça; e sendo ah. 

• 

• 
• 

o 

• 

• 

• 

• 
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Foi arrematado o rendimento das entradas 
das aguas ardentes por sum conto cento e vinte 
e um mil réis pelo alferes Antonio José Pereira 
dos Santos e seu fiad,or o capitão Luiz Manuel 
da Cunha Bastos por todo o armo de l 1826; como 
consta do auto de arrematação a /olhas. 

Bem assim foi arrematado por Anastacio Nu- 
nes Pereira pelo arma de 1826 o contracto dá 
pataca par cabeça das rezes, que se cqrtam no' 
açougue desí a cidade, e 'seu fiador o capitão Joa- 
quim José dos Santos, tomo consta do termo a f. 

E por não haver 'mais quem arilematásse este 
mandeou lavrar em que se assignam e eu Ber- 
nardino de Sena Reis de Almeida o escrevi. 
França Toledo ,  Prado 	Vellozo. 

Vereança extraordin,aria de 
21 de dezembro, de 1825, convo- 
cado pelo presidente do Senado. 

• 

• 
• 

• 

Aos vinte e um dias do mez de dezembro de 
mil •e oitocentos e -vinte e cinco nesta ImpOial 
Cidade de São Paulo e em os Paços do Concelho e 
Casa da Cantara aonde foram vindos os verea- 
dores e procurador do Senado, convocados pelo 
presidente do- mesmo o 'Doutor Juiz de Féria 
Presidente Ernesto Ferreira França, para effeito 
de se ler, g portaria abaixo mencionada envia,dá 
pelo Excellentissima Presidente da Provincia. 

É logo O mesmo presidente abriu e "leu a 
dita portaria, em que o .meSmo1 presidente faz 
saber que tendo-lhe Sua Magestade o Impera- 
dor enviado a- carta l  Imperial (que por copia en- 
viou) de 2 do 'corrente, em que se dignou parti- 

• 

• 

• 
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cipar o feliz nascimento do Sereníssimo Príncipe 
IMperial para que tão fausto acontecimento seja 
festejado ná mesma Província dom aquellas de- 
tnonstrações.de jubilo, e contenta'mento, qúe Ao 
do estylo em .  occasões Semelhantes; e por isso 
ordena a este Senado qUe mande pôr ruminai- 
rias por tres dias, que hão de principiar boje; 
Cuja portaria da presidente e caria imperial ti- -  
oarn registados nós livros competentes. Em con- 
sequencia do que ordenou este Senado que pas- 
sasse eu ,os editaes, e os passei e se assignaron 
e affixararn, e fiz 'a participação ao vigarlo ca- 
pitular na forma do-  estylio. E determinou ao 
procurador que se fizessem todas as disposições 
necessarias para se festejar solenruemente tão 
fausto acontecimento. 

Tambem officiou-se ao Excellentissinio Ire 
sidente em respáta á Portaria supra. 

Na mesma foi .aprescntado pelo presidente 
do Senado um tofficio da Camara de Tau- 

.baté .perguntando • se o .  Senado Lião *repugna 
receber em bilhetes o que Cila ideVe de orde- 
nados, e ordinarias que manda [folgo, o qual fica 
registado. 

o 'mesmo Senado accordou respondenr-lhe 
que quanto ao dinheiro das ordinarias, que ó en- 
vie em a moeda que diz ter, e quantó .  ao  guies 
deve dos ordenados do ouvidorsó se amena em 
metal, que é a moeda corrente desta cidade, ou 
notas deste banco.  E 'por -a_não haver mais a 
tratar este lavrei em que se assignam e eu Ber- 
lim (14110 de Sena Reis dt Almeida o escrevi. --- 
1 -4rdi1ç &

-- Toledo 	Prado 	Vellozo. 
• 

• 
•• 

• 

• 

• 1 
• 
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Ajuntà.m.ento para assisdr ao) 
Te Deum em acção de graças 
pelo Nascimento do Principe 
penal Dom Pedro, que nasceu a 
2 do corrente niez ;  de dezembro. 

• 

1 

• 

• 

• 

• 
■••• 

• 

Aos vinte e cinco dias da me Z de dezembro 
de mil oitocentos e vinte e cinco nesta ImPerial 
Cidade de São 'Paulo e em os Paços do Concelho 
e Casa da Camara, 'aonde Sie reuniu ot Senado da 
Camai a abaixo assignaclo com assistencia do 
Doutor Ouvidor Geral e Corregedor Antonio 
Cerqneira Lima para efffeito de se ir á Sé Catri 
theichakassistir ao solenne .Te Delatou, em acção 
de graças pelo feliz Nascimento do Principe Im- 
perial Dom Pedro de Aleatitara a dois do cOrr 
rente, e dahi sahiram cobertos conto Imiperial 
estandarte, e foram em corpo de Camara á dita 
Sé, aonde assistiram ao. solenne Te Deum, e de- 
pais a grande parada da tropa, que deu seis des- 
cargas de mosquetaria, e uma. de artilharia, e 
depois voltaram á casa da Camara, aonde man- 
daram lavrar este termo em que se asSignam e 
teu Bernardino *de Sena Reis tle Almeida o es- 
crevi_ 	França 	Toledo 	Prado 	Vellozo. 

• 

Aos trinta e um dias de de- 
zembro se fez ajuntamento para 
ir-se á Sé ao Te Deum em acção' 
de graças do fim do anilo. 

Aos trinta e um de dezembro 'de mil oito- 
centos e vinte e cinco nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e em os Paços do Concelho e Casta' 

• • 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 
• 
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da Ca/nana, aonde se reuniu o Senado, abaiixo, 
assignado e o Dotutor Ouvidor 'Geral e corre- 

. /Odor tia Comarca Antonio °esgueira Lima, 
com presidencia do doutor Juiz de Fora Ernesto 

/Ferreira França afim de ir á Sé Cathedral na 
forma das imperiaes ordens assistir neste dia de 

, São Silvestre, ultimo do armo ás acções de graças 
• por se ter chegado ao fim do armo : e sendo ahi 

sahinam cobertos com o imperial estandarte ft 
foram á Sé Cathedral aonde assistiram ao dito 

Deum, e depois se necolheram aos mesnios 
Paços klo Concelho, aonde pana constar mandou 
o Senado• Lavrar este termo, em que se assi- 
giraram e eu Eernardino de Sena Reis e Almei- 
da escrivão do mesmo Senado o escrevi. 

"M". Fran- 
, ça 	Toledo 	Prado. 	Vellozo. 

o 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• • 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

a••■•••••=~~11•1•••••••••••••••••••••"... 	1  
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ANNO DE 1826 

á 

Juiz de Rira Presidente da Camara' ---- 
Ernesto Ferreira França. 

Vereadores: •—• Thomaz Gonçalves Gomide, Eleutherio da 
Silva Prado, Francisco de Paula Xavier de 
Toledo. 

Procurador do Concelho: José Rodrigues Velloso de 
Oliveira. 

, 

Bernardino de Senna Reis e Almeida. Escrivão: 

i 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

■ ■  ■ ■■ 
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Antonio Cerqueira Lima, Francisco de Paula Xavier de Toledo. Eleutherio 
da Silva Prado, Antonio Safino da Fonseca, 

José Rodrigues Velloso de Oliveira, José da Costa Carvalho. 
I , 
; 
s 

EME. 
•■■,MIP* 

	 ... 
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ANHO DE 1826 
1 
• 

• 

• 

• 
Vereança de 7 de janeiro de 

1826. 

• • 

• • 

• 

• 

Aos sete de janeiro de mil e oitocentos e vin-. 
te e seis nesta Imperial :Cidade de São Paulo 
em os Paços dio Concelho e Casa da Camaraaon- 
de foi vindo o Senado da Camara ,composto de 
seu presidente o' Doutor Juiz 'de -  Fora Ernesto 
Ferreira França, e os vereadores o detu•gião-mor 
Francisco de Paula Xavier de Toledo, capitão- 
imor Eleutherio da Silva Prado, iactuaes, sargen- 
tormor Antonio Salino da Fonseca, -e o proa 
curadOr capitão José Rodrigues Vellozo de Oli- 

• veira para effeito ,da presente sessão. 
Na mesma se receberam' as portarias de 20 

de dezembro do anuo p. p. e de 3 de janeiro do. 
corrente anuo, acompanhada esta de um reque- 
rimento do sargento mor Salvador de Albuquer- 
que Bueno para este Senado informar. 

Recebeu-se tambem (um officio do ouvidor. 
de 23 de dezembro do "anno p. p., remetbendO 
um exemplar do Tratado do Reconhecimento 

• da Independencia. • 

• 

1 

• 
■•■•■ 
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• 

Na mesma se recebeu uni officio do juiz al- 
Motacé João Nepomuceno de Almeida, pedindo 
providenciras sobre a contrib•uição das pedras. 

Na mesma se recebeu ium officio do ouvidor 
de Itú pedindo por certidão quanto a Camara 
paga de propinas e aposenladoria ao ouvid'or 
desta Comarca e sobretudo accordotu o Sena-4 

• do tratar e responder na sessão. seguinte. 
E por não haver mais. a deliberar este ia-  

'rei enque se assignam e eu 13%ra -ia/tino die. 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 	França This 
ledo 	Prado. 	Safino 	Vellozo. 	• • 

lor • 

Vereança de 11 de janeiro de 
• 1826 

Aos onze dias do truz de janeiro de mil oito- 
centos- e vinte e seis •annos nesta Imperial Cie! 
dade de São Paula e tem as dasaS do Senado tzla 
Camara Paços do Concelho aonde se reuniu o 
Senado da Camara com presklencia Ido Doutor 
J:uiz de Fora Ernesto Ferreira Françk pari effei- 
to de sessão. - 

Nella se recebeu dos agentes da Subscri- 
pçãc mensal para augmento da Marinha da re- 
partiçãO da decima 'do' Doutor Ouvidor com data 
de hoje, uni *officio com a relação dos que tons 
tribuirani e ás quantias que icontribuiram des- 
de julho até dezembro do lanno p. p., que impor- 
ta £111 cento e pito hill réis, em a qual foi revista 
e . rubricada por este Senaddi., "e se' me ordenou 
officiasse ao thesoureiro geral e nos ditos agen- 
tes, para entregarem on dita quantia á vista dá 
mesma relação. 

• 
• 

1 

• 

•  

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
MIS a • 
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• 
• • 

• 

!! 

• 
•  

• • 

• 

- Na mesma se ordenou ao mestre Mareelli- 
no Antonio .  da Motta, que quanto antes dê exe- 
cução ao termo de arrematação da obra da .  cai- 
dein cor» pena de ser punido se o não fizer. 

Na mesma se recebeu a 'portaria :de 23 de 
dezembro proximo passado, em que responde 
estar dispensado Benedicto Joaquim de Barros, 
zelador da_pante grande, portaria esta do Excel- 
lentissimo Presidente. 

Na mesma se ordenou que ó procurador do 
Concelho que compre as madeiras necessarias 
para a factura da ponte do Tabatinguera. 

Na% mesma se arrematou o contracto das ca- 
sinhas por quatrocentos mil réis *por Manuel 
Pinto dos Santas por este urino, e seu fiador( 
Eleutherio José - Tinta 

Na mesma se mandou* passar mandado da; 
*quantia de noventa mil 'trezentos trinta réis a 
fazer do actual procurador, que demiendeu no 
seguinte: a José Corrêa dos Santos da ferrar 
gem feita para os gales !documento n.o 1.0 onze 
mil e d'uzentos; ferias da ;calçada da rua da Es- 
perança, :  do.citmentos TIS. segundo, terceiro e 
quarto, treze mil duzentos e oitenta féis -- ao 
sargento-mor franCisco José da Silva de Vinte e 
tres carradas de pedras, documentos n.o 5 doze 

d  mil e oitocentos réis aliás e oitenta --a Anna 
Francisca Soares de aluguel 'das casas que ser- 
vemde açougue docuinenló h.0 6 mil e nove- 
centos e vinte.. --- a• !alferes - António Ribeiro' de 
Escobar . de um fole •documento n.o 7 seis mil 
e quinhentos --- ao porteiro para velas para as 
ruminarias, documento n0 8. 0  novecentos e ses- 
• enta 	ao carcereira para luzes, vinho, é hos- 

• 
• 

• 

• • 

■M■ 
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tias documentos as. nove, dez e onze 	quatro 
tro mil duzentos e setenta aos capitães do inat- 
to João da Silva José Pereira e Antonio do Ro- 
sario, documentos ns. 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 18 
seis mil e quinhentos e sessenta: uma folhinha 
para este armo trezentos e sessenta Ao aju- 
dante Manuel Joaquim der -Oliveira por oitenta 
e urna missas que disse na capellinha da cadeia, 
como consta do livro competente, onde passou 
certidão trinta e dois mil e quatrocentos —cujas 
addições perfazem a quantia de noventa mil 
trezentos e trinta, qtie por ordem deste Sena- 
do despendeu o dito procurador em todo" o mez 
de dezembro passado. 

Na mesma se (iniciou ao marechal Arouche 
para mandar abrir as ruas da Cidade Nova, e 
se me ordenou que officiaíse ao armador para 
o mesmo fim, e ao procurador deste Senado se 
encarregou de fazer as despesas desse arrua- 
mento na forma dos proviinemtos: 

Na meSma se assignou este, eip*or não ha- 
ver mais a deliberar este gigo dlliberar e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi.. 
França 	Toledo 	Prado 	Vellozo. 

• 

• 

• 

e 
Juramento da Constituição. 

Aos quatro dias do mez de janeiro de mil e, 
oitocentos e vinte e seis em os Paços do Con- 
celho da Imperial Cidade de São Paulo e casa 
da Camara aonde estava' o Senado em sessão 
compareceram a jurar a Constituição Politica 
do Imperio os abaixo assignados, a quem o pre- 
sidente do Senado deferiu o juramento dos San- 
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• 
tos Evangelhos em um livro deites, em que pu- 
zeratn suas mãos direitas sob cargo do qual lhes 
encarregou, que bem e verdadeiramente promete 
tessem cumprir e guardar a Constituição Poli- 
tica do Imperio, e obediencia 'a Sua Magestade 
o Imiperador, o que assim prometteram cumprir: 
e por firmeza se assignam e eu Bernardino de 
Sena Reis de Almeida o escrevi. 

Cruz de Manuel COutinho, soldado da Le- . 

• 

• 

soldado, da Ler 

Vellozo. 

gião de São Paula 
Cruz de Ignack Antunes 

gião de São Paulo. 
França -- Toledo Prado • 

; 

• 

e 
Vereança de 14 de janeiro 

de 1826. 
• 

• 

• • 

• 

Aos illiatorze dias do mez de janeiro de mil 
oitocentos e vinte e Sèis nesta Imperial Cicia- 
de e em Camara Paços do Concelho della aon- 
de estavam em sessão o Senado da Camara, abai- 
xo assignado. 	• 

Nella se recebeu um officio 'rio coronel José 
Rodrigues Pereira de Oliveira Neto em data 
de hoje, convidando este, Senado para assistir 
ao Te Deum em acção de graças ao Nascimento; 
do Príncipe  Imperial no dia 23 do corrente.. E 
logo éaccordou o Senado em 'assistir a elle,*e se 
lhe respondeu dizendo estar" prompto para este 
solenne acto. 

Na mesma se recebeu um Officio do capitão 
de engeribeirOs José Joaquim 'de Abreu digo na 

• 
• 

• 
• • 

• 
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Mesma apresentei o meu,provimenbo, passado. 
pelo /corregedor da Comarca, por fres mezet, em 
TI& puzerami o seu cumpra-sej e registe-se. 

Novamente se accordO;u, que o procurador 
deste Senado cumpra o guie 'se determinou na 
vistoria de hontent, sobre os desmanchos do etn- 
canamento da agua, que vae para 'ás chácaras do 
brigadeiro Pinto, e. capitão Joaquim Floriano 
de 1Grodoy, que, é lazer o concerto a custtt Ido 
Senado, piam os 'iditos pagarem. 

Na mesnia por não :haver mais a deliberar 
este mandaram lavrar em que se assignam e eu 
Bernardino de -Sena‘ Reis e Almeida ó escrevi. 
".."" França 	Toledo Prado 	Safino 

é 

• 

• 

• 

'1• 

lozo. 

Juramento da Constituição. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos dezoito dias do raez de janejio de mil 
•oitocentos e vinte e seis nesta Im*rial Cidade - 
de São Paulo Paços do Concelho' e Casa da 
Cantara aonde estavam em sessão ó Doutor Juiz 
de Fora Presidente e officaes do SenadO da Ca- 
mara, e sendo ahi /compareceram a jurar a Con- 
stituição Politica do Imperio abaixo assignados, 
a quem o presidente do Senado deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro del- 
les em que puzeram suas mãos direita> sob'car- 
go do qual lhes encarregou: que promettessem 
guardar a Constituição Politica do ImPerio e 
obediencia a Sua Magestade o Imperador; e sen- 
do por elles recebido /o dito juramento assim o 
prometteram cumprir: do que dou fé e se assi- • B. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

•• 
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gnam em o Senado da Camara: e eu Remar- 
hino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

Francisco Lopes da Silva 
Miguel Borges 1.0 sargento. 
França - Toledo 	Prado 	Safino 	lk 1- 

lozo. 

Vereança de 18 de janeiro de 
1826. 

• 

• 

o 

4\os dezoilo dias do mez dli  janeiro de 
mil oiLoctqit.;,; V vinte e S S wasta Imperial Ci- 
dade de Silo Paulo e 4.ain Os Paços do Concelho 
e Casa da Camdtra, afim': :evitava o Senado da 
Cainara em sessão. 

Na mesma para se dar cumprimento á por- 
taria do. ExotlItantissima President:a de 29 (Ir ...- 
novembro de 18.25, se me ordenou officiasse ao 
sargento-mor José Manuel da Luz enviando o 
rtquerimento de D. Gerirdes Maria de Silo Jo- 
sé,i para dentro de uma .4es:5o dlr a sua resposta 
por coscriptn; e deroiN; °Melar Lambem a suppli- 
cante mm a resposta do supplieado para respon- 
der lambem dentro de urna sessão. 

Na mesma se amontoa sustar a abertura das 
rnas da Cidade Nova, para se deliberar sobre a 
despesa delta como fôr de costume. 

Na mesma se officha ao actual zelador da 
ponte dos Pinheiros Manuel José Rodrigues dis- 
pensando-o deste ira.  balho; e na mesma nomeou 
para zelador da dita ponte Antonio Vieira de' 
Oliveira para Aluem se enviará portaria, aliás 
officio do escrivão: Determinou-se-me mais que 

••• 
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Rir 

• 
•  

• 

• 

• 

• 

officiasse aos brigadeiro Pinto, e capitão Joa- 
quim Floriano de Godoy, fazendo-lhes saber ó 
resultado da vistoria de 13 do correnste. 

Na 'mesma se deliberou que ó procurador 
faça as *despesas do costume para a festa de São 
Sebastião, e officio:u-se ao Excellentissimo Presi- 
dente vigario capitular, e /governador das armas, 
convidando-os para a dita festividade. Item as- 
sim se °Melou a varios cidadãos para pegarem 
nas varas do P,allio; e bem assim ao sargento- 
mor Manuel Lopes Guimarães oonvidando-o para 

• levar o estandarte. _ 
Na mesma Se•assignou o miandado determi- 

nado ha sessão de Onze do corrente,e bem assiin 
o mandado, que se ordenou em despacho de pe- 

. tição de .  Manuel Benedicto 'de Toledo, escrivão 
transacto deste Senado., em que se lhe manda 
pagar dezoito mil réis de tomada de contas de 
dois annos e mais. 

E por não haver mais a deliberar este assi- 
gnam: eu que o escr.e.Vi o escrivãci dia Camara 
Bernardino de Sena Reis e tklmei4a o &revi. 

França Toledo Prado Safino Vel 

• 
• 

• 
• 

• 

Vereança de 21 de janeiro 
'de 1826. 

Aos vinte é um dias dó mèz de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e em p Senado da Gamam 
e Paços do Concelho aonde se achava o mesmo 
em sessã.o. 	 . • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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• 
e 

Nella se despachou o expediente e por não 
haver, / 

• 

Sem effeito.' --- Almeida. 
• 

Termo de ajuntamento pana 
assistencia da festividade de São 
Sebastião. 

1 

• 

• 

Aos vinte de janeiró de mil e oitocentos 'e, 
vinte e árbis nesta Imperial Cidade de São Paula 
e em as casas do Senado da Camara Paços do 
Concelho, donde foi vindo o Senado da Cantara 
com 

N
o seu presidente o 'douto r Ernesto Fer- 

.  
• rema França, juiz de fora desta capital e os ve- 

readores actuaes o cirurgião-mor Francisco de 
Pa ida Xavier de Toledo, e o capitão-mor Elms 
therio da Silva Prado, e o transacto sargento- . 

• 

• 

mor Antonio Safino da Fonseca, e o progurador 
capitão José Rodrigues Venoso 'de Oliveira, e 
bem assim ó doutor ouvidor geral e corregedor 
da comarca Antonio Cerqueira Lima para effei- 
to de irem á:festividade de São Sebastião, oele- 
bra'da pelo mesmo Senado na Sé Catbcdral, e 
sendo alzi sahiram cobertos com o Imperial Es- 

• 

tandarte e foram á dita Sé, onde assistiram á 
festividade, e depois se recolheram a estes Paços 
do Concelho, onde me ordenaram lavrasse este 
termo em que Ne assignam, do que dou fé: eu 
Bernarclino de Sena Reis e Almeida escrivão da 
Camara o 'escrevi 	Lima França Toledo 

Vtllozo .  — Prado 	Sa. fino. 
1 

• 
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Vereança de 21 de janeiro 
.de 1826. 

• 

• 

•  

Aos vinte um dias do mez de janeiro de mil 
e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo, e €i'm os Paços do Concelhoie Casa. 
da Camara, aonde estava gni sessão o Senadoi 
da Camara, e sendo ahi. 	• 

Se tratou do ,expediente. E por não haver 
Mais a deliberar este lavrei em que se assigna: 
eu nernardino Sena Reis e Almeida % escrevi. 

França 	Toledo 	Prado 	Vellozn. 

Ajuntamento que fez o Sena- 
do da Camara para a,sàistirem 
Te-Deum e cortejo pelos annos 
die S. M. I. a Imperatriz. 

4, 

1 

• 

• 
• • 

Aos vinte dois dias do mez de janeiro de Imiti 
e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
die São Paulo e em ps Paços çl? `Concelho, te 
Casas da Camará, aonde foi vind9 o Senado da 
Cantara com assistencia dc; seu péesidente Dou- 
to? Juiz de Fora Ernesto Ferreira França, e do 
Douior Ouvidor desta Comarca Antonió Cerqueirak 
Lima para effeito de assistirem ao Te Deum na 
Sé Catheclral, e depois ao cortejo em o Palacio 
do Governo pejos faustissimos ulmos de Suo, 
Magestade a Imperatriz, e serido ahi cobertos. 

