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ACTAS DO GOVERNO PROVISORIO

uto ele V l'cança geral, e extraol'dinaria
da Camara feita a Requerimento do Poco e
T,'opa d eda Cidade e Ternw. Ao inte tl'e~

de Junho de mil oitocentos e vinte hum nesta
Cidade de São Paulo, e Cazas de Camaras, Pa-
o do Con lho d'ella. onde forão vindo o

Doutor Juiz d FOl'a Pre idente i oLlo de Si
qUf'ira Qu iroz, Vereadol'c actuaes, e o actual
procurador, f' a istindo o Povo, e a Tropa",
pelos quacs forão convocados o dito entra 01'

dinal'iamnte para se proceder a formação df'
hum Governo Provisorio. jurar a ba e da Coo.·
tituição, deCl'etada' pelas Corte de Lisboa. e
observar religiosamente as Leis que garantem
a . egul'ança individual, a propriedade e direito ..
do. cidadão. jural~em outI'o sim a obediencia
ao l\tluito AltJ e Pod 1'0 o Senhor D. João 6.1>
Nosso Rey Co titucional do Reino Unido de
Podugal, Bl'azil (' Algal'ves, c li Sua Alteza
Rral o Principe HeriditaL'io Regente do R ino
do Brazil, a Real Dina tia da ~ I' ni sima
Cn.. u dp Bt'Ugança tudo na conformidade do
que Sua Altrza Real praticou ele pro.'imo nn
COL'te do Rio de Jan iro, e Mandou praticaI' em
todo o Reino do Brazil: e ne te ajuntamento,
e vereação forão nomeados por unanime accla
mação do Povo, e Tropas, que sachão r uni
do', o poo;;tuclo.' no Lal'go d' (' tes Paço. d
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Conselho: Para Pre identc o Illustri imo e
Excellentissimo S n hOl João Cado Augu to de
Oeynhausen; Para Vice presidente o Conselheiro
Jose Bonifacio de Andl'ada e Silva; Para Sc
cretario do Governo do Int~rior o Fazenda o
COl'oncl Mal,tim Fl'an i~co Ribcil'o do l1drada:
Para os egocios da Guel'l'a o Coro.nel Lazaro
Jose Gonsalvo'; Para os da Mal'inha o Ch fp
d'Esquadra Miguel Jo e d'Oliveira Pinto; Pal'a
Deputado.', (' Vogaes de J uncta., pelo Ecclf'. ias
tico o Reverendi. '. imo AI cipre te Feli berto
Gomes Jaldim, e o Reverendis imo The ou
I eiro Mór João Fel'l'eira de Oliveil'a Bocno,
pelas Armas o Coronel Antonio Leite Pel'eit'a
da Gama Lobo, c o COl'onel Daniel Pedl'o Mul
leI'; pelo Commercio o Coronel Francisco Igna
cio de Souza Queil'oz; e o Brigadeil'o Manorl
Rodl'igues Jordão' pela Scifmcia e Educação
Publica o Reverend'o Padre Mestre Francisco
de Paula e Oliveil'a, e o Professor André da
Silva Gomes; Pela Agl'icllltul'a o Doutor I i
colau Perc:il'a de Campos Vergueiro, e o TC'
nente COl'onél Antonio Mal'ia Quartim, do
quaes, aos pI'C'sentes se deo logo posse, e o ju
ramento seguinte: Juro a