• com o imperial estandarte foram á Sé Cathedral, 
onde assistiram ao Te Deum, e 'depois forani ao 
Palacio do Governo aonde assistiram ~Bani 
ao cortejo do estylo,se grande parada da trópa 
estacionada no pateo • do Collegio; e depois m 

o 

• 

• • • 
( 
• 

• 
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recolheram aos mesmos Paços do Concelho, 
aonde mondaram lavrar eáte •termto em que se 
assignaram, do que dou fé eu Bernardino dg 
Sena Reis' e Almeida o escrevi. 	França Toei 
ledo 	Prado 	Vellozo. 

e 

e 
lar.- • 

Ajuntamento para assistir ao 
Te - Deum, a que convidou o 
coronel José Rodrigues Pereira 
de Oliveira Netto, em acção de 
graças pelo Nascimento do Prin- 
cipe Imperial Dom Pedro de Al- 
cantara 

• 

-Er 

• 
•  

• 

Aos vinte e trese  dias do mez de janeiro {de 
mil e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e Paços do Concelho e Casa 
da Gamara, aonde foi vindo o Senado da Ca- 
mara para effeito de Ir á Sé Cathedral *desta 
Provinda assistir ao Te Deum, em acção de gra- 
ças do faustosissinbo e relicissimo do Nascimento 
do Principe Imperial Doda Pedro de Alcantara 
pelo convite que fez o coronel José Rodrigues Pe- 
reira de Oliveira Netto, como consta da verean- 
ça de quatorze do corrente a folhas cento e oito; 
e sendo ahi cobertos com õ Imperial estandarte 
foram á Sié e 'astistirgm ao mencionado Te Deum; 

. e 'depois se recolheram • a estes . Paços do Con- 
. celho, onde mandaram lavrar ó presente, em' 

que se assignam eu Bernardino de Sena Reis 
e Almeida o escrevi. França Toledo Pra- 
do -- 
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Ajuntamento para assistir a 
festividade de São Paulo. 

• • 

• 

5 

•  

• 

■•••■ 

Aos vinte e cinco de janeiro de mil oitocen- 
tos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de São 
Paulo, e em os Paços do Concelho e Casa da 
Gamara, onde foi vindo o Senado da Camara 
para effeito de assistir á festividade de São Pau- 
lo na Sé Cathedral, e sendo ahi com assistencia 
do Doutor Ouvidor Geral Antonio Cerqueira Li- 
ma, e cobertos com o Imperial Estandarte fo- 
ram á Sé, »aonde assistiram de manhã á festivi- 
dade com sermão, e de tarde á procissão, e de- 
pois se recolheram aos Paços do Concelho, aon- 
de mandaram lavrar este termo, em que se assi- 
gnam, e eu Bernardind desSena Reim Almeida 
o escrevi. 	Lima 	França 	Toledo 	Vel- 
lozo. 

■ 

à 

• 
•  

• 
• 

e 

• • 

• 
• 

Juramento da Constituição. 

Aos vinte e -  oito dias do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e seis neisía Imperial Ci- 
dade de São Paulo e em, Cam ra aonde estava )  
o• a Senado. da Camara em veii

, 
 ança appareceu 

ia jurar a Constituição Politfra deste Imperio o 
-abaixo assignado a quem o presidente deferiu 1 
jurameRto dos Santos Evangelhos em um livro 
delles na forma devida sob cargo do qual lhe 
encarregou que guardasse a Constituição Politi- 
ca do Imperio (e obedieincia a S. M. o Imperador, 
o que assim prometteu cumprir, e por firmeza 
se a'ssigna com o Senado e eu Bernardino dg 
Sena Reis e Almeida o escrevi. 

Vicente Rodrigues Pinto. 	 . 
. França 	Toledo 	Prado -- Vellozo. 	, 

o 

• 
••• 

• 

• 

• 
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a Vereança de 28 de janeiro 
de 1826. 

a 

■ 

o 

• 

o 

■ 

• 

o 

Aos vinte e oito 'dias do mez de janeiro de 
mil oitocentos e vinte e seis nesta linperial Ci- 
dade de São Paulo e Casas da Camara e Paços . 
do 'Concelho aonde foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora Presidente, vereadores t procurador 
actuaes para effeito do se pcoeeder a sessão 
e sendo ahi. 

Na mesma pelo procurador foi apresentadr) 
um officio da Camara de Apiahy, que foi diri- 
gido á Janta.  da-Fazenda Nacional desta Pro- 
vinda com uma relação de onze mil e 'duzentos . 
réis, com que eontribuiram os subscriptores para 
a estabua equestre de S. M. o Imperador na dita 
✓illa, cujo officio e relação Veia remettida da( 
dita Junta ao mesmo procurador para receber 
a dita quantia, e se lhe dar quitação em conhe- 
cimento, o que cumpriu 3 mesmo procurador, 
e os apresentava para 'o Senado determinar aon- 
de se havia lançar os ditos officio e relação, 
visto não haver ordem nem insinuação de algum 
tribunal do Rio de Janeiro para receber essas 
contribuições das villas de fora sobre o que 
aceordou o. Senado da Camara que sendo para 
um fim tão legitimo e honroso o Senado de bom 
grado se encraregava desse trabalho, e se me 
ordenou que sregistasse o dito officio e relação 
no livro da contribuição para a mesma estatuã 
com a carga competente d:a quantia recebida. 

Na mesma se me ordenou que notificasse aos 
avaliadores do juizo para avaliarem na ponte do 
Ferrão o concerto que precisa. 

•  

tfr 
• 
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Na mesma pelo mesmo procurador foi apre- 
• sentada a relação da despesa feita desde o dai  

primeiro de janeiro, até o de hoje assignada -por 
elle mesmo, a qual acompanho:u dezoito do- 
cumentos, importando na quantia de *trezentos 
e quarenta e Oitoni1 réis. 

E sendo vistos e exatninados ditos documen- 
Jos • accardaram que »e • passassc mandado da 
referida quantia, 'despendida da maneira se- 
guinte. 

Ao vigario José Lopes 'Guimarães 	espor- 
_Fula pelo sermão em-  a festa de São Sebastião: • 
dez ImjI réis. Documento to *A Francisco de • 

• 

Paula Leite Prestes pela musica 'da . mesma festa,. 
seis' mil réis. • Docuimentob 2. ,A Joaquim José. 
Lobo de armar o 'andar tio mesbno santo, -  dois 
mil réis. Dodifmento- 3.0. A Antonio José Fera 
nandes de nove arrobas ie cêra, e doze libras) 
idia mesma, e meia libra de incenso, duzentos . 'e 
nove mil e duzentos. Doeumen o o Em ferias 
dá calçada da rua 'da Esperança, reze mil duzen- 
tos e quarenta. Documen(tos 5, 6, e. 7. Ao sai - 
gento-mor Francisco José dá. Silva de cento e 
doze carradas de pedra para a 'dita calçada ses- 
senta e dois mil setecentas e vinte. Documentos 
8 e 9. A Manuel Monteiro de quarenta e -  nove 
carradas de pedra para a dita calçada Write e 
sete mil e quatrocentos guardam Documento 
10 a João da Silva Machado, de sett carradas 
de 'pedras; documento n.o 11, tres mil atavie- 
centos e vinte. Pelo concerto dó portão do 
curral, visto andar a obra do curral em praça 
e não haver quem.  arrematasse, .como consta 
tio livro de obras publicas 	f. 	seis mil é 

• 

• 

e• 
1 

• 

Sa 
• 

• 
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à 
duzentos e quarenta reis, documento 1g. A fo- 
lhas 89 seis mil duzentos e quarenta. Documen- 
tos 13, H; 15 e ia Aos capitãe-s do matto lii- 
doro Alves ç Antonio do Rosario, documentos 
17 e 18, dois mil e quinhentos e sessenta ireis 

Cujas onze edições perfaziam a somma de 
trezentos e quarenta e oito mil reis. E tendo- 
se despachado o expediente esbe lavrei em que 
se assignam e eu Bernardino de Sena Reis e 
Almeida o escrevi. --- França Toledo Prado 

Vellozo. 

• 

o 
Juramento da Constituição. 

Ao primeiro de fevereiro de Mil oitocentos 
e vinte e iseis giesta Imperial Cidade dé São 'Paulo 
e Casas da Camara e Paços do Concelho aonde 
estava o Senado da Camara em sessão comparer 
em 41 jurar a Constituição 'Política do Imperio 
41baixo assignado a quem o presidente do Senado 

. lhe deferiu o1 juramento dos Santos Evangelhos 
n t forma devida, sob carga do qual lbp encar- 
regou que guardasse a Constituição Politica do 
Imperio, e obediencia a. Sua Magestade o Im- 
perador, o que assim ka promet teu cumprir, e 
por firmeza este assigna can p mesmo Sena)* 
dor e eu Bernardino de Sena Reis' e Almeida 
escrevi. 

• 

•  

• 

• 

José Joaqtiim de Barros soldado do batalhão 
de caçadores n.o 7. 

França --- Toledo -- Prado 	Vellozo. 

• 
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Vereança de 1 de fevereiro 
de 1826. 

• 

Ao primeiro de fevereiro de ,mil oitocentos e 
vinte e seis nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e em os Paços do. *Concelho e Casa da Camarim 
aonde estava o Se,nado da Camara em sessão.. 

Na mesma se recebeu uma portaria do Excel- 
leiítissirnõ Presidenbe:de 30 do inez p. p. vindb 
com cita as instrucções sobre 96 galés; pelo que 
se Lhe poz o cumpra-se e se passou portaria aio 
feitor para - cumpril-a e as instrucções. Na mes- 
ma se • a:ssignou 'mandado retro. 

Na mesma se recebeu uma portaria aliás um 
oficio do 'Doutor Ouividor desta C9.marca com 
data de 30 do mez p. p., dirigida aos oiffitilaes 
deste Senado para no dia 4 de fevereiro pelas 
nove horas da manhã proceder-se ás pautas para 
as pessoas da governança. 

Na mesma se despachou o expediente e por 
não haver mais a deliberar e te lavrei em 'que 
se assignam: e eu Beriiardiiuj de Sena Reis e 
Almeida o escrevi. 	Ftança Toledo 	Pra- 

• 

•  

• 
4 

tio -- Vtiellozo. 
é , 	Termo de vereança de 4 'de 

•  fevereiro de 1826. 
• 

•  

•  

• 

Aos quatro dias do mez de fevereiro de mil 
e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Pauto e em as casas da Camara, e Paços 
do Concelho, aonde foi •Nindo o Senado da Ca- 
mara com presidencia do doutor 'juiz de fora Er- 
nesto Ferreira França, para effeito de se proce- 
der a sessão ordinaria. 1 

• 

1‘. 

e 
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Nella se recebeu a resposta do sargento mor 
José Manuel da Luz determinada em a vereança 
de dezoito do p. p. mez sobre o requerimento de 
Dona Gertrudes Maria de São José, e se me or- 
denou que officiasse a ella supplicante para res- 
ponder na forma I da portaria do ExMo.Presih 
dente de 29 de outubro do tanno p. p. 

Nella se despachou o expediente e por não ha- 
ver mais a deliberar este mandou lavrar em quê se 
assigna e eu Bernardino de•Sena Reis e Almeida 
o escrevi. --- França 	Toledo 	\Telles& 

• 

• 

• 

• 

Vereança 'de 11 ide fevereiro 
de 1826. • 

• 
• 

• 

Aos onze dias do mez de fevereiro de mil 
pitoce.  ntos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em a Casa da Camara aonde es- 
tava O Senado reunido e abaixo aSsignado ; e sen- 
do ala 

Se recebeu um officio do Vigario Capitular 
'convidando o. Senado para :amanhã doze dó `cor- 
rente, e treze, e quatorze ' assistir a tridiuop de 
preces para que nos seja Deus favoraVél na pre- 
sente Guerra do Sul a que fomos provocados; o' 
que assim determinou. fazer este Senado; orde- 
nando-me que convide mais um vereador para 

'levar o estandarte. Na mesma Se lhe respondeu. 
Nd niesma se recebeu uma portaria do Excellen- 
tissimo Presidente de data .  de hoje, enviando o 
decreto, pelo qual S. M. o Imperador nomeou 
os Senadores, que tem a data de 22 do 9. p. •  
mez; ordenando a este Senado que corn brevida- 
de possivel se lexpessam as competentes ordens 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 
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e diplomas aos deputados, para se acharem na 
côrte ao tempo dia installação da AsseMbléa a 
qual se mandou cumprir. f 

-Na mesma se recebeu Outra portaria do Ex- ‘ 
• oellentissiino Presidente de data de hoje, decla- 

rando que S. M. Imperial houve por bem conce- 
a der licença ao coronel Bernardo Gavião; e este 

Senado mandou passar o 'officio, que deve levar 
o dito coronel. 

Na mesfinu se accotdou que o procurador en- 
. man vie ao escrivão da Imperial *eara o que per- 
 tenoe dar este Senado dos °Minados. 

F. por não haver mais á declarar este lavrou 
• em que se assignam e eu Bernárdino de Sena 

Reis e Almeida o escrevi. Toledo 'Prado 

• 

Safino 	Vellozo. • 

• 

; 

• 

• 
• 

• 
• 

1 

• 

• 

Ajuntamento para ir á Sé ás 
preces pelo feliz exilo da guerra 
do Sul. 

Aos doze dias do mez 40 fevpreiro de mil e 
oitocentos e vinte e seis .nesla Imperial Cidade 
de São Nulo e em os Paços do Concelho e 
Casa da Camara, aonde foi vindo o Senado,da 
C,arriara com Presidencia do Juiz de Fora pela 
lei, o vereador mais velho cirurgião-mor Fran- 
cisco de Paula Xavier de Toledo, e sendo ahi 
cobertos com o Imperial estandarte sabia e foi 
ter á Sé Cathedral desta Provmcia aonde assis- 
tiu ás preces em acção de graça ao Todo Pios 
cl eros°, afim de Ser a Nação feliz na guerra, que 
nos provocaram os hespanhoes de Montevideu e 
Rio da Prata, que contra 6 Brasil insurgiram e 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• • 
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'depois dç concluidas voltaram ino mesmo aparato 
aos ePaços do Concelho; aonde 'mandaram lavrar 
leste, em que se ,asSignam;,eu • Bernardino de Sena . 
Reis e Almeida, escrivã() do Senado da Camara 
o escrevi. - Toledo .-- Prado 	Vellozo. 

.00°1  

• 

• • 

• 

• 

Ajuntamento param mesmo 
fim retro. 

•  

Aos treze dias do mez de. fevereiro de mil é 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em os Paços do Concelho e Casa 
da Camara, aonde forain vindios o juiz de fora 
pela lei cirurgião-mor Francisco de Paula Xa- 
vier de Toledo Presidente e veradores e procura- 
dor do Senado da áCamara para effeito de 
assistir outra vez ás preces do dia antecedente 
pelo mesmo fim, e sendo ahi cobertos com o 
imperill estandarte sahiram em corpo de Camara 
e 'foram á Sé Cathedral para o dito fim, e findo 
o acto voltaram aos mesmos Paços do Concelho, 
aondt.• mandaram laNrar este termo, em que se 
assignam, e eu Bernardino de Sena Beis e Al- 
meida o escrevi. 	Toledo --- Prado. 

• 

Ajuntamento para o mesmo • 

3 	 fim supra. 

• 

Aos quatorze dias do mez de fevereiro de 
mil e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial 
Cidade de SÀo Paulo e em os Paços do Conce- 
lho, e aonde foi vindo ó Senado da Gamara su- 
pra mencionadR e abaixo assignado para o mes- 
mo fim supra, e sendo ahi cobertos com o..1m- 

• 
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penal Cidade, aonde assistiram ao dito triduo! 
'de preces ao Todo Poderoso pelo fim em frente 
mencionado, e depois voltam aos mesmos Paços 
do Concelho, aonde mandaram lavrar este ter- 
mo, em que se assignam, e eu Bernardino de 
Sena Reis e Almeida escrivão do Senado d i Ca- 
mira o escrevi. 	Toledo -- Prado - Vellozo. 

• 

Vereança de 15 de fevereiro 
• 

5 de 1826: 
• 

• ei  

é 
I 

j 

: 1 

• 

Aos quinze dias do.  mez de fevereiro de mil 
e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo @ e em casas do Senado da Cama- 
ra, Paços do Coneelho, aonde foram vindos os 
sofficiaes do Senado da Camara com presidencia 
do juiz de fora pela lei cirurgiag-inor FranciNe 
de Paula Xavier de Toledo, para effeito de ses- 
são, sendo ahi. 

Se recebeu um officio do Coronel Bernardo 
!José Pinto Gavião Peixoto com (laja de onze do 
corrente, fazendo ver a este Senal

)

, que ja e:itá 
munido das competentes licençak de S. M. o 
Imperador, e que só está a espera das instruc- 
ções deste Senado para seguir com a mensagem 
deste Senado. 

E logo este Senado deliberou enviar-lhe 
quanto antes as instrucçõe,s da mensagem para 
que - este Senado og nomeou. 

Nu mesma pelo procurador foi apresentada 
a carta dá dispensa feita por ordem -  deste Sena- 
do no encanamento digo Senado no conoertfy da 
coberta do encanamento do rega da agua que vac 
para as chacaras do brigadeiro Pinto e capitão 

• 

• 

• 

• te  
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• 

Godoy ; que importa em treze mil e quatrocentos 
e oitenta; pelo que accordou este Senado que 
eu adejasse a cada Pum delles para pagar ao mús- 

. mo Procurador a quantia de seis mil setecentos 
quarentia.réis, a que estão obrigados. 	• 

E por não haver mais a deliberar.este man- 
dou lavrar depois de_ tratar do expediente e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 
Toledo 	Prado 	Saiu° 	Vellazo. • 

• 
• 

Juramento da Constituição 
• Politica do Impierio. 

e 

• 

o 

•  

• 

4 

• 

• • 

• 

- 	/ 
Aos 'vinte digo, aos dezoito de fevereiro de 

mil oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em vereança do dia supra, • • e casa da Camara constante do presidente o ve- 

- pudor mais velho' ,  Francisco • de Paula Xavier 
de Toledo, o capitão Eleutherio da Silva Prado, 
o sargento-mor Antonio Safino ida Fonsieca, 'e 
o procurador José Rodrigues Vellozoi de Olivei- 
ra', e comparecendo Joaquim Bra.noó de Camar- 
go morador na freguezia de Santo Amaro, que 
vinha jurar a Constituição Politica dó Imperio, 
pelo dito presidente lhe foi deferido o juramentO 
tios Santos/Evangelhos, debaixo do qual .  disse o 
mesmo, Joaquim , Branco de 'Camargo, jurava 
obedecer, observar, e guattlar a Constitujção. Po- 
litica do Imperio, e em tudo" obedecia a SUO: 
Magestade o Imperador: E assignou com cruz 
por não saber escrever !com o dito presidente e! 
mais 'membros, é eu Joaquim Rodrigues 'Goulart 
escrivão de orfãos que 'no, impedimento dó, - 

• • • • 
5 

• 

• 

• 
e -~M 
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`actual o escrevi. 	Toledo 	Prado 	Vellozó 
Signal Joaquim Branco de Camargo. 

-e/ 

• 
• 

A. 

Vereança de 18 de fevereiro 
de 1826. 	 _70 db. 

• 

A,os dezoito de fevereiro de mil oitocentos 
tos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de São 
Paulo em a casa do Senado da Camara Paços] 
do Concelhá della onde s se reuniu o 'Senado dá 
Camara presidido pelo vereador •mais velho o ci- 
rurgião-mor Francisco de Paula Xavier de To- 
ledo para effeito da sessão. • • 

Nella se despacharam varios requerimentos 
constantes do livro competente e avençaram-se 
os mesmos para negtoèios de,molliadós; e ü da 
certidão do juramento da Constituição dó ter- 
mo retro. E por nada mais haver mandaram la- 
vrar este termo em que assignaram eu Joaquim 
Rodrigues Goulart escrivão de orfãos, que nó 
impedimento do actual o escrevi. 	Tolcdo --- 
Prado 	Velloso. 

• • 

Vereança de 2h de fevereiro 
de 1826, extraordinaria para o 
fim abaixo. 

Aos vinte dias do mcz de fevereiro de mil e 
oitocentos e vinte e sois nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e casas ria Camara Paços do Conce- 
lho aonde se reuniu extraordinariamente o Senado 
da Camara piara effeito do que abaixo se declara, 
sendo composto do juiz de fóra pela lei presi: 
dente o @vereador mais velho Francisco de Paula 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Xavier de Tolekilo, e o vereador actual capitão- 
mor Eleutherio da Silva Prado ;  e os transados 
sargentos mores Antonio Safino da Fóns.eca, e 
Francisco Mãriano dá Cunha, e o procurador 
actual José Rodrigues Velloso de Oliveira; e 
sendO ahi afim de se dar os despachos nos re- 
querimentos do brigadeiro Joaquim José Pintó 
Moraes Leme, e padre João. José Vieira Rama- 
lho; tpelo dito presidente, s.  e . Toi dado de suspeitó 
nos despachos dos ditos brigadeiro PiniO, e pa- 
dre Ramalho, que tratam 'da servidão do Beco 
do Collegio, que fica êntre as propriedades dos 
ditos.; cuja suspeição. -jura aos Santos Evange- 
lhos; por ser parente da mulher do dito briga- 
deiro. e que' contendendo o dito brigadeiro com 
o mencionado padre por direito se 'devia dar 
como se dava de suspeito em todos os despachos 
e sentenças, como presidente deste Senado, ceden- 
do como cede a dita presidencia ao vereador 
immediato capitão-mor Eteutherio da Silva Pra- 
do, tão ~ente no que toca aos papeis e reque- 
rimentos dos dois contendores 

E como o vereador transacto sargento-mor 
Francisco Mariano. da Cunha, para esta sessão 
chamado., foi um dois louvados informantes .na 
vistoria, que a requerimento de ambos os men- 
cionados no dito Beco do Collegic no dia dez 
do corrente, aliás no dia nove do corrente, e por 
isso suspeito, é inoompativel para tratar e assi- 
gnar os ditos despachos, e papeis; o Senado ac- 
coildou adiar os ditos despachos para a primeira 
sessão;  officiando logo ao vereador transacto sar- 
gento-mor José Joaquim de • VaSconeellos Alam- 
bary para comparecer na primeira sessão, afim 

• 
• 

..•••• 

• 

• 

• • 

• 
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de se dar o leipediente necessario pelo Senado 
em os tos papeis e despachar. 

E 
idi 

 bem assim pelos mais vereadores e pro- 
curador .aceeita a :suspeição do presidente ficai- 
do, coto • fica de posse o vereador immediato 
capitão-mor Eleutherio da Silva Prado da pre- 
sidencia tão .semente em os mencionados des- 
pachos-. 
. 	Na mesma se assigno:u a felicitação a .  Sua 
Magestade ó. Imperador pelo feliz reconhecimén- 
-to da Independencia e naséimento do Príncipe 
D. Pedro de Alcantara, que leva ao conhecimento 
do dito Senhor o coronel Bernardo José- Pinto 
Gavião Peixoto; a quem eSte Serial° officiou na 
mesma data o qual está encarregado por este 
Senadó desta felicitação, cujos officio;'e felici- 
tação ficam registaaos. 

E por não haver mais a deliberar este assi- 
gnam, tendo dado expediente a varies negocies; 
do qde tudo dou fé: ieu B.ernardnio de Senna 
.Reis e Almeida, escrivão {IR Camara o escrevi. 

Toledo 	Prado --- Salino 	Cunha* tele 
lose. 

• 

Vereança -  de 22 de fevereiro 
de 1826. 

• 

• 

Aos vinte &dois dias do mez de fevereiro dê 
mil eoitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em) as casas da Camara ?a- 
ços do Concelho della, aonde foi vind° o Se- 
nado da Camara composto de seu presidente juiz 
de fora pela lei cirurgião-mor Francisco de Pau- 
la Xavier de Toledo, e o vereador actual capitão- 

• 

• 

• 

1 • 
••• • • • 

• 
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1 

É 

• 

mor Eleutherio da Silva Prado, e os transactos 
sargentos-mores Antonio Safino da Fónseca, e 

‘; José Joaquim de Vasooncellos Alambary para 
efeito de sessão. 

Na mesma se despacharam os 'requerimentos 
do brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes 
Leme, e padre João José Vieira ~alho, sen- 

% do o presidente que os as.signou o vereador inv- 
mediato capitão-mor Eleutherio da Silva Prado. 

Na mesma se despachou o demais expe- 
. cliente. 

Na mesma represedtou o krereador transacto 
José Joaquim de .Vasconcellos Alambary, que 
no fim da rua das Boiadas na freguiezia do Bom 
Jesus ido Braz se acha ;ufm valo, que cruza às 
chocaras de José Bento, e Brigadeiro Joaquim 
Mariano Gaivão de Moura e Lacerda, que tapa 

4. 	a dita rua da serventia publica, cujo fecho faz - 
grande prejuizo ao publico: 'Pelo que décordou 
o Senado, que eu escrivão: o %participe ao juiz 
almotacé, o qual achando, com 'aleito a• dita 
rua fechada em vistoria, que. klevem proceder, á 
vistu do que disserem os informantes, que ater'- 

. 	rem á sua KusLa o dito vallo, de maneira que não 
cause jámais prejuízo ao publico, ,dentro do pra- 
zo de oito dias, com as penas da .lei em casót 
de (Contravenção;eque tudo participe a este Se- 
nado. 

Na mesma representou o actual procurador 
que ias °alinhas precisam nas portas varias fe- 
chaduras, e mais concertos, e como já esteve em 
praça esta obra, e tirão houve lanço requeria que 
se lhe ordenasse a dita despesa; pelo pie acoor- 
dou o Senado, que ia 'fizesse. 

;.• 

• 
•  

• 

• • • 
• • 

• 

1 • 
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Na mesma representou o mesmo 'procura- 
dor, que estando arruinadas as pontes do Ferrão, 
e do exgotio ao pé da chacara do coronel (Manuel 
da Cunha de Azeredo toiutinho ; e que mandan- 
do etc amainar a despesa por dois mestres, p. 
avaluarem por oito mil réis; este Senado a man- 
de fizer de empreitada, ¡visto hão haver tempo 
de se pôr em praça pela sua precisão: accordou 
o Senado, que depois de regitada a avatuação no 
livro competente se fizesse o `termo de ajuste de 
empreitada no mesmo livro com quem elle pro- 
• curador lachas.  se  ser capaz: è helle se assignasse 
commigo e o empreiteiro. 	1 

Na mesma representou o actual escrivão que 
estão findos o livro de registas de marcas . de i  

• 

• 

• 

e 

• 

rezes, o de arrematações dos bens do Concelho, 
o de arrematações de obras publicas; e o de as- 
sentos .  dos carcereiros; e que este Senado os 
mande fazer: e accordou este Senado, que o pro- 
curador os mande fazer, sellar, e rubricar. 

Na mesma se accorclou que si ~dessem 
as vistorias na rua dos Pinheiro& e que, eu ti 
participasse aos supplicantes, e supplicados; para 
amanhã se acharem ás sete horas afim de se 
procedei-as. 

Nella se avençaram varios. Nella se passou 
um:a attestação ao capitão Francisco Pinto Fer- 
raz; a seu requerimento, que se mandou re- 
gistar. 

E por não haver mais 'à deliberar este man- 
daram lavrar, em que se assigna o Senado e eu 
Berniuxlino . de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

• 

• 

• 

• • 

• 
-et • 

• 
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Vereança de 25 de fevereiro 
de 1826. 

• 

• 

Aos vinte e cinco de fevereiro de mil oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade dê 
São Paulo e em as Casas da Camara Paços !do 
Concelho, aonde estava o Senado 'da Camara 
para afeito de sessão, compondo-se do Juiz de 
Fora Presidente, o vereador anais velho cirur- 
gião-mor Francisco de Paula Xavier de Toledo, 
e o vereador actual o capitã.o-mor Eleutherió da 
Silva Prado, e os transactos sargentos-mores An- 
tonloi Salino da Fonseca, e José Joaquim de Vas- 
concellos Alamb.ary; e do procurador 'actual José 
Rodrigues Vellow de Oliveira, e 'sendo ahi se 
tratou do expediente; nella se fizeram varias ,  
avenças; e por !não haver mais a determinar este 
lavrei em que se iassignam, eu Bernardino .  die 
Sena Reis e Almeida o escrevi. ---- Toledo 
Safino 	Alambary 	Vellozn 

• 

• • 

Vereança de 1 de março de 
e 	1826. 

• 

• 

• 

• • 

Ao primeiro de março de mil oitocentos e 
vinte e seis nesta Impei ial Cidade de Sã.o Paulo 
é em os Paços do 'Concelho e Casa da Cama.  ra, 
aonde foi vindo o *Senado da Camara abaixo 
assignadds, e setido ,ahi 'apresentou o procura- 
dor da Camara a conta de despesa que fez por 
ordem deste Senado desde- vinte oito de' janeiro 
té vinte e oito de fevereiro deste anno, constan- 
te de trinta e cinco 'documentos; da quantia de 
duzentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e 

• 

• 

a 

• 
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seis rèis; cujos documentos forain vistos e na- 
. 

minados pelo Senado ; e accordou k) Senado que 
se passasse mandado da referida quantia na for- 
ma da relação, que nélla deverá ir por extensp., 

Na ftnesma se passou a nomear almotaceis; e 
sahiram nomeados capitão Severino Pintó da 
Silvia, e apitão Jiotsé Rodrigues Pereira; a quem 
se mie ordenou, que notificasse 'para tomar posse 
na primeira sessão. 

Na mesma se escreveu, e assignou a vistoria, 
que hontem se procédeu ino buraéão do Carmo, 
a requerimento de Thomaz de Mofina, a quem. 
se lhe deu o dito buradto, com as condições pia 
mesta vistort expendidas, cujo termo está no 
livro delias a. T. 97. 

, E por não haver mais a deliberar, este man- 
daram lavrar em que se ássignam; eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi. --- !Toledo 

Prado 	Salino 	Alarnbary 	Vellozo. 
• • 

Verveança de 4Lde intrço de 
1826. 

e  
• • 

• 
s 

• 

• 

• 

•  

Aos quatro dias do mez de março de mil e 
oitocentos e vinte e Seis, nesta Imperial Cidade 
de São Paint° e em os Paços do Concelho e Casa 
da Camara, aonde foi vindo C. Senado da Ca- 
mara, composto do seu presidente o vereador 
mais velho cirurgião-mor Francisco de Paula' 
Xavier de Toledo e o, vereador actul,t1 capitão- 
mor Eleutherio da Silva Prado, e os vereadores 
transactos sargentos-mores Antonio Salino da 
Fonseca, e José Joaquim de Vasconcellos Alam- 

• 

• 

•  

• 

• 
• 

• 
• 
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• 

bary e o procurador capitão José ROdrigues Vel- 
lozo de Oliveira; e sendo ahi para effeito de ses- 
são. 

Na mesma foram apresentados dois requeri- 
mentos tio brigadeiro Joaquim José Pinto de 
Moraes Leme, remettidos ao Excellentissimo 
Concelho; ao que accordou a Senado que eu: 
escrivão extraia copias das vistorias que pro; 
cedeu este Senado, no dia 'nove do iPez 
e 'de 1825 no beco do Collegio e do termo de 
alinhamento, que por ordem deste mesmo Se- 
nado se procedeu no dito beco, para então in- 
formar e remelter, e que 'se registem os ditps 
despachos. 

Na mesma se representou que o alferes João 
Francisco de Saltes, morador no bairro do Pary 
está destruindo as mattas das ÁN:argens do dik) 
bairro para negociar, reduzindo os mattos a le- 
nhas, 1e mandando vender 'á cidade; e como é 
prohibido esses córtes por edital de 1794; e des- 
pacho de 24 de outubm de 1795 no requerimento 
Ignacio Ferreira de Oliveira, accordou este Sena- 
do, que eu escrivão lhe intime de parte done 
que mais nio córte lenha para negocio na dita 
vargem com pena de 'ser condemnado. 

E por não haver nais a deliberar este ia 
vrei, depois de se despachar o expealente, este
assignam; è o presidente 'com declaração que 
sobre os requerimentos do brigadeiro Pinto, e 
informação ao presidente nada deliberou por 
estar suspeito; e só sobre o mais. 

Na mesma representou o vereadior capitão- 
mor, que tinha que proceder com o Senado 24  

eleição do capitão de ordenança da freguezia da 

• 

• 

• 

• 
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Senhora da Conceiçã.o dos Guarulhos, de ordem 
do Exaelleutissimo Presidente por portaria de 

do corrente mez. 
E por não haver mais a deliberar este lavrei 

em que se asáignam' 'e eu Bernardino de Sena 
Reis 'e Almeida o escrevi. Toledo Prado — 
Alambary Vellozo. 

• 

Vereança de 8 de março de 
1826. 

•  

Aos oito do mez de 'março de 1826 nesta Im- 
perial Cidade de São Paulo é em as casas da 

• Camara e Paços do Concelho aonde foi vindo 
o Senado da Camara para 'afeito de seásão, e 
sendo ahi. Na mesma se arrematou o 'corte de 

• São Bernardo Nella se despachou o expediente 
e houveram avenças. • 

• E por não haver mais a deliberar este man- 
daram lavrar, em que se assigna.  m e eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeida o escrevi. Toledo 

Prado Salino Alambary L Veflozo. 
• 

Vereança de 11 de março de 
1826. 

• 

a 

• 

• 

.1 	• 
, loa 4. 
a  IS& 

•  

Aos onze de março de mil e .oitooentós 
vinte e seis nesta Imperial Cidade de São Paulo 
em os I3aços do Concelho e Casa da Camara ;  
aonde estava o Senado da Camara em sessão e 
sendo ahi. 

Na mesma se 'despachou o expediente. Na 
mesma se passou portaria para Joaquim José de 
Brito cobrar a pataca por cabeça das rezes da 

• 

• 

• 

• • 

• 
1 
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freguezia de Nossa Senhora do O' pagando-lhe 
doze por cento visto 'maguari)) arrematar; e ac- 
cordou o Senado que ou Escrivão Officiasse aos 
Commandantes das Freguezias de Santo Amam, • 

Cotia, Juquery, Penha, São Miguel, Conceição( 
de Guarulhos, MBoy e Itapecirica, e outras 
que faltavam, e cujas patacas das rezes se não 
arremataram neste e noutros altivos, para! que 
proponha uma pessoa para ¡administrar essas 
arrematações dando-se-lhe doze por tento, ex- 
cepto o ida Cutia, 'a que se deve mandar portaria 
para' Manuel Francisco dos Santos administrar 
o dito ramo, visto o bom conceito que faz tcste 1  
Senado da sua capacidade. 

Na mesma se me ordenou que passe editaes 
para se não cortar madeiras p.tra negocio em, 
todo o termo da Cidade, com as penas do cos- 
tume e estylo e por pão haver mais a deliberar 
este mandaram lavrar em que se assignam e eu 
Bernardino de Sena Reis e Almeida o escrevi. 

Declaro por ordeni do Senado que se ponha 
em praça o concerto que se ha de fazer ao rom- 
bo digo na cadeia, no que está arruinado na en- 
xovia por baixo da janella. 

E por não haver 'mais a deliberar este lavrei 
em que se assignam eu Bernardino de Sena Reis 
e Almeida o escrevi. 	Toledo 	Prado 1— 
Alambary 	Vellozo. 	. 

• 

• 

Vereança de 15 de março de 
1826. 

f  Aos quinze dias do mez de março de mil e 
oitocentos e vinte e sèis nesta Imperial Cidade 

• 

• 

•  
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1 

• 

• 

• 

1 • 

de São Paulo e em as casas "da Camara e Paços .  
do Concelho delia aonde foi vindo o Senade da 
Camara com presidencia, do Juiz de Fora pela 
Lei cirurgião-mor Francisco kie Paula Xavier+ 
de Toledo para effeito de sessão. 

Na mesma se recebeu a portria do Excel- 
lentissimo Presidente de 13 do corrente em que 
declara a este Sepado que é util se abra uma rua 
dentro da chacaN ido tenente Joaquim José dos 
Santos Silva desde o logar aonde se pretende 
erigir uma capelta a Nossa Senhora de Betillern 
.até Ao Pique, e que este Senado se entenda icoírn 
o dito proprietario, para o fazer saber ao mes- 
mo presidente, pelo que nesta mesma sessão se 
officie Ao dito proprietario tenente Joaqtaiim José 
dos Santos Silva para o mesmo fim tudo o que 
se acha registado. 

Na mesma se recebeu um officio do juiz al- 
motacé, dando as • causas por que 1  não pôde cum- 
prir por ora o officio que eu escrivão' de ordem 
deste Senado lhe dirigi para mandhr destrancar 
a rua das Boiadas, que se 4achta irancádá com 
lama valia, ao que annuiu o Senado e me or- 
denou que eu officiasse-lhe. Na mesma se deu 
expediente ás partes. -- E por não haver mais 
a deliberar este lavrei em que se assigna o Se- 
nado e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida 
egcrivão da C•amara o escrevi. toledo 	Pra- 
do 	Safino 	Vellozo. 

• Vereança de 18 de março de 
182á. 	• 

Aos dezoito de março de mil e oitocentos 
e vinte e seis nesta Imperial Cidade de São Pau- 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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lo em casas da Cantara e Paços do •Concelho 
delia, aonde estava em sessão o Senado da Ca- 
mara abaixo assignado e sendo ahi se despa- 
cho,' o expediente e por não haver mais a de- 
liberar este mandou lavrar em que se assigna 
e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida o 6- 
crevi. 	Toledo 	Prado 	Salino --- Vellozo. 

• 

Declaração 

■landou o Senado da Camara 'declarar de- 
pois de assignado p termo de sessão em frente 
qUe se passou portaria em que se demite ao; 
actual carcereiro Francisco da Veiga pela sua in- 
capacidade nomeando-se interinamente para esse 
lugar o escrivão do alcaide Joaquim do Espirito 
Santo; e ordenou-me que registasse a dita por- 
taria, e que o procurador pagasse ao demittido 

• carcereiro os seus N ene, mentos até lio j e ; e eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida o declarei, e se 
ssigna o Senado. 4W Toledo 	Prado 	Salino 

Vellozo. 

• 

Vereança de 29 de março de 
1826. 

Aos vinte e nove dias do mez de março ide 
1826 nesta Imperial Cidade de São Paulo e em 
as casas da Cantara e Paços do Concelho, aonde 
foi vindo o Senado da Camara abaixo assignado 
para effeito de sessão. 

Na ItlesIlla se 'tratou do expediente. 
Na mesma se respondeu ao txcellentissimo 

Presidente sobre o. requerimento do Brigadeiro 

1 
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• 
• 

Joaquim José Pinto de ,Moraes Leme, que fica 
registado. 

E por não haver mais a deliberar este las 
vreir em que se assigna o Senado: eu Bernardind 
de Sena Reis e Almeida o escrevi. .ffl~"  Toledo 
Prado -- Alambary 	Vellozo. 

• 

.1• 1 ", 
Declaração 

ry, • 
4 	i 

" 
• 

4 Mandou o dito juiz .de feira pela lei decla- 
rar que por ter se dado de suspeito em os pa- 
peis e despachos do brigadeiro Pinto não assi- 
gnou a Informação retro, eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida escrivão da Camara o 'escrevi. 

Juramento da Constituição!. 
• 

• 
■ 

• 

Ao primeiro dia Ido rhez 'de março digo mez 
de abril de mil e oitocentos e vinte e seis nestas 
Imperial Cidade de São Paulo' emi  as Casas dal 
Cantara, e 'Paços do Ponoelho, acmde estava o 

é  Senado em s•essão compareoleu a járar a Consti- 
tuição o abaixo assignado a quem o presidentel 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, 
em Um livro 'delles em que poz a sua mão direi- 
ta sob cargo do qual lhe encarregou que bem e 
veraadeir,amente •promettesse guardar a Consti- 
tuição Política do Imperio e jurasse obedecer 
a Sua Magestado o Imperador; o que sendo por 
elle recebido assim o prometteu cumprir, do 
que lavrei e,ste termo, em que ,assigna com o Se- 
nado e eu Bernardino de Sena Reis e Almeida 
o escrevi. — Cruz de Francisco -I- Veiga 	To- 
ledo 	Prado Vellozo. 

• 

wt 

• 

• 
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Vereança de 	de abril de 
1826. 

• 

Ao primeiro de abril de mil oitocentos e 
vinte e seis nesta Imperial Cidade de São Paulo 
e em as Casas da Camara aonde estava o Sena- 
do em sessão nella se despachou o expediente: 

Nu mesma se recebeu um officio do doutor 
ouvidor •interinb em data de *hoje exigindo o 
Cumprimento do officio de seis .de março doè 
anno p.p. em • que poz o Senado o seu cum- 
pra-se. 

Na Mesma se ordenou que se passe mandado' 
para pagar o primeiro quartel este armo vencido 
em o iultimo do inez passado aos offieiaes da 
Casa. 

Na mesma se assignou o mandado determi- 
fiado cm primeiro do mez passado. 

E por não haver mais a deliberar este man- 
daram lavrar em que se assignaram eu Bernar, 
dino de Sena Reis e Almeida escrivão o escrevi_ 

Toledo 	Prado --- Vellozo. 
• 

Termo de ajuntamento pelos 
felizes annos da Princeza Impe- 
rial D. Maria da Gloria. 

• 

• 

• 

Aos quatro dias do mez de abril de mil ,oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em os Paços do Concelho, e Casas lela 
Camara, aonde foi vindo o Senado da Camará 
abaixo assignado com o Doutor ouvidor inte- 
rino Ernesto Ferreira França; e sendo ahi cor 
hertos como Imperial estandarte Conduzido pelo 

• 

• 

••••• 
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doutor Manuel Joaquim' de Ornellas vereador' 
transacto sahiu o Senado sem' corpo de Camarai 
e foi assistir aosolenne Te Deum de onde com o 
preSidente da Provincia e mais autoridades se 
dirigiu ao Palacio do Governo, aonde as4istiu ás 
contmencias a S. M. o Imperador, e depois ás 
descargas de mosquetaria e artilharia, e depois, 
foram vindos aos Paços Øo Concelho, aonde 
mandou lavrar cite termo para constar: eu Ber- 
nardino de Sena Reis ,e Almeida escrivão da Cat 
mara o escrevi. 	Toledo 	Prado 	.‘ 'e 1 1 ozo. 

• 
Vereança de 5 de abril de 

1826 

• 

• 

• 

Aos cinco dias do inez de abril de mil te oi- 
tocentos e' finte e seis nesta Imperial Cidade de, 
São Paulo em os Paços do Concelho e Casa da' 
Camara, aonde foi vindo p Senado da Camara, 
abaixo assignado, para effeibo dt, sessào sendo 
ahi recebeu-se as despedidas do conake1 Rérnar- 
do José Pinto Gavião Peixoto f na mrksma se me 
ordenou, que responkla eu ao 'officio do juiz al- 
motacel actual, na mesma se assignou o mançu 
dado de pagamento dos ,officiaes 'da Casa, na) 
mesma se despachou o expediente. Na mesma 
se passou portaria para ,Manuel Francisco dos 
Santos administrar a pataca por cabeça das re- 
zes da Cutia. Na mesma ise me ordenou que 
quanto antes apresente declaração estatistiea. 

E por não haver piais a deliberar lavrei este 
em que se assigna; deu Brernardino de Sena Reis 
e Almeida o escrevi. 'Toledo 	Prado ---- Alam- 
bary Vellozo. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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. Vereança de 8 de Abril de 
1826. 

o 

• 
• 

• 
• 

• 

•  

e 

• 

Aos oito dias do mez de abril de mil e oi- 
tocentos e Vinte e eis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e em as Casas da Camara, e PaçAls 
do Concelho, aonde estava &Senado da .  Camara. 
em sessão. 
• Na mesma accordou. o Senado que se passe 
mandado para pagamento das ,propinas de São 
Silvestre, São Sebastião, e São Paulo aos Minis- 
tros officiaes da Casa, e bem, assim %aos mesmos 
ministros as suas aposentadorias. 

Na mesma se recebeu ,uma portaria do Ex- 
oellentissimo Presidente de 6 de abril corrente, 
vindo a esti junta g copia da sessão do )Excel- 
lentissimo Conselho do Governo da mesma data, 
em que o Excellentissimo tonselho deliberou, 
que o Senado fizesse cumprir deliberado na 
vistoria sobre o beco do Collegio, a saber dar- 
se tres dias para deitar ;abaixo o brigadeiro Pinto 
os seus muros que ficaram dentro da linha do 
beco, ,e casa o %não faca deita-se á sua ?custa, e 
depois de mandar cumprir, ofdenoli-me que in- 
timasse a "dita portaria te racta ao mesmo brita-. 
gadeiro 

E por não haver mais 'a prover se despachou 
o expediente; e este lavrei em que se assigna o 
Senado, è mandou declarar o juiz de fora pelo 
lei Francisco de Paula Xavier de Toledo que no 
que pertence ao Brigadeiro Pinto se não assii- 
gna;  e só a acta: eu Bernardino de Sena aleis: 
e Almeida o escrevi. Toledo --- Prado 

• 

bary 	Vellozo. 
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Bernardino de Sena Reis e Almeida, escrivão 
da Camara da Imperial Cidade 'de São Paulo 
e seu 'termo por Sua :Magesiade o Imperador que 
Deus guarde etc- 

Certifico que em cumprimento do acc,ordam 
dado pelo Senado da Camara na vereança fui 
.á easa do B.rigadeiro,  Joaquim José Pinto de Mo- 
raes Leme, e em sua propria pessoa intimei o ,  
conteudo na portaria do dExcellentissimo Presi-* 
dente desta Provincia • de seis ¡tio corrente, t 
bem assim o da acta da sessão do Excellentissi- 
mo Presidente ,desta Provincia de seis do .cor- 
rente, e bem assim o da acta da sessão do Exce1 7  
lefitissimo Conselho da mesma data que lhe li 
e-elle mesmo leu, e bem sciente ficou, e Ne disso 
estar intimado, e que podia passar a minha cer- 
tidão presente; dó que dou hiinha fé passar 
na verdade, e por firmeza esta escrevi em que 
me assigno. Imperial, Cidade de São Paulo aos 
dez dias do mez de .  ãbril de mil oitocentos te 
vinte e seis ás doze horas do dia. 4 &ignara- • 
no de Sena Reis e Almeida. 4 

• 4 

• 

• 

Vereança de 12 de abril de 
1826. 

• 

4 

", Aos vinte digo aos doze dias do mez de abril 
it de mil e oitocentos e vinte e sei nesta Imperial 

Cidade de São Paula e em os aços do Conce- 
lho, e Casa da Camara,4  aonde foi vindo o Se-. 
nado da Cantara composto do seu prSidente o 
cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier de To- 
ledo juiz de fora peba. lei, e os vereadores o 
capitão-mor •Eleutherio da Silva Prado, actual 

• 

• 
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e o transacto José :Joaquim de Vaseoncellosi 
Alambary e o procurador o capitão José Rodri- 
gue.s Vellozo de Oliveira para effeito de se pro- 
ceder á presente sessão 

Nella se respondeu ao Excellentissimo Presi- 
dente á sua portaria de 3 de janeiro do corrente 
mino sobre o requerimento do sargento-mor Sal- 
vador de Albuquerque Bucho que se acha rem 
geitada. 

Na mesma - se Officiou 411) Juii Almotacé Ca- 
pitão Severino Pinto da Silva ordenando-se-lhe 
que amanhã depois do meio dia, vá zio beco do 
Colkgio cem o seu Escrivão, Alcaide, Porteiro 
e Arruador. 	Jornaleiros fazer deitar abai- 
xo o mura do Brigaden a Joaquim José Pinto 

Aforaes Leme na (forma da Portai ia de seis do 
convide, vistoria de O de Fevereiro, ( 1  a 	a M " 
tO t(te 10 do mesmo mez. e de Lido participe ao 
mesmo St'IItstlO t ojo offiN foi assignado pelo .À 
vereadorts Capita »mar Eleatherio da Silva Pra- 
do, e Sargento-mor Alambary, Átb Procurador Vele 
lozo, c não assignou 	'Juiz Presidente por se 
ter dado de suspeito, e bem assim assigna a iarta 
dc hoje mez digo hoje 'e não o que respeita ao 
dito Brigadeiro. E tC1)(1)-Se dado expedientr aos 
negoeios este lavrei em que se assigna o Sena r  
do: eu Bernardino de Sena Reis e Almeida o es- 
enevi. 	Toledo 	Prado --- Alambary 	Vel- 
lozo. 

Verthqnça de 13 de abril de 
1826. 

Aos quinze dias do niza de Abril de mil 
toeentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
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São Paulo e em os Paços do Concelho e Casal 
da Camiara, aonde estava o -Senado da Camara 
composto de seu Presidente o Juiz de Fora pela 
lei 'Cirurgião-mor Francisco de Paula Xavier de 
Toledo, e os /vereadores e procurador abaão 
assignados para effeito de se proceder á presente 
sessão. 

Nella se mandou passar mandado da quan- 
tia .de duzentos e cincoenti mil e quatrocentos 
e dez réis a fawar do actual procurador por apre- 
sentar o mesmo procurador uma relação das des- 
pezas que fez desde o primeiro de abril até dois 
digo desvie o primeiro de Março até deis de fabril 
por Ordem• deste Senado em v.arios §objectoss 
COMO.  São ferias e Calçadas e travessa %lo Quar- 
tel, e factura de livros, rubricas, e senos, alue 
guer da Casa do açougue,, despezás da cadeia, 
e Ida capella dá mesma, e ordenado dos Capitães 
de 1~1o, que tudo 'importa em a mencionadia 
quantia, que vaie especificada em o inandagiot  
e bem assim que se passe ou-trdi mandado, dfat 
quantia de .sessenta e cinco mil /quatrocentos e 
noventa réis a favor do, actua-  1 procurador, .que 
dispendeu o mesmo procurador desde oito do 
corrente em os Mesmos objectos retro e supra.;• 

• 

mencionados, que N ão especificados .no man- 
dado. •  

Na mesma se deu tuma .sengtença em uns au- 
tos entre partes como suplicante o Coronel'. 
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, e o Bria 
gadeiro João Jacomo de •autnan sobre a ser- 
vidão da Varz•ea do Tieté que o dito Brigadeiro 
atinha privado a servidão publica, sobre o que 
se procedeu vistoria no *dia onze do corrente, e 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 4 • 
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pela sentença se mandou que o dito Brigadeiro 
dentro em oito dias mande fazer uma pOnte, 
e faça para. servidão publica no seu estado mi- 
tigo. 

Na mesma, constando a leste Senado que o 
Capitão Francisco Antonio de !Miranda fechara a 
servidão dia agua do pateo do recolhimento de 
Nossa Senhora da •Luz, de que se serviam os mo- 
radores. e mais viandantes, ,accordou-se que eu 
officie ao mesmo Capitão por ordem' deste Se- 
nado para pôr . a dita servidão no má' antigo lese 
fiado, com a pena . de que não o fazendo', iser: 
tudo leito a sita, custa e mais penas da Jei. 

Na kneisma se Mandou passar mandado ao ta- 
biellião Barboz.a tre.s mil e quatrocentios e ciam-. 
ta t quatro réis para o. esórivao- do Alcaide ;mil 
e duzentos, cie notificações, quatro mil e oito- 
centos ao. cirurgião-mor Gomide mil e duzentos 
réis, que tudo 'importa eml dez mil seiscentos e 
oitenta e quatro réis pela devassa em que sahiu 
pronwiciado pela morte do preto Cassango es- 
cravo de José Antonio Gonçalves Moreira. E 
por não haver mais a declarar este lavrei em 
que se assigna o Senado eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida o escrevi. 	Toledo 	Prado 
Alambary 	Vellozo. 

• 

• 

• 

Vereança de 19 de abril de 
1826. 

1 

■ 

Aos dezenove dias do •mez de abril - de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em as Casas 'da Camara, aondet 
foi vindo o Senado da Camara composto do 

o ii 

• 
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o 

• 

• 

seu presidente o Juiz de fora pela lei, e verea- 
dores le procurador para effeito da presente ses- 
são e Nendo ahi se btraton do expediente. 

Na mesma pelo Procurador o Capitão José 
Bodrigues Vellozo de Oliveira foi dito que de- 
babo do juramento dos Santos Evangelhos se 
dava de suspeito em tudo o qrue se 'tratar contra 
ou a favor do *Brigadeiro Joacfilim Mariano Gai- 
vão de Moura Lacerda, por ser seu primo' irmão, 
e amigo; cuja sUspeição foi acceita, pelo Senado. 

Na mesma se accordou que se proceda ama- 
nhã pelas quatro para cinco horas da tarde vis- 
tona no aterro além da ponte do Ferrão, que, 
se acha desinanchado. 

Na mesma se recebeu Ires officioS do jaiz 
almotacé actual em data de hoje, em um dós 
ganes dá parte que já se demoliu o muro do 
Brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Les- 
me no dia aprazadó; è bem assim em outro par- 
ticipa que é preciso novas batalnças das casi- 
nhas, e que se precisa conicertario curral; e em 
o terceiro respondeu que procedéu no dia 17 do 
corrente a unta inspecçãot na rua das Boiadas' 
sobre o vallo, cujo termo enviou; o que tomando 
em considet ação o Senado lhe officiou ordenan- 
do que mande pelos Galés .rampar o vallo que/ 

-
atravessa a dita rua, de maneira, que seja lacit 
o transito pela rua, e ao mesmo, tempo dê franca 
expedição. das aguas dos confinantes. 

Na mesma p.ccordou-se que o procurador 
mande conduzir pedras Compradas pelo Conce- 
lho pára a rua ou beco do Collegio para se conl- 
cértar e calçar o dito beco. 	 • 

• 

• 

ema 
• 

• 

• • 

•  

is 

°: 1 ' S 
4 	) r 

r 
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, Na mesma se assignaram os mandados de- 
terminados na sessão passada, na forma deites. 

Na mesma me ordenou o Senado que registe 
o requerimento e despacho d'ado ao Brigadeiro 
Joaquim Marianno de Moura Lacerda. 

E por não haver mais a tratar este lavrei em 
que sie assigna o Senado eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida ó escrevi. 	Toledo -- Prado 
Safino 	Alambary. 

Declara o proeurador que no que pertence 
ao deliberado no requerimento do Brigadeiro 
Joaquim' Mariano não se tra.c digo não assignoa 
por estar suspeito, e a vereança assigna menos 
o determinado sobre isso: eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida o declarei e elle assigna. 	José 
Rodrigues Vellozo de Oliveira. 

• 

• 

• 

Sessão extraordinária' de 21 
de abril de 1826 

• 

• 

•  

■ 

• 

•  

Aos vinte e uni dias do mez de abril de mil 
oitocentos e • vinte e seis nesta Imperial Cidade 
.de São Paulo em as 'Casas do Senado da Ca 
mam, Paços do Concelho delle 'aonde foi vindo 
o Senado da Gamara abaixo assignado para effei- 
to de se proceder a sessão extraordinaria afim 
de se determinar a festiv.ida•de, que se deve, fa- 
zer em oonsequetncia de vir 'no Di•ario do Go- 
verno no Correio de hontem á notícia de ter; 
chegado ao Rio de Janeiro no "dia 1.0 do cor- 
rente, e entrado digo ,e ;desembarcado no dia' 
dois na cidade Solennemente oom muita satisfa- 

. •ção de todos; e • sendo ahi acoordou o Senado 
que hoje mesmo fizesse os editaes para Ires dias - 

• 

• 

ao 
• 

• 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

ft. • 

• 
478 

de laminarias, e mais festividades que depois se 
accordassem. E logo lavrei os ditos editaes, que 
foram afixados e publicados; do que lavrei este 
termo em que se asíigna o Senado e eu Bernar- 
dino de Sena Reis e Almeisla o escrevi. 	Tor 
ledo 	Prado Vellozo. • 

• 

al• 

• 

• 

• 

• 

Termo de juramento da Con- 
stituição. % 

Aos vinte e dois dias do mez de abril ide imit 
oitocentos e vinte e dois digo e vinte e 'seis nesta 
Imperial Cidade die SãO Paulo, e em ak Casas 
do Senado da Camara, Paços do Concelho della, 
aonde foi vindo o Senado da Camara, composto 
do seu presidente; para efeito de sessão, com- 
pareceu a prátar o 'juramento dos Santos Evan- 
gelhos !péla Constituição Politica do Imperio, o 
abaixo assigna•dom a quem o juiz presidente lhe 
deferiu o juramento dos Santos' Evangelhos 
sob cargo do qual lhe encarregou que bem e 

ca 4o Imperio e obediencia a St a Magestade 
i fielmente promettesse guardar a Co stituião Po- 

titi
o Imperador; o que sendo por élle recebido as- 
sim o prometteu cumprir; e este iassigna com o 
Senado: eu Bernardino de Sena Re,is e Almeida 
o escrevi.-- Manuel Vieira da Cruz ---- João de 
Oliveira SOuza cabo de esquadra -- Toledo — 
Prado — Vellovo "2"  João Rodrigues Pinto sar- 
gento. . 	 • 

Vereança de 22 de abril de . 
1826. 

Aos vinte e dois dias do mez de abril de anil' 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade • 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

"479 --- 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

de • São Paulo e em ás Casas do Senado ida Cal- 
mara, aonde estava em sessão. o mesmo Senado 
foi despachado o expediente. 

• Na mesma se recebeu a portaria de 21 do 
corrente do ExcellentisSimo Barão de Congo, 
nhas do Campo em que participa a este Sena- 
do ter enti•egue o governo ao Vice-Presidente •  
para ir para a Assembléa servir de Senador. 

Na mesma se recebeu o Officio do vigarid 
clipituLar de 22 do corrente, convidando ao Se- 
nado para assistir a•m-alihã aio Te Deum em' 
acção de graças pelo regresso de S. M. o Impe- 
rador ao: Rio de Janeiro e O Seado accordou 
de asSim o fazer, para a que se façam os ;convi; 
tes necessarios. 

Na mesma se lhe enviou: ao mesmo vigario 
capitular um officio', requisitando a relação dos 
habitantes desta provincia digo desta cidade e 
oairro da Sé. 

Na mesma se assignou o mandado digo a 
provisão de avaluador dos bens moveis do Ca- 
pitão José d:a Fonseca Carvão e Camara. 

Na mesma se assignou a provisão do Por- 
teiro Domingos Affonso de Santa Anna. 

Na mesma pelo proCurador foi apresentada 
a conta da despeza que tem despendido por or- 
dem deste Senado, constante de 9 documentos, 
que foram vistos e examinados pelo mesmo, e 
Importa em a qiiantia de cmcoenta, e dois mil 
setecentos e quarenta reis; e acco•dou o mesmo 
Senado que se passasse mandado .  da illeSillart 
quantia para seu pagamento. 

E por não, haver mais .a tratar este lavrei 
em que se .assigna o Senado: eu Bernàràino de 

• 
• 
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Sena Reis e Almeida o escrevi. Toledo Pra: 
• do 	Vellozo. 

rt: 

Termo de ajuntamento. 
• 

• 

é 

• 

• 

o 

1 '4 

- Aos vinte e tres dias do mez de Abril ide 
mil \oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo ie em as Casas da :Camara 
Paços do Concelho, aonde se achava o Senado 
da Camara, abaixo assignado para &feito de irem 
á Sé Cathedral ao Te Deum em acçã.o de graças 
pelo feliz regresso de S. M. o Imperador á Côrte 
do .Rio de Janeiro sabiram cobertos com o Im- 
perial Estandarte e foram à Sé Cathedral, aonde 
assistiram ao dito Te Deum e missa 'can.  tad.% 
pelo dito fim e depois voltaram aos mesmos; 
Paços do Concelho, aonde mandaram lavrar este 
termo: eu Bernardino de Sena Reis é Almeida 
escrivão da Camara o escrevi. 	Tioledo 

•  Prado 	Alambary 	Vellozo. 
• 

• 
• 

g‘h 

1 
Vereança de 26 de Abril ade 

1826. • 
II • 

1 
1 

• 
• 

• 

,Aos vinte e seis dias do mez de abril kle mil 
oitocentos e vinte seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e em as Casas da Camara e Paços 
do Concelho della, aonde foram vindos o Juiz 
de Fora peta lei presidente o vereador mais ve- 
lho Cirurgião-Már Francisco de Paula Xavier 
de Toledo e os vereadoras o Capitãb-Mór Eleu- 
therio da' Silva Prado actual é Po transacto 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 
• 

• • 
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o 

• 

• 

• 
• 

sargento sp már José Joaquim de Vasconcellos 
Alambary e o procurador actual Capitão José 
Rodrigues Vellozo de Oliveira, para effeito de 
se proceder sessão; e sendo ahl se recebeu um 
officio do governador das armas José da. Silva 
Brandão em data de hoje dizendo já ter man- 
dado dar baixa ao soldado de Uteis Manuel 
Vidra da Cruz para servir de carcereiro, em 
resposta ao officio do Senado da Cantara de 
22 do corrente, ao qual se respondeu agrade- 
cendo. 

Na mesma se accordou que o armador do 
Concelho Manuel Alves dos Reis vá com o feitor 
Antonio Joaquim idos Santos, e oito galés com 
enxadas rampar os vallos para digo rampar o 
valia, que priva a passagem á rua das Boiadas na 
freguezia tio Braz, que se acha privada da pas- 
sagem, cujo accordo se me ordenou que eu lhes 
inteirasse, para ser feito impreterivelmente no 
dia vinte e oito do corrente. 

AC001110U-se que o procurador mande tapar 
digo mande fazer um á:berrado nos buracos adian- 
te da ponte do Ferrão encostado ao muro de 
Dona Anita Joaquina ; e esta despesa se não 
manda pôr em praça visto a urgencia do dito 
concerto, e ser coisa rnodica. 

Na mesma se despachou o expediente. 
Na mesma houveram avenças. 

• E por não haver mais a deliberar este la- 
-vrei, em que se assignam e eu Bernardino de' 
Sena Reis e Almeida o escrevi;  Toledo Pra- 
do 	Alambary 	Wellozo. 	 • 
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1 1 	 Vereança de 29 de abril de 
1826. 

affl. 

• 

• 

• 

Aos vinte e nove dias do mez de Abril de 
mil oitocentos e vinte e _seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e em as Casas 410 Senado da 
Camara, aonde estava o Senado parã effeito de st 
proceder a sessão. 

Na mesma se enviou aolllustrissimo Sena- 
do da Camara um digo C.amara do Rio de da- 
g ne i ro enviando-lhe a rèlação dos que deram para 
a subscripção voluntaria para a estatua eques- 
tre, no importe de 826$700 réis, cuja quantia 
f

• 

oi enviada ao Banco Nacional da mesma Urbe. 
• Na mesma se recebeu 'um officio do vigario 

capitulais de 28 do corrente com unia ordem 
ao cura para dar a relação estatistica exigida. 
na sessão de 22 por um officio. 

Na mesma se recebeu um officio dos subscri- 
piores da subscripção voluntaria 4, 27 do cor- 
rente. Francisco José de Azevedo, Bernardo 
Guedes Cardoso e Va.sconcpllos, João Vicente 
de Brito --- enviando uma relaçãó com trinta e 
seis mil réis --- que Toi revista pelo Senado. 

Na mesma se recebeu um officio do juiz 
digo officio do Brigadeiro Governador 'das Ar- 
mas José da Silva Brandão em data de hontein 
convidando a este Senado °  para assistir a festa, 
que pretende fazer amanhã e 4 do proximo fu- 
turo mez em a Sé Cathedral, por acção de gra- 
ças pelo nascimento do Augusto Principe Dom 
Pedro; e accordáu o Senado 'assistir as ditas 
festividades digo Dom Pedro, e feliz chegada 

• 

• 
•  

• 

• 

- 
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de S. M. o tImperador; e accordou o Senad» 
acceitar o seu convite. 

Na mesma se mandou dar posse do logar de 
carcereiro, e passar provisão ia Manuel Vieira 
da Cruz por tempo de um anno visto a knblestia 
do carcereiro interina o escrivão do Alcaide Joa- 
quim do Espirito Santo, por ium ,  despacho des- 
te Senado. 

Na mesma se despachou o expediente. Na 
mestria se recebeu um 'atrelo (do arruador *da 
Concelho Manuel Alvies dos Reis, dando conta 
de ter cumprido a ordem deste Senado de. ram- 
par o vallo que fechava ti rua `das Boiads, que 
fica registado. 

E por não haver mais a deliberar este Ia- 
vrei em que se ;assigna o Senado: sti ernart-ir 
dano de Sena Reis e 'Almeida o. escrevi. Toledo 

Prado 	Salino: 	Vellozo. 

• 

*Vereança extraordinaria de 
30 de Abril de 1826. 

• 

Aos trinta de Abril de mil oitocentos e vinte 
e seis nesta Imperial Cidade Jde São Paulo, e 

• em os Paços do 'Concelho ê Casa da Camara *  
aonde foi vindo o • Senado da Camara actual 
composto-do Seu presidente o vereador mais _ve- 
lho Juiz de Fora pela lei, Cirurgião-Mor Fran-. 
cisco. de Paula Xavier de Toledo,' e do vereador 

• capitão-mor -Eleutherio da Silva Prado,. e do 
procurador o capitão José Rodrigues *Vens:nó 
de Oliveira para effeito de se proceder a ses- 

• são extraordinaria para se abrir uma carta Irã- 
perial, vinda pelo Tribunal do Desembargo do 

• 

• 
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Paço, chegada hoje mesmo no Correio, e sen- 
do ahi abriu-a o presidente, e eu escrivão da; 
Camara a .1i, e continha a eleição do novo Sena- 
do da Camara para este anuo, e são para verea- 
dores sargento-mor José Manuel da Luz sar- 
gento-már Francisco Mariano Gaivão, g para pro- 
curador Antonio Justiniano de Souza; cuja Carta 
Decretiva tem a data de primeiro de Março da 
corrente _armo; pelo que me ordenou o Senado 
que lhes intimasse• para virem tomar posse no 
dia dois do futuro mez de maio do corrente anilo 
tio que para constar lavrei este termo eu Ber- 
nardino de Sena Reis e Almeida escrivão do 
Senado da Camara o escrevi. 	Toledo 	Pra- 
do 	Vellozo. 

• 

• 

Termo de ajuntamento. 

• 

• • 

Aos trinta dias do mez de abril de mil e oi- 
tocentos e vinte e sei s !nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em as Casas da Cpara.onde 'foi 
vindo o Senallo da Camara obaixoiassignado para' 
effeito de se ir á iSe Cathedkrii assistir ao solenne 
Te DeUm, e missa cantada, e sermão em acção 
de graças pelo feliz nascimento do Principe .  
pedal Dom ,Pedro; feita pelos militares, e sen- 
do ahi cobertos com o Imperial Estandarte, eird 
corpo de Cainiara foram ú Sé Cathedral assistir 
a dita festividade; e depois de finda voltaram 
aos Mesmos °Paços tio Concelho; de que para 
constar Lavrei este termo eu Bernardinb de Sena 
Reis e Almeida o escrevi.. Toledo— Prado -- 
Vellozo. 

• 

,a111•• 

• e 

• 

1 

too i• 

• 
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Vereança extraoixlinaria de 

2 de maio de 1826. 

e 

• 

ws. 
Aos dois dias do mez de maio de mil c 

tocentos e dçinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Pauto e em os 'Paços do Cóncelho e Casa 
da Cantara, aonde foi yindo o Juiz de Fora pela 
lei, presidente, o vereador mais velho, Francis- 
co de Paula Xavier do Toledo e o capitão-m(5r 
Eleutherio da Silva Prado ve'reador e o procura- 
dor o capitão; José Rodrigues Vellozo de Oli- 

. veira, para effeito de se dar posse aos vereado- 
res do presente anuo sargento-méor José Manuel 
da Luz, capitão Francisco .Mariano Gaivão, e 
ao procurador ajudante Antonio Justimano de 
Souza, na forma da carta linperial Decretiva de 
primeiro (116 março deste anilo, recebida na ses- 
sã.o passada. E logo polo Senado lhes foi dado 
juramento e posse .como consta do livro de pos- 
ses a folha 32. Na mesma se passaram duas 

.
allestações uma a Manuel Benedieto de Toledo, 
e outra à Domingos Affonso de 'Santa Anna. Na 
mesma se assignou o mandado determinado na 
sessão de 22 do mez pmximo passado E bem 
assim se passou e assignon uni mandado da 
quantia de trinta e seis mil quinhentos e cinte • 
comia réis, e se assign-ou como consta do livro 
deites, f. 65 verso a f. 66. 

Na mesma foi presente a eTte Senado o des- 
torcimento • feito hoje na calçada do beco do 
Collegio, e orçamento da despesa da calçada do 
mesmo beco; como a tinha determinado este Se- 
nado em a sess.  rtio de 26 do proximo passado' 

• 

o 
• 

• 

• 

3 
Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 
• 

• 

486 • 

• 

mez, que tudo se me mandou registar e entregar: 
. Ó original á parte. 

Na intsma se despachou • algum expediente 
e pôr no haver mais tratar este lavrei' quesel 

• ; as-signa o Senado: eu Bernardino de Sena Reis 
Ahneida o escrevi. Toledo 	Prado -- Vel- 

loza 
• 

Termo de ajuntamento. 
• 

• 

■ 

• 

Aos quatro dias do mez de -maio de mil k, 
oitocentos e vinte é •ei nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em as Casas do Senado *Ia Ca- 
mara, aonde foram vindos o vereador sargento-- 
mor José Manuel da Luz, Juiz de Fora pela Lei 
presidente, vereador •o, capitão Francisco Ma- 
dano de- Gaivão, e o procurador ajudante Anto- 
nio Justiniano -  de Souza para ,erfeito de se ir á 
Sé Cathedral assistir ao. solenne Te Deum em. 

II 	acção de graças peta feliz çhegad-a -  de S. M. 
Imperador, como foi convidado pelo Governa- 

. dor das Armas; e sendo ah-i salitram sin corpo 
de Camara, cobertos com!) Impprial Estandarte, 
é forán á • Sé. aodde asáigliram la dita festivida- 
de; e depois voltaram a estes Paços do Couce,- 
lho .; aonde mandaram lavrar este termo; em que 
se assigna. o Senado e eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida o escrevi. -- Luz 	Gaivão --- 
Souza. 	 • 

• 

Vereança de 6 de maio de 
1826. 

• 

• 
Aos seis dias do mez de maio de mil e oito- 

centos e • vinte e seis nesta Imperial Cidade de 

• 
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São Pauto e em as Casas do Senado da ,Camara,4 
Paços do &Concelho dell•a, aonde foram vindos' 
o sargento-146r Francisco Mariano da Cunha 
presidente, e o sargento-mór José Manuel da 
Luz, e o‘capitão 'Francisco Mariano Gaivão, 
veadores lactuaes, e lo procurador ajudante Anto- 
nio Justiniano de Souza para ',afeito de se pro- 
ceder á presente sessão. --- nella se lavençarán 
tres vendeiros e se desp,achlou, o expediente --- 
Na mesma se recebeu um officio do alferes com- 
mandante da Penha José 'Bonifácio da Silva no- 
meando para cobradores .da Penha João Nepo- 
mocksno, e para São Mig•ael o sargento Joaquim 
José de Santa Anna,de que se passem as compe- 
tentes .portarias a ambos ordenou-me. o Senado. 
Na mesma pelo procurador transacto :foram 
apresentatdas ias suas contas para serem tomadas 
e accordou o Senado, que fossem examinadas. 
Na mesma se passaram editaes para se arrematar 
a calçada a obra da calçada do beco do tonto- 
legio. Na mesma se o'fficloiu ao Almotacé para 
dar providencias sobre varios desconcertos. Na 
mesma ponião haver mais a deliberar este lavrei 
em que se assignam: eu 13ernardino de 'Sena Reis 
e Almeida o escrevi. $L- Cunha 	Luz 	Gaivão .  

Souza. 	• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

Vereança de 10 de maio de 
. 1826. 	 ■ 

Aos dez dias do mez de maio de mil e oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade dó 
São Paulo e em os Paços do Cóncelho e 'Casa 
•da Camara, aonde. kis 'vindo o Senado da Ca- 
mata composto desta presidente o Dotitor Juiz 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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de Fora Ernesto 'Ferreira França, e às vereak 
doneS o• sargentornár.José Manuel da Luz, e o 
capitão Francisco Manam !  Rueno Gaivão, e o 
procurador 'aj•udante Antonio Justiniano de Sou- 
za para ¡afeito de proceder digo .effeito da pre- 
sente sessão, e seado lahi se arrematou o corte 
da Fpegtiezia de Santo Amaro, e Itapicirica por 
Joaquim José de Andrade. Na mesma não-com- 
pareceu o vereador sargentormór Francisco Ma- 
riano da Ganha ppr Se achar doente. Na ma estro 

ma se accordou que o actual procurador man- 
dasse vir a custa do Concelhó dois castiçaes de 
casquinha e .uma libra ile,velas de espermacete. 
Na mesma se acoordou qu'eso mesmo procurador 
man.  dasse concertar os buracos que se- acham 
nas calçadas das ruas de São Gontialo e São Ben- 
to, -e outros por onde deve transitar a procissão 
do Corpo de Deus, visto que' pela brevidade não 
ha tempo de se litir em hasta publica: Na mesma 
se , acceirdou mais •que o mesmo procurador cui- 
de nos preparos da dita festa T e procissão dando 
todas as providencias nece4sariasae gastos. 

Na mesma se enmiou •aolDoutor 'Ouvidor um 
officio em resposta ao de seis de maio . do ;armo 
proximo passado enyiando-lhe o .mappa estatis- 
tico desta Cidade -  e termo; e (ligo na mesma !sei 
accordou que o mesmo procurador compre tam- 
bem luMa tesoura de.easquinha com o seu prato. 
Na mesma.  se  mandou .  passar • mandado para 
aliás passar editaes mandando . calar as casás, 
e preparar cada um as-Suas testadas para a ínso- 
cissão de Corpo de Deus. , 

Na mesma se despachou o- expediente, e por 
não haver mais a deliberar este lavrei em que 

• 
• 

• 
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assigna e eu •Bernardino de. Sena Reis e AI- 
meida o escrevi. 	França Luz Gaivão 
Souza. 	• 

• 

Vereança de 13 de maio de 
1826. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos treze de maio •de mil e oithcentos 'et 
vinte e seis nesta Imperial Cidade de São 'Paulo 
e ern os Paços do Concelho e Casa da Camara,: 
aonde foi vindo o Senado da mesma composto • 
do seu presidente o Doutor Juiz de Fora Emes- 
to Ferreira França e vereadores o sargento-mér 
Francisco Mariano da Cunha ) (faltando por im- 

, pedimento o vereador Francisco Mariano Gale 
vã:o), e o procurador ajudante Antonio Justi r  
niano de Souza para effeito da presente SeSSãO 

COM o vereador o isargento-mór José Manuel da 
Luz. 	 • 

Na mesma se aliciou ao Coronel An.astació 
de 1"4"reitas Trancoso, agradeoendo-lhe a offerta 
de fazer gratuitamente o concerto Ido aterrado 
da akua espalhada no 'caminho de Jundiahy. Na 
mesma se passou uma attestação ato escrivão da' 
Provedoria da Cidade José da Silva Merciana. . 

Na mesma se recebeu e se poz o cumpra-sie 
em uma portaria do Exoellentissirno Presidente 
de cinco djo corrente sobre o tratad.o de Portu- 
gal, que mandou S. M. o Imperador pôr em 
mais .exacta observancia. 

Na mesma se Mictaram aos Excellentissimos 
Presidente, Governador das Armas, e Vigario Ca- 
pitular sobre a festa do Corpo de beus, e se 'de- 
ram todas as providencias sobre a dita fegtivi- 
dade. Na mesma se despachou o expediente, e 

• 

• • 

• 
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por não haver mais a tratar este lavro; em que 
se assigna o Senado e eu Bernardi no de Sena Reis 
e Alméida o escrevi. -- França 	Cunha --- Luz 

Souza. 

• 

• 

Vereança de 17 de maio de 
1826. 

Aos dezesete dias do mez de maio de mil e 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo e em os Paços do Concelho e Casa 
da Camara aonde foi vindo o Senado da Ca- 
mara composto do seu presidente o Doutor Juiz 
de Fora Ernesto Ferreira França e os vereadores 
tact.u.aes o sargento-mór Francisco Mariano da 
Cunha, e sargento-mór José Manuel da Luz, e 
o. procurador o ajudante Antonio Justiniano de 
Souza; não assistindo o vereador capitão Fran- 
cisco Mariano de Gaivão, para (licito da pre- 
sente sessão. ' 

Na mesma se expediram varios offielis aos 
cavalleiros e mais pessoas pari ns vqrás do Pa- 
lio da procissão de Corpo dg Deus e dam" 
eclavallos para o estado dè São Jorge. 

Na mesma se fizeram algumas avenças. E 
por não haver mais o que prover est€ lavrei em 
que se assigna o Senado eu Bernardino de Sena 
Reis e Almeida o escrevi. França ---- Cunha — 
Luz Souza. 

• 

o 

• 

• 

Vereança de 20 de maio de 
1826 

Aos vinte (lias dn mez sd? maio (12 mil e oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 

• 
o 
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São Paulo em a Casa da Camara e Paços 'do 
Concelho onde foi vindo o Doutor Juiz Øe Fora 
presidente do Senado Ernesto Ferreira França 
e os vereadores sargento-mór Francisco Maria 
no da Cunha, o •argento-m(5r José Manuel da 
Luz, e o procurador Antonio Justiniano de Souza 
para effeito de proceder sessão, sendo ahi pelos 
ditos vereadores e procurador foi dito que tem 
chegado á sua noticia multas queixas contra o • 
escrivão *lesta Camara Bernaidine 'de Sena Reis 
e Almeida trazendo em lembrança que antes 

4 
- de entrar o mesnio a servir o referido officio fôra 
escrivão na villa da Cnnstituição da Comarca de 
nó desta Provinda .e que Sellii0 aipietla 
citada de novo  • 	e sem concorrencia 
de pessoas habeis para .occuparem os officios de 
justiça parecia_que o dito, escrivão devia ser ahi 
tolerado ainda com alguns defeitos porém pouco 
tempo !sentiu e foi. logo suspenso e immediata- 
mente se ausentou para esta cidade. Que o. mes- 
mo escrivão era vergonhosamente accusaden de 
ter feito muitas inovações e de levar emolumen- • 
Los que !seus antecessores escrivães desta Cantara 
nunca levaram: que igualmente é 'accusado de 
levar busca de livros pendentes, e que havendo 
grande dependencia de certidões do juramento 
da Constituição ha tambem clamor dos entolus 
mentos que o dito escrivão exige tendo no prin- 
cipio levado menores . se que tem ido accrescen- 
tando: que tem tescripto só oom a sua assigns 
tara a autoridades e pessoas ~decoradas cartas 
que deviam ser rogativas e as sign ad a s pela Ca .- 
mata: que o ex-vereador mais velho Francisco 
Xavier de Toledo achando-se servindo de Juiz 

• 

• 

• 

• 

• 
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.de Fora pela lei viera esta Camfoira com pi se- 
gundo . tabellião Kelly para suspender ao dito, 
esCrivão pelo erro que commetteu de passar o 
mandado de numero quarenta e Ires a folha )  ses- 
senta e uma !verso, e:rolhas sessenta e duas com- 
prehendendo nfelle o pagamento de quatrocentos 
e vinte e um mil e seiscentos e oitenta réis ao 
capitão João Rodrigues de Camargo Pires sem 
ordem dello Átuiz vereador e aos mais vereadores 
que assignaram na lata fé e na fé do escrivão o 
que se verifica clara e ,visivelmente com accresci- 
mo posto no termo de vereança lavrado neste 
mesmo livro no dia quinze de abril proximo pas- 
sado a folhas cento e vinte e oito verso e folhas 
'bento e vinte e nove verso no Min dci mesmo ter- 
mo da Maneira seguinbe: e bem assim que se 
passe mandado " - para Pagar-se o que se deve. 

/ (cujo accreséentamento além de achar-se com le- 
tra differente bem se vê ser accrescentada de 
pois do termo encerrado e assignado .  conhecen- 
do-se claramente que a Camatra nãb podia de- 
liberar de semelhante Maneir4) e«Pagar-se o que 
se deve» porque esta determinação seria illuso- 
soria visto não haver o dinheiro para o paga- 
mento de todas as dividas: que elle segundo ve- 

. readór, o terceiro capitão Francisco Mariano Gai- 
vão que se acha ausente e ene procurador tomas 
ram posse aos !dois deste 'miá e armo recebendo 
elle segundo vereador a vara de Juiz de Fora, e 
procurando-se logo pel i vem tad 3 tios b . 211S do 
Concelho respondeu. o dito escrivão que havia 
um livro 'mas que não estava em uso fazer-se esse 
inventario e sendo-lhe determinado que lime- 
thatammte o fizesse, até Ligara o n .ão tem 'cum- 

• 

. 5 • 
a 

da 

I 	!labial 
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prido; que igualmente até boje nlo leu o regi- 
'mento (nes vereadores nem os provimentos que 
lhe ê tão recoMmendado: que tendo esta Camara 
CRI mato do 'armo proximo passadO recebido or- 
dem do Doutor Ouvidor Geral e Corregedor da 

r  Comarca em virtude de outra da Secretaria de 
Estado para formar e remetter um mappa da 
população desta midade e seu termo e outros 
quesitos seus antecessores nunca puderam cense- 
gabo do dito escrivão .  o dito mappa e só a pou- 
co rtt ametteu-se: que elle procurador no dia doze 
ou treze deste mez fóra achar os calceteiros seus 
empregados . nas obras deste Concelho calçando 
a test:ida da -casa env que mora o. dito escrivão 
t com pedi il'S do mesmo Concelho o que fatz 
presumir outros descaminhes dos bens do Con- 
celho pelo (filo escmão: que a folhas duzentas 
e quarenta e quatro do livro actual. de registo 
acha-se registai.% uma portaria do dito vereador 
mais vx_Alio l'oledo servindo de Juiz de Fora pela 
lei peta qual consta que,o dito escrivão entregava 
Nrarias papeis sugeitosa /taxa do sello sem serem 
senados: que fazendo-se Camara no dia treze 
deste meZ e tendo-se positivamente em vista da- 
rem-se providencias sobre a festa ,de Corpus 
Christi deu esta Camara ao dito escrivão algumas 
ordens que devem impreterivelmenté cumprir 
nos dias quatorze e quinze porém o mesmo es- 
crivão não só as não ,cumpriu como sem licença 
desta Camara ausentou-se para a freguezia de 
Santo Amaro e oiti com metteu o maior dos. 
absurdos pois com a influencia da representação 
de Reit officio ponde illudir ao vintenario ao es- 
crivão dr, vintena e o aferidor e com elles andou 

• 

• 

ge. 

• 
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corrigenda as vendas e botequins examinando 
balanças pesos medidas fez avenças recebeu; 
dinheiros e até verificou untai condemnação em 
Reginaldo da Silva da quantia de seiscentos réis 
o que é publico e notorio e affirmaram neste acto 
Francisco Manuel Corrêa, Grei-frades Rodrigues 
do Espirito Santo, Perpetua Csprtrudes, Atina Joa- 
quina viuva de naphael Pires - da Silva, Maria 
Antonia do Rosario, José Antonió da Guerráque 
appareceram nesta vereança a fazerem as suas 
avenças, que muitos dos ditos foram dos aven- 
çados pelo dito escrivão e tfue vieram por lhes 
constar que as ditas avenças !At:ri-guiam e que 
receberam do mesmo escrivão o dinheiro que 
haviam dado menos a, quantia de seiscentos réis,  
que se presumein serem custas: que o dito es- 
crivã() é tão treslouáado que tendo Manuel Pinto 
dos Santos arrematante das 'casinhas feito um 
requerimento Ú Camara fôra remettid4 uo almo- 
tacél para informar, e o mesmo mandón ao dito 
escrivão qUe informasse.  com  as posturas porém 
este com a maior incivilidade e petulancia pas- 
sou a dar o seu parecer propondo uma nova ble- 
gislação com as seguintes linhas --- çbe além disso 
buscar meios de alliviar o me•stnio commercio, 
das penas iinpostas pelas leis aios atraveSsado- 
res» — e com estes factos‘desadedita as delibe- 
rações da Camara* que mandando a Camara 
transacta proceder a avaliação da obrá do beco 
do 'Collegio e sendo esta dilligenCia sempre feita 
ex-officio cobrou do a  Padre João José Vieira Ra- 
malho pela conta lançada no documento que se 
offerece para ser copiado. o total de quatro mil 
cento e setenta: que recebe custas descriptas a 

• 

• 

• 

• 
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razia em certidões e Outros papeis 'conta/1os por elle 
sem serem contados pelo contador do juiza.: que 
finalmente queixa-se o publico Ido !mesmo escri- 
vão ter innovado levar a quantia de cento e cin- 

. ("Denta réis dos recibos pelos pagamentos feitos 
pelos procura-dores e com effeito se a:cha no li- 
vro de mandados algumas quitações com cento 
e eincoenta réis a margems  e pg. nestas circum- 
stancias sendo indecoros9i que o .dito eserivãó 
continue a servir o dito &fido e sendo a elles 
vereadores e procurador resRonsavel accordou ja 

Camara que fosse suspenso o dito escrivão la .- 
vrando-se a competente portaria para .1he ser 
intimada. a :  Inc%ma. Suspeição digo a mesma 
suspeição riemettendo-se por tkslado authentko 
esta acta do. Doutor Juiz de Fora e pre.sidente 

fi da Catnara com todos os mais 'papeis concer- 
'lentes para o tnesmo proceder n9 forma da lei: 
e logo se accordou que eu primeiro tabellião 
Francisco José Barbosa ficasse servindo interi- 
namente de escrivão desta Cantara. Outrosbn ac- 
cordou-se que por não haver tempo ficasse o 
expediente para a proxima sessão. Item tambem 
accordousse ligue eu escrivão interino recebesse 
todos os papeis e livros !desta Cantara e emquan- 
to se não verificasse além da chave do archivo 
um dos membros da:Camara levasse a chave da 
primeira sala e eu escrivão da segunda E nada' 
mais houve de que para .  constar fiz este teráto 
em que assignaram eu Francisco 'José Barbosa 
tabellião que o escrevi. —a França -- Cunha 
Luz • Souza. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 
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Vereança de 24 de maio de 
1826. 

# 

1 

• 

• 
• 

Aos vinte e quatro dias 'do mez de maio de 
mil e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo era as ,Casas da Camara Pa- 
ços. do Concelho della onde foi vindo o Minis-_ 
tro Doutor Juiz de Fora 'e presidente da Co- 
mora Ernesto Ferreka. França, e ,o'S vereadores; 
sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, -  sar- 
gento-mor José Manuel da Luz o capitão Fran-. 
cisco Mariano Gaivão e o procurador Antonio 
Justiniano de Souza, sendo ahi em. acto de ses- 
são apresentei eu escrivão a certidão da intima- 
ção da saspenção do escrivão Mano digo do 
escrivão Bernardino de Sena Reis e Almeida 
Na mesma se despachou o expediente. Nada 
mais a:coordaram E para ¡constar lavrei este ter- 
mo em que assignaram eu Vran.cised José Barbo- 
sa escrivão da Cantaria o !escrevi. --- França' --- 
Cunha Luz Gaivão 	Souza. 

• Termo de Reunião de 25 de 
1 maio de 1826. 1  

■ 

• 

• 

• 

Aos vinte e cinco fdias ki mez de maio de 
mil e oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo em a Casa da Camara e Pa- 
ços da Concelho della onde foi vindo o Doutor 
Ouvidor Geral e Corregedor Antonio Cerqueira 
Lima, e o Doutor Juiz de Fora, presidente da 
Camara Ernesto Ferreira França, e os vereado- 
res sargento-mor Francisco Maijitno da Cunha, 
o sargento-mor José Manuel da 'Luz, o Capitão 

1 

• 

• 
• 
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Francisco Mariano Gaivão e o procurador aju- 
dante Antonio Justiniano, de Moura e 'bem assim 
o vereador transacto Francisco de Paula Xavier 
de -Toledo, eu escrivão interino tia Camara, e: 
sendo ahi cobertos .  com  o Imperial Estandarte 
que conduziu o dito vereador transado Francis- 
co de Paula Xavier de Toledo em Corpo de Ca- 
mara acompanhando, digo da Ctamara sahimos 
acompanhando São Jorge até 4 Sé, e depois de 
ouvir a solenne missa cantada • acompanhou-sa i  
a procissão com o dito Santo na forma do os- 
tylo, se voltara:nt aos ditosa Paços do Concelho! 
e Casa da Camara tom n mesma formalidade, 
acompanhados tamhem das triapas de que para 
constar mandaram lavrar este termo em que 
assignarajn, eu Francisco José Barboisa escrivão 
interino da Camara que ó escrevi. 	Lima 
França 	Gin ha 	Luz 	Souza. 

Vereança de 27 de maio de 
1826. 

Aos vinte e sete dias do mez de maio fie anil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade ,  
de São Paulo em t Casa da Camara e Paçtos do 
Concelho della aonde foi vindo o Doutor Juiz 
de Fora presidente da Camara Ernesto Ferrei- 
ra França, e os vereadores sargento-mor Fran- 
cisco iMarianO, da Cunha, Sargento-mor José Ma- 
nuel da Luz, e o procurador ajudante Antonio 
Justiniario de Souza, e sendo ahi em acto 'de ses- 
são pelo dito vereador Sargento-mor Jose Ma- 
nuel da Luz foi tapresentada licença do Doutor 
Ouvidor e Corregedor da Comarca para effeito .  

• 
• 

• 
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de poder tratar de seus contractos fisc,aes. Na 
mesma sessão se deu posse a Manuel Benedicto 
para servir o 'officio de 'escrivão desta Calmara. 
Na mesma ac,cordaram de que pipr não fazer 
conta a arrematação da caJçadá do beco do' 
Collegio que dá para o Rio TamandUatehy em 
razão de terem mestre justo e pago pelo Sena- 
do, te ,os galés para trabalharem na mesma cal- 
çada pagos pela 4Fazenda Nacional, e offerecer 
o reverendo João José Vieira; Ramalho a quan:- .  
tia de cincoe.nta mil seis para a , mesma calçada 
e portanto encarregaram ao procurador para 
fazer dar principio á dita calçada. Na mes- 
ma se despachou o expediente. E -por não ha- 
ver mais que prover mandaram lavrar o presente 
termo em que assignaram eu Francisco José 
Barbosa escrivão interino que o escrevi. Fran- 
ça 	Cunha 	Luz 'Souza. 

É 

e 

Vereança de 31 de Maio de 
1826. 

• 

• 

• 

• 

Aos 'trinta e 'uni dias do me p 4de maio de mil 
e oitocentos e 'vinte e seis nestia Imperial Cida- 
de de São Paulo em Casas da Camara e 'PaçoN 
do Concelho della, aonde se achavam juntos em 
corpo de Cámara o Doutor Juiz de Rira presi- 
dente Ernesto Ferreira França, e os vereadores 
Francisco Xavier de Paula T.oledo, o capitão 
Elteutherbio da Silva, Prado e o sargento-mor José 
Manuel da tLuz, este actual e aquelles transactod, 
por impedimento dos actuaes isargento-mor Fran- 
cisco Mariano da Cunha, e o capitão Francisco( 

• 
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• Mariano 'Gaivão, e o actual procurador, parai 
effeito da presente sessão. 

Nela recebeu-se um officio do ViS-Presiden- 
le da Provincia em que recommend a com iurgenci a 
o reparo e concerto da Cadeia; cujo officio iS 
datado de vinte e quatro de maio corrente; A 
accaordou-se, que , antes da proxima sessão %se 
procedesse a necessaria vistoria com interven- 
ção de peritos' que para isso eu escrivão os noti- 
ficaria; e feita a dita vistoria, se procedesse na 
forma da lei para a mais breve execução da obra, 
e respondeu-se ao Excellentissinw Presidente,, 
que se ia cuidar incessantemente na dita obra. 

Na mesma se tecebeu °u nira portaria do' Exs 
cellentissimo Vice-Presidente datada •de vinte p 
nove do corrente inalo exigindo os motivos por 
que esta Gamam, segundo se expressa na 'ditai 
portaria não tem realizado lama, obra c. . à do 
Rio Ttunanduatehi, e .sobre os meios que para 
ISSO lhe parecerem adequados. 

Se accordou que eu escrivão na proxima ses- 
são apreseentasse as ordens que se mencionam 
e tudo o mais a isso concernentes. 

Na mesma se recebeu de um officio do coro- 
nel Bernardo José Pinto Gavião Peixoto datado! 
de vinte e um do corrente maio, em que participa 
ter cumprido a commissão que se lhe encarre- 
gou de beijar a mão de Sua Magestade o Impe- 
radoi por partekdesta Camara, e Povos desta 
Capital pelos faustos motivos Ho reconhecimento! 
da Independencia do Importo, nascimento do 
Augusto Principe Herdeiro do Throno e da fe- 
liz chegada de Sua Magestade o Imperador da 
Provincia da Bahia, e se lhe respondeIu. 

e 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

500 

Na mesma se recebeu um inappa estatistieo 
do Bairro de Santa Mina remettido pelo seu 
commandarmte. E por não haver mais que pro- 
•er, e sia ter despachado o expediente lavrei este 

termo em que assignam : eu Manuel Benadicta 
de Toledo evrinião que o escrevi. 	França 
Toledo 	Prado -- 'Luz 	Souza. 

Vereação de 3 de junho de 
1820. 

Aos Ires dias tio 1111C4 de jUtli10 de mil bitu- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade da 
São Paulo em casas da Camara Paços (h) Con- 
celho deita aonde se achavam o doutor Juiz do 
Fora presidente Ernesto Ferreira França, e .  os 
vereadores sargento-mor Francisco Mariano 
Cunha o cirurgião-mor Francisco de Paula' Xa- 
vier de Toledo, vereador transacto, que serve na 
ausencia do actual sargento-mor José Manuel 
da Luz que se ziètia com licença o vereador 
actaal capitão Francisco Mariano Gaivão e o 
actual procurador ajudante Antonio Justiniano 
de Souza para effeito dp ~finte mussito. Na 
mesma se fizeram algumas avenças e se despa- 
chou o expedientt. Na mesma se relu beu um 
officio do Excellentissimo Vice-Presidente desta 
Provinda em dzda eonvidande ti esta Camara 
para tomar luto pelo fallecimento do Senhor Bei 
Dom João Sexto ao que nesta mesma sessão se 
respoiideu nesta mesma conformidade. Declaro 
eu escrivão que officio acima dito é datado do 
primeiro do oorrente, e não zle hoje. Na mes- 
ma se accordcru que eu escrivão até a sessão .se- 

4 
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guinte informe cumpridamente, e por, escripto 
sobre a obra do Rio Tamanduatehy por esr 
cripto. Na meg:na accordaram que tvisto ser bas- 
tantemente tarde ficava transferida a vistoria 
que na •sessão passada se determinou fazer na 
enxovia, para o dia cinco do corrente pelas dez 
horas do dia Na mesma acoordaraml que o 
actual procurador mande vir uma libra de es- 
permacae para se gastar nas occasiões em que 
haja mais que fazer e por isso se demore ,a ses- 
são até a noite. 

Na mesma se accordou que ua segunda-fel- 
e ra cinco do corrente' se proceda a tuna vistoria 
na chafariz existente na rua que sobe para of• 
Curral. E por não haver mais que pnowr man- 
daram lavrar o presente em que assignam; eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão que o es- 
crevi. --- França 	Cunha 	Toledo -- Gaivão 

Souza. 

• 

e 

•  

• 

Vereação de 7 de Junho 'de 
• 1826. 

• 

• 

• 

Aos sete dias do mez de Junho de mil oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 

- São Paulo em Casas da Camara, Paços do Con- 
celho delia, sendo ahi presente ó Doutor Juiz de 
Fora Presidente Ernesto Ferreira França, o ve- 
reador transacto cirurgião Francisco de. Paula 
Xavier de Toledo, no impedimento 'do actual, 
sargento-mor José Manuel da Luz que se acha 
ausente com licença, e +o actual procurador aju- 
dante Antonio Justiniano de Souza, para effeito 
da presente sessão, para sa qual não campares 

• 

• 

IÇ 

• 
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ceram os vereadores actuaes sargento-mor Fran- 
cisco Mariatio da Cunha por :declarar  tasessão 
passada que se achava impedido para poder 
tassistir á presente sessão, e o vereador capitão' 
Francisco Mariano Gaivão officiou ao Doutor 
Juiz de Fora. presidente participando aChar-se 
enfermo. Nella se -recebeu um officio do Dou- 
tor Ouvidor na data de hoje em que determina- 
va se lhe remiettesse alguns livros desta.  Camara 
para a correição, e se lhe respondeu' 

Na 'mesma se recebeu Outro officio do mes 
mo Doutor Ouvidor datado do primeiro do cor-4 
rente Junho, reméttendo varios diplomas para a  
se registarem, e publicarem, e depois de accor- 
dado que assim se cumprisse, respondeu-se nes- 
ta conformidade. Na mesma se recebeu urna 
portaria do Excellentissimo Vice Presidente so- 
bre a obra do concerto da Cadeia datado de - 
seis do corrente junho, o qual' nesta Mesma ses- 
são Se respondeu. Nada mais houve, e manda- . 
riam lavrar o.  presen-te em que assignam; eu Ma- 
nuel Beniedicto de Toledo 'escrivão l o escrevi. 
França 	Toledo 	Souza: 

• 

• 

• 

• 

• 

.e■ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1  Vereação de ál.0 de junho de 
1826. 

Aos dez dias do noz de junho de mil oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em -  Casas kla Camara. Paços do Con- 
celho (della, aonde foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora e Presidente Ernesto Ferreira França, 
o viereador actual sargento-mor Francisco Ma- 
riano da Cunha e o vereador transacto cirur- 

• 

••• 

• 
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giAo-mor Francisco de, Paula Xavier de Toledo, 
no impedfmento do actual sarg‘nto-mor Jós4 
Manuel da Luz, que se acha com, licença, o ve- 
reador actual capitão Francisco (Marciano Gaivão, 
e actual procurador o ajudante Antonio Justi- 
niano de Souza para effeitia da presente sessão. 
Nella se recebeu um officio( do Doutor Ouvidor 

• 

• 

• 

Geral e Corregedor . dirigido. aos vereadores de- 
clarando que no dia quatorte do corrente mez 
pélas dez horas da manhã pretendia fater'nestes 
Paços do Concelho a'udiencia de provimento; 
cujo officio é datado de nove ,d(esté mesmo mez 
cujo officio nesta mesma sessão' responderam 
os ditos vereadoras Na mesma laccordaram que 
o actual procurador mande fazer quanto antes 
uma chave de segredo para a porta .  destes 13:a
ços do Concelho, pela razão de se achar incapaz 
de mais servir a que até ora serve. Na mesma 
accordaram: que visto ter-se acabado o tempo 
do juiz almotacél capitão José Rodrigues Perei- 
rum) primeira vereador transacto 'cirurgião-mor 
Francisco de Paula Xavier de Toledo tome conta 
da vara; e que rara isupprir o vereador actual; 
mente impedido sargento-mior José Manuel da 
Luz, se chame ao cviereador transacto capitão; 
mor Eleutherio da Silva Prado. Na mesma sei 
desp.achou o expediente. Accordaram !riais que 
se conclui.sse - com toda a brevidade a inventaria- 
ção ie recebimento do archivo por mim actual est ,  
crivão com assistench de tun dos vereadores 
desta Gamara e do !actual procurador corna se 
determinou 

E por não haver nais que se prover manda- 
rani lavrar o presente em que assignam, e eu. 

• 

• 

••••••• 

• 

• 

• 
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Manuel Benedicto de Toledo escrivão que. o es- 
cr'evi. 	França Cunha Toledo 	Gaivão 

SoiuzIa. 

Vereação de 14 ,d.e junho .de 
1826 

Aos quatorze dias do mbz de junho de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
Ide São Piaula em Casas da Camara Paços • de 
Concelho delta aonde se 'achavam juntos o Dou- 
tor Juiz de Fora Presidente Ernesto Ferreira] 
França, o vereador transacto capitão-mor Eleu- 
therio da Silva Prado que serve por a usenciaJ 
do sargento -mor José Manuel da Luz que se 
acha com licença, e os acluaes sargento-mor 
Friancisco Mariano dat-Cunht e o capitão Fran- 
cisco Miariam) Gaivão e o actual procurador aju- 
dante Antonio .Tustiniano de Souza,- para leffeito 
da presente sessão. Nela recebeu-se ordem de 
S. M. o Imperador eommunicada em portaria 
da secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio 
datada de trinta e um de maio proximo passado, 
que manda que esta Camara expra competen- 
tes títulos piara diga titulos a (Nein cumprir para 
se prehencher a representação desta Provincial 
nia Cantara dos Deputados da Assembléa pelo 
impedimento do Marechal de Camp9 José Arau- 
che de Toledo Rendon, e do deputado José da, 
Costa Carvalho, que tornou assento pela Pro- 
vinda da Bahia; e assim se accordou, e que se 
respondesse á dita portaria t depois de passados 
os ditos titules. Na mesma recebeu-se uma por- 
taria do Excellentissimo Vice-Presidente da Pro- 
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vinda datada de dez do corrente, em que diz 
ter annuido á providencia que a Cantara exigiu 
ein officio de sebe doi corrente, e se lhe respon- 
deu. Na mesma se despachou o expediente da 
presente sessão, e por não haver mais que pro- 
ver inundaram lavrar o presente em que assi- 
gruam; e eu Manuel Benedicto de Toledo escri- 
vão ela Guinara o escrevi. França --- Cunha 
Prado 	Gaivão 	Souza. 

• 

Juramento da Constituição. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aó8 quatorze *dias do 'mez de Junho de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial' Cidade. 
de São Paulo em Casas da 'Camara Paços do 
Concelho titila em atrio kie sessão compareceram' 
presentes o 'cabo de eSquadra da legião de ca- 
voltaria do Sul João ‘1Vicira Gonçalves e o sol- 
dado do batalhão de 'infantaria da mesma ie- . 
gião Constantino José Cardoso para ;afeito de 
jurarem a Constituição Política do Imperio, e 
logo apelo Doutor Juiz de Fora Presidente da Ca- 
mora Efnesto Ferreira França lhes foi deferido; 
o juramento dos Santos Evangelhos em um li- 
vro delles sobre que puzeram sua 'mão direita, e 
lhes enearrego;u que com hem, e sã conscientia 
jurassem cumprir e guardar a Constituição Po- 
htica na forma que na Mesma .é determinado, e 
recebido por enes o. dito juramento assim Ó pro- 
metteram cumprir de que para constar mandou 
o dito ministro lavrar o presente termo em que 
assigna com os juramentados, a saber, o piei
meiro de seu punho, 'e o segundo com cruz pôr 
não saber escrever, e eu Manuel Be•edicto de To- 

• 

• 

o 

• 

• • 

• 
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ledo escrivão que p escrevi. Declaro que igual- 
mente assigna o Corpo da Camara, era ut suína. 

João, Vieira Gonçalves. 
Cruz .de Constantino + José C•ardozo: 
-- França 	Cunha --- Prado 	Gaivão 

Souza. 

• 

Vereação de 17 de junho de 
1826 

■ 

Aos dezesete dias do.'mez de junho de mil 
oitocentos e "vinte e 'seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo,  em Casas da Camara Paços do 
Concelho della aonde se 'aéli tavam presentes o, 
doutdr Juiz de Fora presidente Ernesto Ferreira 
França -  o vereador transacto capitão-mor Eleu- 
therio da Silva Piado que serve Por ausencioa 
do vereador .sargento-mor José 'Manuel da Luz 
que se acha com licença, o'vereador actual sar- 
gento-mor.  Francisco. Mariano 	Cunha, é o 
actual procurador ajudante Antonio Justiniano 
de Souza pára effeito da presente sessão. Nella 
acoordou-se que eu escrivão com maior brevi- 
dade, cumprisse peta minha parte a portaria que 
se acha registada a folhas duzentas)  e quarenta 
e quatro do livro de registo, examinando para 
isso conrrnaior cuidado o rekisto dos diplomas 
passados pela Camara\ transacta sujeitos áo selló, 
e outrosiin que eu registe -a certidão. passada a 
este respeito pelo escrivão transacto não fican- 
do eu. por isso desonerado da obrigação que se 
me. impõe por este ac .cordão. Foi acordado Mais 
que eu escrivão apresentasse na proxima sessão 
as ordens exIstentes acerca de pagamentos dê 
aposentadorias dos Doutores OuvidoseS, e Dou- 

• 

• 

• 
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tones Juizes de Fora e de propinas aos mesmos 
por occasióes das feStas. Accord:aram mais que 
se levasse em tonta tao actual procurador a des- 
peta que fez com o enterro do Capitão do lindo 
Antonio Lourenço da quantia de dois mil nove- 

. centos e sessenta réis por se achar em serri9o; 
desta Camara , assim mais aecordaram que se le- 
viasse em conta igualmente ao Mesmo procura- 
dor ia quantia de dois mil trezentos e oitenta réis 
despeza que se fez com o enterro do cadaver 
de um preto de nome João escravo de Agostinho 
dia .Silva,, que ' falleceu na caldeia desta cidade; 
cujo Agoitinhè da Silva, é morador na villa de 
!til; diligenciando-se o pagamento pelo dito se- 
nhor.Accordosu4e ntiis que eu 'apresentasse na 
primeira sessão tuma relação dos que 'devem ordi•- 
nados para o escrivão da Real digo da Imperial 
Camara. Na mesma se ¡despachou 04 'expediente, 
e por não haver mais que prover mandaram ,  
lavrar o presente que assignani; e eu Manuel 
Benedicto de Toledo escrivão que escrevi. 

Declaro mais eu dito escrivão que nesta mes- 
ma sessão se Oficiou: ao Excellentissimo Vice- 
Presidente pedindo-se fazer effectiva a execução 
do termo que .assignaram alguns cidadãos de con- 
certarem o aterrado que va:e para o bairro de 
Santa Anna quando for desmanchado pelos car- 
ros e nada mais bionve; era ut supra. 	França 

Cunlfa Prado Souzá. 

• 

• 

• 

Vereança de 21 de junho de 
1826. 

• 
Aos vinte e um dias do tnez de junho 'de mil 

oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
• 

• 

• 

• 

0 
4 

• 
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de São Paulo, em Casas da Cantara e Paços do 
Concelho :delia, aonde se 'achavam o Doutor Juiz 
dv Fora presidente Ernesto Ferreira França, e 
o sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, 
e o actual procurador ajudante 'Antonio Justi- 
niano de Souza, faltando o vereador capitãb 
Francisco Mariano Galvão,,que deu parte de se 
achar com impedimento, assim 'como o merca- 
dor transacto capitão-mor Eleutherio da Silva 
Prado, que deu parte de se achar de cama. Nell'a 
se enviaram os competentes diplomas aos depu- 
tados o reverendo• vigario 'João Chrisostámo- de 
Oliyeira Salgado, e ao coronel Igniacio Jásé Vi- 
cente da Fonseca, que se iassentou fossem assi- . 

girados pelo i vereador transado Eleutherio da 
Silva Prado, por não se achar a Cantina com- 

. pleta, e ser elle o 1jjno vereador que se facha 
em actual serviço ; e que está actualmente nesta 
cidade; assim como lambem o officio ao :Excel- 
lentissimo Ministro do Imperio em resposta á 
portaria da mesma Secretaria de Estado de trin- • 

fa e um de maio proxinp passado. Metia se 
recebeu um officio dà 'Camara do Rio de Janeiro 
datado de sete do .corrente, dando lião dp cor- 
rente :accusando a recepção do offiqo desta Ca- 
ma de vinte e nove 'de abh1 deste anil/4 que 
aco panhou a relação dos subscriptores para 
a estatua equestre, e.  enviando a quantia de oi- 
tocentos e vinte e seis mil e setecentos réis .os 
cofres do Banco pela pessoa de José António MoNED 
Feira exigindo que o dito entregue no mesmo 
Senado do Rio de Janeiro o conhecimento da 
entrada deste dinheiro lio Banco, e assim se 
acertou, e que na proxima sessão• se officiaria. 
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Na mesma decidiu-se que se fizesse avaliar o 
concerto da pont( da Conceição, na mesma se 
deu por concluida a presente sessão e manda- 
ram Lavrar o presente termo que assignaram, 
e eu Manuel Benedicto 'de Toledo escrivão que 
o escrevI, 	França -Cunha 	Souza. 

• 

Vereação de 28 de junho de 
1826. 

Aos vinte e oito dias do mez de junho de mil 
oitocentos e vinte e seis, nesta Imperial Cidm ile 
de São Paulo, em Casas da Camara. Paços do 
Concelho della, aonde se achavam o Doutor Juiz 
de Fora presidente Ernesto Ferreira França, e 
o vereador sargento-mor Francisco Mareiam) da 
Cunha e o blictual procurador ajudante Antonio 
Justiniano Ide Souza, não comparecendo o verea- 
dor trrnsado capitão-mor Eleutherio dda Silva 
Prado por dizer se achar doente; bem como ião 
compareceu o vereador actual capitão Francisco 
Mariano Gaivão. Nella reveben-se uni officio do 
actual juiz Almotacé Francisco de Paula Xavier 
de Toledo, dizendo ter acabado o seu tempo, 
e respondeu-st)-lhe, e officiou-se ao procurador 
transacto José Rodrigues Vellozo para tomar 
conta da referida vara na forma da lei; visto 
achar-se enfermo o segundo vereador Francisco 
de Paula Xavier de Toledo digo o vereador Eleu- 
therio da Silva Prado. Na mesma recebeu-se 
uma representação do zelador da ponte dos Pi- 
nheiros, dizendo adiar-se arruinada a dita pon- 
te, e se mandou proceder a avaliação precedendo 
a vistoria presidida pelo primeiro vereador, caso 

4 
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esteja impedido para esse fim o Doutor Juiz de 
Fora presidente. Na mesma accordaram que se 
pp.  zesse em praça precedendo os editaes neces- 
sarios, e mais formalidades legaes. Na mesma 
accotdaram que o actual procurador faça aprom- 
ptar cêra neeessaria, e mais necessario para a 
festividade que se ha de celebrar em honra da vi-t 
sitação de Santa babel. Na mesma se publica- 
ram alguns diplomas remettidos pelo doutor ou- 
vidor e vindos da Chaneellaria Mor do Impelia. 
Nada mais houve que se s prover, e por isso nian- 

2ra m lavrar a presente ehyque assignam e eu 
anuel Benedicto de Toledo escrivão que o es-

crevi. - França ---- Cunha Souzi. • 

1 

• 

• 

• 

Vereança de 1.  dei  julho de 
" 1826;  

• 

Ao primeiro dia do mez de julho de mil oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
dde São Paulo em Casas da Camara, e Priços 
tio Concelho della aonde se achav.ani o Doutor 
Juiz de Fora e presidente Ernesto Ferreirayran- 
ça, os actuaes vereadores o sargenldrmor Fran- 
cisco Mamilo da Cunha e o Icapitãb Francisco 
Mariano Galvãa, e o acrual procurador ajudante 
Antonio Justiniano de Souza, para effeito dat 
presente sessão. Nella se recebeu urna portaria 
do Excellentissimo Vim-Presidente em que par- 
ticipa a esta Camara que na data da dita sua 
portaria novamente ordenara ao commandante 
do bairro 'de Santa Arma que mande concertar 
as pontes, e laterrados . pelos proprietarios de cara • 

• 

• 

• 
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ros; cuja portaria é datada de 28 de junho proa 
ximo passado. 

Na mesma se mandou passar mandado para 
o actual procurador satisfazer o 'que esta Ca:- 
nutra estiver devendo ao finado capitão de matto 
Antonio Lourenço. Na mesma se despachou o 
expediente deite dia:\ Na mesma se determinou 
a mini escrivão passe mandado para se pagar 
o trimestre findo aos otficiaes da Casa. Nada 
mais houve, e mandaram lavrar.o presente que 
assignaram; e .  eu Manuel Benedicto de Toledo 
escrivão que o escrevi. 	França 	Cunha, — 
Gaivão 	Souza. 

• 

• 

• 

• 

• Juramento de Constituição 
em o 1.0 ide julho de 1826. 

• 

Ao. primeiro dia do mez de julho de mil oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo e Casas da Camara em acto de sessão 
compareceram a jurar a Constituição Politica do 
Imperio, o • sargerilo -mor Jeronimo Izidono. de 
Abreu, e o alferes Joaquim José Guimaraens, aos 
quaes o Doutor juiz de Fora presidente lhes de- 
feriu o juramento do estylo em uni livi o dos 
Santos Evangelhos em que puzieram sua mão 
direita na forma devida, e lhes, encarregou que 
com verdade jurasse obedecer, e cu.mprir em 
tudo, e por tudo a Constituição Politica do Im- 
perlo, e obedecer a Sua Magestade 'Imperial, 
e sendo por elles recebido o dito juramento as- 
sim prometteram cumprir, de que mandou o dito 
ministro presidente lavrar este termo em fine Sé 
assigna Ia Camara com os ditos juramentados; 

▪ 

4 

• 

• • 

• • 
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• 
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e eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão que 
o escrevi. 	França 	Teronimo Izidoro de 
Abreu Joaquim José Guimarãees. 

• 

• 
Termo de ajuntamento em 

2 de julho de 1826. • 

• 

Ao primeiro digo 'aos do-  is dias dó mez de 
julho de mil oitocentos e vinte e seis neita Im- 
perial Cidade de São Paulo em Casas da Ca- 
mara, Paços do - Concelho delia tahi Se ajuntai- 
ram o doutor juiz de fora presidente Ernesto 
Ferreira França, 'o vereador ;actual capitão Fran- 

.cisco Mariano Gaivão é o actual procurador, e 'o 
° vereador transacto Francisco de Paula Xavier de . 
Toledo, que conduzili o Éstandarte, daqui sahi- 
ram incorporados á Sé Cathiedral, a acoMpa'- 
nhar a procissão da .Visitação fie Nossa Senhora 
Santa Izabel até a Igreja da Misericondia onde se 
assistiram as mais solennidades, e .conclUidas 
as quaes se recolheram a cites Paços aonde 
mandaram lavrar este termo que ássignam, não 
comparecendo o doutor ouvidor pôr dar parte 
de se achar incommodado; e eu -Manuel Be- 
nedicto de toledo escrivão que o esérevi. 
França 	Gaivão 	Toledo • • Sola. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

, 	' Vereança de 5 de julho de e 
1826. 

Aos cinco dias do mez 'de julho de mil oitomm• 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de, 
São Paulo em. Casas da C,amara, e Paços do 
Concelho delta aonde se achavam o doutor juiz 

• 
• • 

• 
• 

• 

• 
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de fora presidente; e achando-se unicaMénte 
o actual procurador Antonio Justiniano de Sou- 
za, sem apparecerem vereadores 'alguns, 'ntto hou- 
ve sessão; e • os houve o dito Ministro por incur- 
sos nas penas da lei não justificando elleá legal 
iinpedimento, de que para. constar hianddu o: 
Ministro lavrar estie termo em que assigna com 
o dito procurador; e eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão o escrevi. -- França 	Souza. 

Vereança de 8 de julho de 
1826. 

• 

• 

• 

• 

• 

Aos oitos dias do inez de julho de mil oito- 
centos é vinte e seis neta Imperial Cidade de 
São Paulo em Casas da Camara e Paços do; 
Concelho della aonde se achavam juntos o dou- 
tor jluiz de fora presidente Ernesto Ferreira 
França, e os actuaes vereadores sargento-Mor 
Francisco Mariano da Cunha, o capitão Francis- 
cO Mariano Gaivão, e o actual procurador aju- 
dante Antonio Justiniano de Souza para effeito 

presente.  sessão. Nella cOmpareceram os ve- 
readores ditos sargento-mor Francisco Mariano 
da Cunha o capitão Francisco Mariano Gaivão, 
declarou o vereador Gaivão ,que não compareceu 
'á sessão passada por motestia, e o vereador 
Cunha que Lambem não.  compareceu por enfer- 
midades que haviam na familia; .  ficando por 
isso sem effeito ço que se determina' no termo an- 
tecedente na conformidade da Ord. L o 1.G Til 66 
§ 1.0 Na mesma accordou-se que se effectuasse 
:1 remessa determinada dos papeis necessarios 
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para se formar a culpa do escrivão suspenso 
desta Camara. 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e não houve mais que se prover, e *manda- 
ram lavrar este ;termo em que assignaram; e eu 
Manuel Be,nedicto de Toledo escrivão da Ca- 
mara que o escrevi 	França -- Canha a— Gai- 
vão 	Souza. 

tot" • 

• 

Juramento da Constituição. 
1 

E togo no mesmo dia mez e anno no termo 
supra declarado compareceu em acto de sessão' 
o sargento Firmino Godoy Moreira, a • quem o 
doutor juiz de fora presidente deferiu o jura- 
mento do costume em um livro dos Santos Evan- 
gelhos em que pôz sus a mão direita, e lhe encar- 
regou, que com boa p sã consciencia prestasse 
o dito juramento, e sendo por elle tecebido de- 
baixo do mesmo promettteu 1 cumprir os' Pres- 
criptos do juramento da Constituiçáo de que 
para constar se mandou lavrari esbe termo em que 
assigna o juramentado com a Camara em Cor- 
po; e eu Manuel Benedicto de Toledo escrIvrto 
que o escrevi. 	França 	Cunly) 	Csalvric 

Souza 	Firmino de.  Godoi Moleira. 
e 

Vereação de 12 de julho de 
1826. 

• 

Aos doze dias do mez :de julho de mil e oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidadfe 
de São Paulo em Casas da Camara, e Paços 
do Concelho delia aonde se achaNPam o doutor 

• 

• 

• 
• 

• 
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juiz ile fora presidente Ernesto Ferreira França 
o 'actual -  streador sargento-mor Francisco Ma- 
Flano da Cunha, e .  o actual procurador ajudante 
Antonio Justinigno de Souza, não comparecendo 
o vereador capitão Francisco :Varino° Gaivão 
para a presente sessão. 

Nella e accordou, que eu como escrivão da 
Ahnotaçaria cumpra indefectivelmente o § 2.0 do 
Regimento do escrivão da Altnotaçaria ; equq 
se ordene ao juiz almotacé debaixo de sua Maior 
responsabilidade cumpra Os §§ 4.0, 5ú  6», e 7.0 
do seu Regimento com:cidra/10 na Ord. Lu 1» 
fl. 68. Accordou-se que eu escrivão apresentasse 
as despesalque tem esta Camara com os em- 
pregados era propinsis, e aposentadorias; fazen- 
do 'ver se as aposentadorias dos ouvidores tem 
variado; te porque causa: e igualmente o compito 
d is despesas feitas ordinari is; e que o actual 
procurallor apresente igualmenle uma relação 
dos concertos, e impares :necessarios actualmente, 
OU. qui estão principiados, e não acabados, e 
(10 outras'óbras que se 'fazem indispensaveis. 

Accordou-se mais que o actual procurador 
faça as despesas do costume parn a festa do Anjo 
Custodio do Impai° Na mesma Se despachou 
o expediente deste dia, e por não haver mais que 
prover mandaram lavrar o presente que assignarn ; 
eeu Manuel Benedicto deToledo escrivão da Ca 
mura o escrevi. 	França ---- Cunha 	Souza. 

Juramento da Constituição. 

E logo no mesmo dia, mez, e anno no ;termo 
supra declarado compareceu o sargento Vicente 

• 

• 
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Antonio de Camargo a quem o Doutor Juiz de Fora 
Presidente deferludjuramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deites em que FRU Sua mão 
direita na forma devida, e lhe encarregou que 
com 'Au e sã consciencia jurasse obedecer, cum- 
prir.  , e respeitar a Constituição 'Politica do Impe- 
rio, respeitar, e obedecer a Sua Magestade o Im- 
perador, e sendo por elle recebido o dito jura- 
mento assim o prometteu cumprir, de que man- 
dou lavrar este termo em que assigna com o 

, Corpo da Camara, e eu Manuel Benedicto de 
Toledo escrivão o escrevi. 	França -- Cunha 
-- Souza. 	Vicente Antonio de Camargo. 

• 

• 

Vereança de 15 de julho de 
1826. 

à • 
é 

• 

Aos quinze dias do mez de julho de mil oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Ciilade de 
São Paulo em Casas Ida Camara e Paços do Con- 
celho deita, aonde foram vindos o Doutor ruiz 
de Fora presidente Ernesto Ferreira França, e 
os 'vereadores Capitão-mor Eleutherio da Silva 
Prado, e o sargento-mor Francisco Mariano da 
Cunha, aquelle transacto, e este iactilai, e si actual 
procurador ajudante, Antonio Justihiano de Sou- 
za, não comparecendo o vereador actual capitão 

. Francisco Mariano.Galvão para a .preserite ses- 
são. Acoordou-se que se notificasse ao briga- 
déiro Joaquim José Pinto de Moraes Leme para 
no prazo de um mez ter concluida a calçada que 
lhe pertence no beco do Collegio, ¡ornejando pri- 
meiramente eu escrivão a elle para a dita calça- 

• 

• 

• 

• 

• 
"Ni 

• • 	1 4-Álarrirolcsar-a•MaSeguSerrair----  
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• 

o 

• 

• 

• 

da. Nega recebeu-se um officio do juiz almota- 
cél datado de hoje em qUe lembrava varies con- 
certos no curral do Concelho, na calçada dama 
do Principe, no deposito da Agua que vai para 
• o chafariz, e atirada de um formigueiro' no cruin- 
tat do açougue; sobre o que se accordou fazer-se 
vistoria, e dando conta digo vistoria, o que quan- 
to ao formigueiro elle juiz almotacél cumprisse, 
o que mandam os Provimentos fazendo com que 
os proprietarios os tirem. Nella se officiou ao 
Excellentissimo Vice-Presidente para fazer con- 
certar a ponte da Conceição com o dinheiro da 
contribuição por não ter actualmente a Camara 
com que 

.Na mesina se aliciou ao juiz ahnotacél em 
resposta ao seu officio de data. de hoje, e .  Lam- 
bem se lhe officiou na forma accordada na ses- 
são passada, 

Na mesma. se  fez remessa ao Doutor juiz de 
foiaa desta cidade dos papeis concernentes ao 
processo do escrivão suspenso. Na mesma se 
despachou o expediente deste dia, e nada mais 
houve, e mandaram lavrar este em que assigna- 
iam • e eu Manuel Benedicto de Toledo escrita 
vão da Camara ot escrevi. 	França 	Cunha 
-- Prado Souza 

• lb. • Termo de ajuntamento em 
16 de julho de 1826. 

• 
• • 

•I 

Abs dezeseis dias 'do mez de julho de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta ImPerial Cidade 
de Sã.o .Paulo e em. Casas da Camara .e Paços 

•  

ee 

• 

• 

• • 

• 
• 

• • 
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doe Concelho della, aonde w reuniu a Camara 
com presidencia do doutor juiz de fora Ernesto 
Fierreira- França, achando-se igualmente presente 
o fcloutor ouvidor geral e corregedor Antoni:3 Cer- 
queira Lima, seguiram incorporadios e cobertos' 
dom o Imperial Estandarte á Sé Cathedral .  desta 
mesma _. cidade aonde assistiram á festividade do 
Anjo Custodio dó Imperia, e depois de cancluidas 
todas as mais cerimonias do estyló recolheram- 
se a estes Paços, e mandaram lavrar o presentes 
termo em que assignam. e eu Manuel Benedicto 
de Toledo escrivão da Camarã o escrevi. Lima 

França -- Cunha - Toledo - Souza. 

Vereança digo termo. 
1 

• 

f 

,s, 

si 

• 
1 

Aos dezenove dias do 'inez de julho de mil 
oitocent9s é vinte e seis nesta Imperial çidade , 
de São Paulo em Casas da Camaf,a, e Paços do 
Concelho della ponde foram 's mios o dautor 

se juiz de fora prisidente Ernesto. Ferreira .Fran- 
ç,a, e o actual procurador Antonio Justimano de 
Souza »ara effeito de. se "fazer sessão e não com- 

; parecendo os vereadores actuaes se rgento-mor 
Francisco Mariano da Cunha, ( 42 o c pitã.o Fran- 
cisco Mariano Gaivão, o dito doutor juiz de fora 
presidente os houve por ineursors na's penas da 

. 	lei; e para constar mandaram elles ditos doutor 
1 	juiz de fora e procura;dor lavrar es -te termo Orli 

que lassignam, e.  eu Manuel Benedicto de Tofr 
ledo escrivão- que -o escrevi. — França ---- Souza. 

, 	. 

• 

• 

• • • 

• 

"Sag 
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Vereança de 22 de julho de 
e 1826. 

• 

• • 
• 

Aos vintee dois dias do -mez de julho ide mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de Sito Paulo erri Casas da Gamai a, e Paços do 
Concelho deita, aonde forain vindas pára .e.ffeitni 
da presente sessão a doutor juiz de fora presi- 
dente Ernesto 'Ferreira, França, c o vereador 
actual sargento-mor -Francisca Alariam) da Cunha, 
e o actual procui adiar 'ajudante Antonio Justinia- 
no de Souza, não comparecendo o vereador 

'actual capitão Francisco Martino Gaivão. Metia 
se nomieou - para servirem de juizes. almotáceis o 
trimestre por se achar ausente o capitão-mor 
Eleutherio da Silva Prado, ao cirurgião-mor Can- 
tildo Gonçalves Ganude. e Antonio M•ariano de 
Azevedo Marques, e me ordenarafn d os notificas- 
se para comparecerem na sessão seguinte, e 
tomarem juramento e posse do dita cargo Nella 
declarou Od doutor juiz de fora presidente que re- 
cebeu uma carta Ido vereador sargento-mar Fran- 
cisco Mariano da Cunha declarando o impedimen- 
to porque não pudéra assistir á sessão passada; 
ficando ;sem effeito ia declarado na w sessão ante- 
cedente a este respeito. Na mesma se oficiou 
ao Excellentissima Vice-Prksidente informando 
um requerimento da actual procurador Antonio 
Justiniano de SOUZU em ((LM pede licença para ir 
á Corte do Rio de janueira 

Na mesma se despachou o expediente deste 
dia, e nada mais houve; e mandaram lavrar este 
termo, eu .Manuel Benedicto de Toledo escri 
vão que o escrevi. França Cunha Souza. 

• 

• 

• 

• 

• 

• Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

• 

520 
• 

Vereança de 26 de Julho de 
1826. 

• 
• 

• 

• Ia 

▪ • 

• 

.1••••"" 

• Aos vinte-e seis dias do mez de julho de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 

. de São Paulo ,  em Casas da Camara e Paços do 
Conbelhw della aonde foram vindos o doutor 
juiz de fora presidente 'Ernesto *Ferreira Fran- 
ça, o vereador capitão .Francisco .1‘lariano Gral- 
vão„ e o actual procurador hjudante Antonio Jus- 
tinsano de Souza para effeito da presente sessão; 
não comparecendo o vereador sargento - mor 
Francisco Maria ,no ,  da Cunha Nella pelo, ve- 
reador capitão Francisco Mariano Gaivão foi de- 
clarado, que não compareceu nas sessões' pa adàs 
em razão de se achar seu sô.gro muito enfermo, 
e ter-lhe por- essa mesma razão administrar tos 
.dizimos ná Villa de Jundiahy; e outros nega-. 
cio.s de importancia. Nella accordottNe qu o 
actual procurador fizeSse quanto: antes .vir 
madeiras necessarias para o concerto das enxo- 
tas; igualmente se accordqu que se•rocedesSe 
vistoriaese fizesse avaliar .  o concerto da rua do 
Príncipe -fronteira á Caixa da Agir:, Ng mesma 
recebeu-se um officio do doutor vigario capitular 
convidando,  a esta Camar ,  para 'assistir na. Sé 
.Cuthedraras exequias pela alma do Senhor Dom 
João 6.0, Imperador e Bei. pelas-sete' horas dai . 
noite do dia Vinte e sete do corrente, e pelas dez 
horas do dia vinte oito. Na mesma se despa- 
chou . o! expediente deSte dia, e por não haver 
MaiS que se prover :mandaram laVrar este ter r  
mo em que assignam eu Manuel Benedicto de 

• 

• 

• 

o •  

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 

Toltbdo escrivão o escrevi. r França 	Gaivão 
Souza. a. 

Termo de reunião de 27 de 
Ju lho  de 1826. 

• 

• 

• 

e 

• 

• 

• 

e 

Aos vinte e sete dias do mez de julho (de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade' 
de São Patino em Casa da Camara e Paços do 
Concelho della aonde se reuniu o corpo da 
Cantara com presidencia do doutor juiz de 
fora presidente, concorrendo o doutor ouvi- 
dor geral e coirregedidr Antonio Cerqueint Li- 
ma. e o vereador transado Francisco de Paula 
Xavier de Toledo que conduziu o •Imperial Es- 
tandarte, para effeito de ir á Sé C•athedral assis- 
tir o oficio, e exequias feitas ao Senhor Rei Dam 
João 6.0 aonde com effeito assistiram, os officios 
que neste dia se principiaram, e findos cites se 
recolheram a estes Paços do Concelho e manda- 
ram. Lavrar o presente em que assignam, e eu 
Manuel Benedicto de Toledo escrivão que o es- 
crevi 	França 	Cunha 6— Toledo 	Gaivão, 

Souza • 
•  • 

Termo da segunda reunião 
em 28 de julho de 1826. 

• 

g 

• Aos vinte e seis digo aos vinte e oito dias 
do mez de ¡alba de mil oitocentos e vinte e seis 
fletia Imperial Cidade de São Paulo em Casas 
da Camara, Paços do Concelho delia aonde se 
reuniu o corpo da Camara com presidencia do 
doutor juiz de fora presidente, e o doutor ouvi- 

• 

•  

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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e 

• 

dor e corregedor Antonio Cerqiueira Lima para 
effeit-o de irem oonio de facto foram á SÓ Ca- 
‘hedral assistir as exequias feitas ao Senhor Bei 
de Portugal Dom João 6.0,, e findas as precisas 
solennidades se recolheram a estes Paços aon- 
de mandaram lavrar o presente em que assii- 
gnam; e eu Manuel 1Benedicto de Toledo escrivão 
que o escrevi. --- França 	Cunha 	Toledo 
Galvão 	Souza. 

• 

1 

1 

•  

• 

• 

Vereança de 29 de julho de 
1826. 	. 

Aos vinte• e nove de julho de mil oitocentos 
e vinte e seis nesta Imperial Cidade de São Pau- 
lo em Casa da Camara e Paços do Concelho 
dellaéaonde foram vindos o doutor juiz de fora 
presidente Ernesto Ferreira França, o ve - ador 
transado Francisco de Paula Xavier de Toledo, 
e o actuai procurador ajudante Antonio Justi- 

- niano de Souza, não comparecendo os verea- 
dores actuas pana a presente sessão. Nelli se .  
recebeu uma portaria do Excellentissimo Vice- 
Presidente desta Provincia datada Øe 26 do cor- 
rente mez, em quç manda digo In pie exige 
que esta Camara examine as: razão porque .  o ci- 
rurgião do partido desta Cantara Manuel José 
Chaves não prestou o necessario curativo ao par- 
do liberto Joaquim Marcellino ferido pelas pa- 
trulhas militares, e que informe a este respeito: 
em eonsequencia do que roi determinado a mim 
escrivão informe com declaração das obrigações 
do ■cirurgião do.partido desta.Camara. Na meon 
ma me foi mais determinado na presente uma 

• 

• 

e • 

• 

• 

••••• • 
• 

• 
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relação das Camaras que estão devendo para' 
as °Minarias do .  escrivã° da Imperial Camara. 

s Mi mesma se despachou o expediente deste dia 
e nada mais houve; de que se lavrou este termo 
em que rassignam; e eu Manuel*  nenedicto .de To- 
ledo escrivão que .03 escrevi. 	França 	Toledb •  
—. Souza. 

• 

• 

• 
• 

• 
Sess.  ã.o extraordinaria de 31 

de julho de 1826. 

• 

• 

Aos trinta e um dias do mez, de julho kle mil 
oitocentos e vinte .0 seis nesta Iniperial .  Cidade 
de São Paulo e Casas da Camara, Paços do Come-, 
lho delia abpde foi am vindos o doutor juiz de fora 
presidente Ernesto Ferreira França e os verea- 
dores adiu:ales os sargentos-mores Francisco Ma- 
riano da Cunhai, g: José Manuel da 'Luz, e o actual 
procurador ajudante Antonio Justiniano de Sou- 
za para effeito da presente sesSão não compare- 
cendo o vereador actual capitão Franeisco Ma- 
riano Gaivão. 

Nella se officiou ao, coronel Bernardo José 
Pint‘ Gavião Peixoto para levar á Augusta pre- 
sença de Sua Magestade Imperial os. sentimen- 
tos desta Camara pela 'Morte de Sua Mage,stade 
Fidelissima o Senhor Dom João sexto. Na mes- 
ma apresentou, o actual procurador uma provi- 
sãolo desonbargo do Paço de doze do corrente 
mez, em que se lhe concede licença par -um mez 
para ir tratar dos seus n:egocios na Côrte do Rio 
de Janeiro, e se officiou ao procurador transacto 
para o substituir i nt) seu impedimento. Na me- 
ma depois de. .approvadas pelos vereadores as • 
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dos proprietarios de carros, reinettendo-lhe uma 
isiformaçã, de mim escrivão,uma copia 'da por- 
tairia que (ficou a contribuição das carradas de 
pedras, e outra copia do, .prOvimento ao mesmo 
respeito. Na mesma recebeu-se um officio do 
cirurgião do partido desba .Camara Manuel José 
thaves, Ithiaciode hoje em respbsta ao desta Ca- 
mara, em. que se lhe mandou responder á por- 
tari'a do governo de 26 ide julho pro.-  ximo passado, 
Na mesma accordou-se que o procurador deste 
Concelho comprasse os remedios, e preparos ne- 
cessariioss piara o prompto .  soccorro de qualquer 
ferido que entre na cadeia; devendo fazei-o cbm 
á maior toononiia, e ficarem esses preparos em 
mão, e guarda do carcereira, que avisará imme- 
diatamente ao dito cirurgião. Na mesma .se res- 
pondeu á portar& de 26 de julho proximo pua 
Sado. Nd mesma se determinou a mini escri- 
vão passe editaes para airreiçãot geral tia cidar 
de e fregueziás. Na mesma prestou juramento 
e tomoU posse do emprego de partidor do 
7,10 José Rodrigues de Almeida. Na mesma se 
despachou o expediente deSte Aia, e, nada mais 

dhouve ide que mandaram lavrar a Or-esente que 
assignant; e eu Manuel Benedicto cite Toledo. 
crivã.o que o escrevi. . Frana Luz — Vellozo. 

• 

Juramento de Constituição. • • 
• • 

• 

Aos cinco dias do mez de agosto de mil oito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em Casas da Camara, e Paços do 
Concelho della ahi em acto de sessão compare- 
ceu João José do SacraMento preto forro, a 

• • 

e 

• 

• • 
• 

• 
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quem o doutor juiz fie fora presidente deferiu o 
juramento dos Santos h  Evangelhos em um livro 
deites em que pen a sua mão direita na forma 
devida, e lhe encarregou que sun dolo nem 
manda jurasse obedecer respeitar a Sua Mages- 
tade Imperial, e cumprir em tudo e por tudo 
a Constituição do Imperio, e sendo por elle rei- 
cebido o dito juramento assim o prometteu cum- 
prir de que mandaram Javrar o presente em que 
pssignam com seu nome inteiro por não as,- 
bei' o dito juramentado escrever, e assignar com 
ruz eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão o 

escrevi. --- França --- Luz 	Volteio --- Cruz 
de João José 	do Sacramento. 

• 
	 Vereança de 9 de agosto de 

1826. 

Aos nove dias do mez de agosto de mil oito- 
• 
	 cenlos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 

São Paulo e Casas da Guinara, e Paços do Cone; 
cetim delta ition4s.1, foram vindos o doutor juiz de 
fora presidtnte Ernesto Ferreira França, e os, 

• 
• 
	 vereadores adunes os sargentos-mores Francisco 

Mariano da Cunha e 'José .Manuel da Luz, e o 
actual procurador digo e o procurador transado 
capitão José Hodrigues Vellozo, não comparecen- 

• 	

do o Ntrenlder l ictittal capitão Francisco Mariano 
Gaivão paru a presente sessão. Nesta coanpar 
meei) João Francisco. dos Santos segundo sar- 
gento de cavallaria da primeira linha, e jurou' 

• 
	 ta Constituição, e para constar assignou; assim 

como Vicente Ferreira Machado que lambem 
jurou e assignou. 	João Francisco "dos Santos 
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--- Vicente Ferreira Machado --- Na mesma aprei-* 
sentou .° dotitor juiz de fora presidente uma por- 
taria dó Excellentissimoi Vice-Presidente do Go- 
verno de 7 do corrente, em resposta a um 6ffi- 
cio delle doutor juiz de fora -da mesma data, nel- 
la se ordenou que se façam quadrilheiros ou ca-. 
pitães dc maio para O serviço da polida. Nella 
recebeu-se um officio do vereador capitão Fran- 
cisco Mariano Gaivão• *datado do .primeir- o db• 
corrente em que se desculpa de não vir assiStir 
a uma das sessões. 

Na mesma se officio:u ao sargento-mor José 
da Silva Carvalho rogando-lhe mande fazer 'qua- 
tro carrinhos de mã.o para o serviço publico, re- 
mettendo-se um velho para á factura deites. Na 
mesma -se °Melou ao Excellentissimo Vice-Pre- 
sidente rogando-lhe a sua *protecção sobre o re- 
paro da ponte denominada do Ferrão. ;  

Na Mesma deu juramento do officicr de par- 
tidor a Joaquim Pinto dç Castro. Na mesma 
se despachou o 'expediente deste dia, e nada mais 
houve, kle que se lavrou o presente em que assi- 
gn'am; e eu Manuel!Benedict° de Toledo escri- 
vão que o escrevi?. 	França 	9unl.ia 	Luz 

Vellozo. 
1 

• 

•••■• 

, Vereança de 12 Ide agosto de 
1826. • 

• 

Aos doze dias do mez de agosto de mil pito- 
centos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo em Casàs da Camara, e -Paços ?dor 
Concelho della aonde se achavam o doutor juiz 
de fora presidente Ernesto Ferreira França e os 

• 

e 

• 
• 

• 

• 
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vereadores actuaessarg'ento-mor José Manuel da 
Luz)  e o capitão! Francisco   . Mariano Gaivão, el  o 
actual procurador capitão José Rodrigues  Veilo- 
10 de Oliveira, não comparecendo o vereáldor: 
actual sargento-mor Francis(*) Mariano da Cunha 
para a presente sessão. Nella se officiou ao ci- 
rurgião do partida desta CamarHa para fazer to- 
dos os dias uma visita ordinaria aos presos. da 
cadeia. Na mesma se officiou *ao Exoellentissi- 
mo Vice-Presidente rogando-lhe remetta á esta 
Cantara a provisão da Mesa do Desembargo do. 
Paço dc. cinca de Maio de mil oitocentos e vinte É 
cinco pela qual se atignicntou o ordenado 
dito cirurgião! Manuel José Chaves. 

Na mesma se offiCiau ao sargento-mor ,José 
da Silva de Carvalho . exigindo-lhe oitenta vigas, 
e outras madeiras para o coneerto das enxovias, 
da cadeia desta cidade. Na mesma se officiou 
ao sargento-mor commandante das ordenanças 
Manuel Lopes Guimarães pai a (pie ,lraja de 'exi- 
gir dos commandantes das companhias de seu,  
corpo uma relação nominal dos capitães do mata 
to, vinttnarios, e seus escrivães, ç de algumas 
pessoas que estejam nos lermos de servirem os 
empregos acima:. Na mesma Se Officiou aõ Bri- 
gadeiro •Monne! Rodrigues Jordão remettenda. 

. lhe uma relação dos contribuintes para o ati- 
gmento !da marinha e agradecendo-lhe ps servi- 
ços que ao mesmo objecto prestou. Na mesma se 
despachou o expediente, e nada mais houve  e se 
lavrou o presente que :assignam, e eu Manuel' 
Benedicto de. Toledo escrivão que o escrevi. 
Franca -• Luz ---- Ga\lvão • :Venni°. • 

e 

• 
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Vereança de 16 de agosto de e 
1826. - 

• 

à 

Aos dezeseis dias do mez de agosto de mil 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade,. 
de São Paulo em. Casas da Camara, e Paços do 
Concelho della, aonde foram vindos se achavam 
o doutor juiz de fora presidente Ernesto Ferrei- 
ra 'França o aduai vereador sargento-mor José 
Manuel icla Luz, e actual procurador capitão José 
Rodrigue; Vellozo, para effeito da presente ses- 
são não. comparecendo.  para ella os vereado- 
res actuaes sargento-mor Francisco Mariano 
Cunha e o capitão Francisco Mariano Gaivão. 

• Nella se passou e assignou uma provisão de 
capitão do matto paãsada a João' José do Sa- . 
cramento, a qual nesta Imesma sessão prestou 
juramento de bem servir o dito emprego Na 
mesma se assignaram editaes fazendO publica) 
nesta cidaíle a correição geral da Camara. Na 
mesma se não despachou mais cousa alguma, 
pela razão de nãio . comparesoerem os vereadores 
actuaes acima declarados; de que para constar 
mandaram lavrar o presente quei assignaram; e 
eu Manuel Benedicto de Tiple& I titscrivã.o da Ca- 
mara quo o escrevi. França Luz e Vellozo. 

• 

•  

Vereança de 19 de agosto de 
1826. 

Aos dezenove dias do mez de agosto de mil 
oitocentos ie vinte e seis nesta Imperial Cidadd 
d2h São Paulo em' a casa da Camiara, e Paços do 
Concelho della onde sc adiaram o Doutor Juiz 

• 
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de Fora presklente Ernesto Ferreira Friurça, e 
o vereador sargentos-mor José Manuel da Luz, 
e o procurador transacto capitão José Rodrigues 
Velloza para a preserite sessão, e sendo alif com- 
pareceu o cirurgião-mor do sexto batalhão de 
caçadores da primeira linha, Constando José Xa- 
vier Soares, e jurou a Constituição e para con- 
star assigna..— Constancio José Xavier Soares. 

Na mesma recebeu-se uma portaria do Ex- 
cellentissimo Vice-Presidente desta Provinda 
para esta Camara informar um requerimento do 
brigadeiro Joaquim 'José Pinto de Moraes U- 
ma, um officio da Doutor Ouvidor aos vereaL • 
dores e procurador; o despacharam &ealguns re- 
querimentos, e tambem recebeu-se um officio' do 
sargento-mor José da Silva de Carvalho da fite 
guezia de Santo Amaro sobre as madeiras en- 
commendadas para o concerto da enxovia, e' se 
respondeue nada mais houve, e pra constar: 
mandaram' 'lavrar o presente que assignarn e c'a' 
Francisco José Barbosa tabelliáo que por impe- 
dimento do escrivão da Camara o escrevi. 
França --- Luz -- Vellozof 

• 

• 

• 

Sessão extraordinaria de 23 
de agosto de 1826. • 

• 

• 

Aos vinte e tre,s dias do mez de agosto de 
mil oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cá- 
dade de São Paulo em( Casas da Cantara  e Pa- 
ços do Conoelho della aonde em' consequencia 
do officio do Doutor Ouvidor Geral, e borrege- 
dor da Comarca desta Imperial Cidade Antonio 
de Cerqueira Lima datado de 17 do corrente 

• 

• 

• •• 

• 
1 

• 
• 

• 

• 

ti 
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• 

•  

• 

• 

• 

• 

agosto foram vindos !os vereadores actuaes sar- 
gente-mor.  Francisco Mariano da Cunha o sar- 
gento-mor José Manuel da Luz, e o procurador 
transacto o capitão José Rodrigues Vellozo_ de 
Oliveira paxá effeito da presente seSsãoi que é 
presidida . pelo mesmo Doutor Ouvidor Geral e 
Corregédor. 

• Nella pelo dito ministro presidente desta 
sessão foi apresentada uma portaria do ,Excel 

d 	
l- 

,lentissimo yice-pnesidente datada de ito de 
agosto do corrente armo, em que participa ao) 
mesmo ministrn ser néoessario que elle:com ai 

. Cantara proceda á neoessaria proposta para o 
posto de capitão-mor vista se ter reformado o 
capitão Eleutheria d'a Silva Prado. 

Nella se passou a fazer a dita nomeação no 
livro competente, e se officio .0 ao Excellentisi- 
simo Vice-presidente rernettendo-se-lhe o termo 
de ditt nameação por copia, e nada niais houve 
e mandaram lavrar o fresente em que assignam; 
e eu Manuel Benedicto de Toledo escrivão o es- 
crevi. --- Lima 	Cunha 	Luz 	Vellozo. 

• 
'Vereança de 123 de Agosto de 

1826. 
• 

Aos vinte e Ires dias do mez de 'agosto de 
oitocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade 
de São Paulo em casas da Camara e Paços Ido 
Concellid delia ahi foram vindos o Doutor Juiz 
de Fora Presidente Ernesto Ferreira França, e 
os actuaes vereadores os sargentos-mores Fran- 
cisco Mariano da Cunha, e José Mantiel da Luz, 
e o procurador transacto capitão José Rodrigues 

re. 

• 

• 

• 

• 
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Vellozo de Oliveira para •effeito da presente. Na 
mesma se recebeu tuma portaria do Excellentis- 
slmo Vice-Presidente desta Provi -lida datada de 
17 do corrente °agosto  em resposta ao officio que 
esta Camara lhe dirigiu em 12 deste mesmo mez, 
rem•ettendo a esta Camara !a copia da informa - 
ção (flIC déra o•  Excellentissimo .Presidente Lucas 
Antonio Monteiro de Barros sobre o requeri- 
mento do cirurgião do partido idesti Cantara 'Ma- 
rital José Chaves. Na mesma pelo vereador 
actual sargento-mor José Manuel dia Luz foi 
ipresentada uma provisão do Desembargo do 

. Paço em que 0 excusa do cargo de vereador desta 
Cantara, provendo nesse togar In Francisco Pinto 
do Rego. Na mesma. recebeu esta Camara um 
officio •  do Doutor Ouvidor Geral e Corregedor 
datado de -  19 de agosto corrente, acompanhado 
de Um requerimento do prçvedor, e mais irmãos 
da Santa Casa da Misericordia.. 

Na mesma a cc.o rdou-se que • eu, ein formasse.  
com toda a ..brevidade io que há ácerca do que 
allegam o provedor, e irmãos da Santa Casa da 
Misericordia em seu requerimento aio Doutor Ou- 
idor ácerca 	expostos. 

Declaro que a dita provisão do e  Desembargo 
do Paço foi apresentada pelo Doutor Juiz de 
Fora Presidente, e não pelo dito vereador retro 
mencionado, e determinou -se fosse notificado o 
dito vereador nomeado Francisco Pinto do Rega 
para comparecer na sessão seguinte para tomar 
posse do dito cargo. E logo pelo dito Doutor 
Juiz de Fora Presidente foi encarregado ao . ve- 
reador actual sargento -luor Francisco. Mariana 
da Cunha, que com os mais .vereadores procie - 

• • 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 
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de.sse a vistoria na ponte dos Pinheiros. Na 
mesma se despachou o expediente deste dia, e 
por não haver mais a prover mandaram lavrar 
o presente que assignam, eu Manuel Benedieto 
de Toledo o escrevi. França Cunha Luz 

Vellozo. 

o 

• 
• 

Vereança de 26 de agosto de 
1826. 

Aos vinte e seis dias do inez de agosto dt 
mil oitocentos e, vinte é ;seis nesta Imperial Ci- 
dade de São /Paulo em Casas da Camara Pa9asi .  
do Concelho della, aonde -foram yindos o Doutor 
Juiz de Fora Presidente Ernesto Ferreira Fran- 
ça, e o procurador transacto o capitão José Roa- 
d rigues Vellozo de Oliveira para &feito da prec: 

• 

sente sessão, não comparecendo os vereadores ,  
actuaes sargento-mor Francisco Mariano dai 
Cunha e o capitão Francisco Mariano Gaivão. 
Nesta por mim escrivão foi apresentada a res- 
posta que me deu o vereador Francisco Pinto 
do Rego Freitas em resposta ao que por deter- 
minação da vereança passada, dizendo, que por 
se retardar o dito meu orficio não podia com- 
-parecer nesta sessão; em consequencia do que' 
pelo Doutor Juiz de Fora Presidente me foi 
determinado que novamente notificasse ao. dito! 
vereador para comparecer na sessào seguinte; 
não se despachou cousa alguma pela razão aci- 
,ma dita, e para constar mandaram lavrar o pre- 

. sente que assignam; e eu Manuel Benedieto de 
Toledo o escrevi. --- Friança 	Vellozo. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

Vereança de 30 de agosto de 
1826. 

• 

• 

• 

• 

Aos trinta dias do mez de agosto de mil oito- 
nentos e vinte e seis anno.s, nesta Imperial Cf- 
dade de São Paulo, e Casas da Camara e Paços 
do Concelho della onde foral!' vindos o Doutor 
Juiz di Fora Presidente Ernesto Ferreira Fran- 
ça os vereadoras o sargento-Mor Francisco Ma- 
rtino. da Cunha, Francisco Pinto do• -% - Rego, e 
o procurador o capitão José Rodrigues Vellozo. ' 
Nesta para •effeito da presente sessão. E ahi l  
se dirigiu um officio ao Doutor, Ouvidor da Co- 
marca, em resposta (lo que havia dirigido., em . 
dezenove do 'corrente. Despachowrse o expe- 
diente, e assim mais duas avenças, e nada mais 

• houve. E para constar mandaram fazer este 
termo que assignam. E eu Luiz Manuel*Feliciaa; 
no Kelly escrivão interino .o escrevi. 	França 
-- Cunha -- Freitas 	Vellozo. 

• 

- Vereança (Fe 2 de setembro 
de 1826. • 

R 

• 

• 

• 
• 

Aos dois dias do mez de setembro de mil oi- 
tocentos e vinte e seis turnos, nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo e Casas da Cantara e Paços 
do Concelho della onde foram vindos o Minis- 
tro Doutor Juiz de Fora e Presidente da Ca- 
mara Ernesto Ferreira França e o vereador 
Francisco Pinto do Rego, e o procurador o ca- 
pitão José Rodrigues Viellozo de Oliveira, para 

• • 
• 

• 

• 

• 

a 
é 

• 
• 
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o effeito•da presente sessão. Na mesma se re- 
, caies um despacho do Excalentissimo vice-pre- 
't sidente desta Provincia, para eSta Camara infor- 

mar com a possível brevidade um requerimento 
do Brigadeiro Joaquim José.Pinto de Moraes Le- 
me, e propondo varias corusas o Doutor Juiz de 
Fora Presidente sobre a dita informação, o ve- 
reador Francisco' Pinto do Rego se deu por sus- 

. peito declarando por ser sobrinho do sappli- 
cante, e 6 procurador o capitão José Illuli•igue ls 
Vellozob de Oliveira. por ter uma com o mesmo) 
sua  pplicante sobre o meSmo respeito digo de Oli- 
veira por ter uma demanda com n o supplicante, 
sobre o mesmo objecto, e por não estar presente 
mais vereadores se _determinou -se Chamassem os 
vereadores transactos. Na mesma assentaram 
que eu segundo tabellião fosse servindo d: 
crivão da Camara interinamente eniqoanto não 
houvesse outro que competentemente :digo (fi13 

fosse competentemente provido; e Se despachou 
todo o expediente da presente sessão, e nada 
mais holuve, e pára }constar mandaram fazer este 
termo em que se ãsiignam. E eu Luiz Manuel 
Feliciano Kelly , escrivão interinp r 0 escrevi. 
França 	Freitat 	Vellozo 

e 

• 

• 

Declaro que nesta vereança retro e stipra, 
compareceu Manuel Antonio Cardoso, e .reque- 
reu queria jurar a Constituição, e prestou i3 ju- 
ramento.. E para constar fiz esta'cleclaração que.  
assignain ino mesmo 'Senado, c.o niesmo juramen- 
tado. E eu Luiz Manuel Feliciano Kelly escri- 
vão interinos o escrevi. 	França --- Freitas 
Vellozo. 	Antonio Manuel Cardoso. 

• 

• 

• 
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Vereança de G de setembro 
de 1826. 

• 

• 

• Aos seis dias do mez de setembro de mil 'oi- 
tocentos e vinte e seis nesta Imperial Cidade de 
São Paulo, em Casas da Camara e Paços do Con- 
celho della, ond•e foi vindo o ministro Doutor 
Juiz de Fora Ernesto Ferreira França, o verea- 
dor Francisco Pinto do Rego, e n-ão comparecer 
mais vereadores, e o procurador ficar doente; 
nella determinou-se que fosse avisado o ultimo 
procurador que serviu, para servir durante o im- 
pedimento do que presentemente serve José Ro- 
drigues Vellozo, e assim mais que se avisasse 
ao vereador Francisco Pinto Ferraz, para servir 
na sessão &ilire a informotção que es -ta Camara 
Leia kle dar ao requerimento do Brigadeiro Joa- 
quim de Moraes Leme, pelo impedimento do 
vereador Francisco Pinto do Rego, .não se des- 
pachou expediente por •não haver, e por falta 
de • ereadores. Nada mais E para constar man- 
daram fazer este termo que assignam. E eu Luiz 
Manuel Feliciano Kelly escrivão o escrevi. 
França 	Freitas. 

• 

• •5 

Vereança 	7 de setembro 
' de 1826 para se ir á Sé. 

Aos sete dias do mez de setembro de mil oi- 
tocentos e vinte e séis annos, nesta Imperial Ci- 
dãde de São Patulo,em Casaá da Camara e Pa- 
ços do Concélho deita, onde sé reuniram os mi- 
nistros doutor Juiz de Fora e Presidente da Ca- 
mitfa Ernesto Ferreira França, e os vereidores 

• 

• 

• 

• 
• 

e 

• 

• 

• 
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Francisco de Paula Xavier de 'Toledo, e o sar- 
gento-mor José Manuel da Luz. E jtintos foram 
á Sé Cathedral ao Te Deum Laudanms, sobre a, 
tnemoria do respeitavel dia da Independencia do 
Imperio, e igualmenle ao beija-mão ao Palacio' 
do Governo, na forma do estylo E para constar 
fiz este termo que assignam. E eu Luiz Manuel 
Feliciano Kelly escrivão interino que o escrevi. 

França 	Toledo 	Luz. • 

Vereança de 9 de setembro 
de 1826.. 

Aos nove dias do mez de setembro de mil oi- 
tocentos e vinte e seis atines, nesta Imperial Ci- 
dade de São Paulo, em casas da Camara, e Pa- 
ços do Concelho della, onde foram vind&s o mi- 
nistro Doutor Juiz de Fora e .  Presidente da Ca- 
mara Ernesto Ferreira França, e o :vereador 
Francisco Pinto do Rego, e o procurador o capi- 
tão José Rodrigues Vellozo de Oliveira, e todos 
juntos. Na mesma deram o expediente que foi 
presente na presente sessão, e não se despacha- 
ram algumas informações por faltarem alguns 
vereadores, e novamente se de terini noa. se  o f f - 
ciasse aos transados para. suppiArem. E para.. 
constar fiz este termo que .assignam. E aeu Luiz 
Manuel Feliciano Kelly escrivão interino o es- 
crevi. -- França 	Freitas 	Vellozo. 

• 

*Vereança kie 13 hde setembro 
de .1826. 

Aos treze dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e seis ,annos, nesta Imperial 

• 
• 

• 

• 

4 

• 

• 
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Cidade de São Paulo, em Casas da Camara egPa- 
ços - do Concelho deita, onde foram Vindos o 
ministro Doutor Juiz de Fora e Presidente Er- 
nesto Ferreira França, e o .vereador Francisco, 
Pinto do Rego, e O procurador o capitão: 'José 
Rodrigues Vellozo de Oliveira para o effeito da 
presente sesgão. Na mesma se despachou todo 
o expediente da presente sessão, e se avençaram 
algumas pessoas para negocios de vendas, na; 
mesma se determinou novamente que se °M- 
classe aos vereadoras transactos, por .mim es- 
crivão em nome da .Camara para supprirem asi 
faltas dos que forem impedidos ou suspeitos. E 
LI ida mais E para constar fiz este termo que 
assignam. E eu Luiz Manuel Feliciano Kelly 
escrivão o escrevi. 

Declaro nesta mesma' sessão compareceu o• 
tambor Anastacio Bernardes da segunda linha 
da guarnição desta cidade para jurar a Cohnsti- 
tuição. e o dito ministro i lhe deferiu o juramento, 
dos Santos Evangelhás, te jurar na forma da lei; 
e assignou com o 'dito ministro com cruz por pão 
saber escrever. E eu Luiz Manuel Feliciano Kel- t 

13I  escrivão interino á escrevi. 	frança 	Frei- 
tas - Vellozo 	Cruz + de Anastacio Bernardes. 

• 

• 

a 

1 

Vereança de 16 de sèlembro 
de 1.826. 

Aos dezeseis dias do mez de setembro de mil 
oitocentos e vinte e seis annos nesta Imperial 
Cidade de São Paulo, em Casas da Camara, e 
Paços do Conoelho deila, onde foram vindos o 
ministro Doutor Juiz de Fora e presidente Er- 

/ 

• 

e 	• 

• 

• 

• 

• 
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ntelmsto Ferreira França, é os vereadores o sar- 
.geftto-mor Francisco Mariano da Cunha, Fran- 
cisco Pinto do Rego, e o capitão Antonio da Sil- 
va Prado, e o procurador o capitão José Rodri- 
gues Vellozo de Oliveira, para o effeito da pre- 
sente sessão. 

E nesta mesma sessão apresentou p procura- 
dor uni conhecimento do Banco digo um recibo 
da Camara do Rio de Janeiro, de 'uni conheci- 
mento do Banco do mesmo Rio de Janeiro, da 
entrada da quantia de oitocentos e vinte e seis 
mil e setecentos, enviada pela Camara desta ci- 
dade, para coadjuvar a inauguração da estatua. 
equestre de Sua Magestade Imperial, se ordenou 
e accordou se registasse e guardasse. 

Na mesma officiou-se ao Excellentissimo, 
Presidente desta Provincia, para dar novas or- 
diens para se effectuar o "certo da ponte da 
fregu•ezia da Conceição. Dirigiu-se um bfficio ao 
juiz almotacé para providenciar os tremeios (sie) 
dos marítimentos.ff E assim mais se despachou 
todo o expediente da presente sessão. E para 
constar fiz este termo que assignam. E eu LuPz 
Manuel Feliciano Kelly escrivão o escrevi 
França 	Cunha --- Freitas 	@rache 	Vel- 
lozo. 	 • 	1 

• 

Na mesma sessão retro, compareceu Fran- 
cisco Barbosa Barreto a jurar n Constituição 
Política do Imperio, e o dito ministro presidente 
lhe deferiu o juramento Oos Santos Evangelhos, 
dm qUe pôz a sua Mão direita e jurou fidelidade 
a Sua Magestade, e suas leis, e á Constituiçã:ck 
E para constar fiz leste terino que assigna cám 

• 

• 

• 

• 

• 

o 
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• a mesma Camara.. E eu Luiz Manuel Feliciano 
no Kelly escrivão o escrevi. 	França 	Cunhai. 

Freitas -- Prado --- Vellozo 	Francisco Barnoi 
bosa Barrctto. 	• • 

Vereança extraordinaria da 
18Nde setembro de 1826. 

• 

• 

Aos dezoito (lias do mez ae setembro de mil 
oitocentos e vinte e seis annos, neüta Impar 
Cidade de São Paulo, em casas da Camara e 
Paços do Concelho della onde foram vindos o 
ministro Doutor Juiz de Fora e Presidente Er- 
nesto Ferreira França, e os vereatres o sarna' 
gento-mot Francisco Mariano tia Cunha, o ve- 
reador ,transacto o capitão Antonio , Bernanflo 
Bueno da Veiga, e o procurador o capitão José 
Radiigues Veneza ,E nella compareceu presen- 
te o procurador actual o 'ajudante Antonio Jus- 
tiniano de 'Souza, e e -ntnou na serventia do seu 
togar, por cessai o impedimento, ficando isento 
o que .em logar do mesmo servia o capitão José 
Rodrigues Vellozo de oliveira; e todos juntos na 
nresente sessão depois de se retirar o relendo 
Vellozo, tratando-se da informação do requdi- 
mento ido brigadeiro -Pinto para que se reuniu 
,eS-ta sesSão -  extraordinaria. 

.Accotdowse que se ordenasse ao juiz ahno- 
tacé, que .com o ;armador do Concelho proce- 
desse ao exame necessario 'sobre R exactidão do 
mappia que acompanhou *o dito requerimento, 
ti saber se o muro do padre Jooão José SVieirn. 
Rarnalho, está edificado com a diagonal indicada 
no mappa, ou se o muro* desce em linha Klireita 

0•01"."4164i• 

• 
• 

• 
• 

■ 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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com, a embocadura do beco ido Collegio e oitão 
da casa do dito padre, pu se elle.  entra para deu- 

r tro do seu alinhamento, e sé o beco se acha; 
agora em linha Meta calçado, o que pertence á 
Cama'ra a bem do publico, e conforme as visto- 
rias deste Senado, de mil oitocentos e vinte um 
e mit oitocentos e vinte e seis, e arruamento feito 
em consequencia delias; igualmente se examine 
quanto o supplicante sahiu fora do alinhamento 
em prejuizo da servidão do beco com os 'muros 
que se lhe deitaram-abaixo, e quaillo menor digo 
abaixo. E igualmente se accordou " que eu es- 
crivão passasse com toda a brevidade por certi- 
dão os requerimentos do procurador da viuva 
do fallecido tenente coronel Manuel José Gomes 
ao Governo Provisorio, despacho deste, e visto- 
ria daquella época, como 'igualmente despacho 

• do actual governo, e vist o ria deste Senado deite 
corrente anno, armações, medições, informação, 
despacho do Governo e seu 'Conselho, e mais 
deliberações a este respeito. E, nada mais hou- 
ve. E para constar Mandaram fazer este termo 
que assignam. E eu Luiz Manuel Feliciano 
Kelly escrivão interino o escres% 2— França 
Veiga --- Cunha 	Sousa. 	

• 
Vereançaade l de setembro 

'de 1826. 

• 

Aos vinte dias do mez de setembro de mil 
oitocentos ie vinte e seis annos neta Imperial 
Cidade de São Paulo érn Casas da Camara, e Ra- 
ços do 'Concelho della onde foram vindos o mi- 
nistro doutor juiz de fora e presidente Ernesto 
Ferreira França, o vereddor Francisco Pinto do 

• 

• 
•  

• 

e 
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• 

Rego Freitas, o actual vereador ajudante An- 
tonio ,,,fustiniano de Sousa, e juntos na presente: 
sessão 'despacharam o expediente que adia se 
apresentou, e compareceu a se avençar uma pes- 
soa para venda. Na mesma se abrtu um offiL 
Cio do ExcellentiSsimo Presidente desta Provin- 
da em resposta do que cila Camara dirigiu alo 
rutsmo Exoellentissimo, sobre a ponte da Con- 
ttif:tiO 	Guarulhos. Nesta mesma se :dirigiu 
um officio ao mesmo Excellenttssimo, sobre os 
preso.; de galés, 'de os guardas militares virem 
os tirar para o 'ser v ço logo ás seis horà, e rer 
colherem com dia, e de se accrescentar mais um 
senlinella aos mesmos presos, por estes irem 
alguns trabalhar fora da _cidade, para a banda 

Braz. Na mesma recebeu-se f um  officio do 
juiz ai motacé., declarando-se suspei bo étácerca do 
CLIIIIP que se lhe incumbiu no beco do Colhe- 
gio por ser advogado de uma das partes contens ;  
dentes sobre esse mesmo i caso, e declarou o prer 
si(lente da Cantara, e o :procurador, que passasse 
para o juiz almotacé companheiro, firmando o 
suspeito a suspeiçãn, debaixo de juramento. Na 
mesma compareceu o sargento-mor -da segunda 
linha da Provinda Cisplatina, á jurar a Consti- 
•ui :In Politica do Importo, e o dito ministro prer 
sylent 3 lhe deferiu o juramenie dos Santos Evan- 
gelhos, e jurou; na forma da lei. .Na mesma lace 
corciaram que eu dito :escrivão comm'untcasse 
ao juiz almotacé companheiro do suspeito para 
ir 'fazer o que 'se determinou ao suspeito, e 
prompialliente execute. Na mesma compareceu 
o ia:mit:ao Francisco Rodrigues Pereira Modesto 

ju 'ar a Constituição e o dito presidente lhe • • 
• 

.• 
• • 

• • 
• 

• • 
•  

• 
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• 

deferiu o juramento, e a, jurou e assignou com Q. 
dito a Camara, e nada mais houve, e assignant 
com os ntesmos juramentados. E eu Lttiz 
:nuel Peliciarto Kelly escrivão interino o escrevi. 

França 	Freitas— Sousa 	'José Joaquim 
cia buz Fracisco Rodrigues Pereira Modesto. 

• 

.•• 1 

• 

Contém este livro cento e 
sewenta ,  e oito folhas, que deve 
pagar a competente taxa .do 'sei- 
te da lei. São. Paulo 22 de de- 
zanbrdé de 1824 	O escrivão., 
Toledo. 

N.466 e 

Pg. 3$660 réis de sello. São 
Paulo `2.3 de dezembro de 1824 

• 

• Godoi 
1 

A 

• 

• 

■ 
Ph AÍ  "Qat 

Vasconoellos. 

Este livro, itte ha de 3ervir 
para nelle se escrev erem os ter- 
mos ide vereança da Camara des- 
ta cidade, tem cinto e sessenta e 
oito folhas de 'Rapei, todas nu- 
meradas, Se por knim nuoricadas 
com o meu appelido Pacheco 

; è para constar faço este ter- 
mo de encerramento. São Paulo 
22 de ° dezembro de 1824. --- O 
Juiz de fora, José Corrêa Pacher  
mo e Silva. (*) •  

• 

• 
(*) Termina neste ponto o volume archivado sob o n.° 53. 

• 

• 
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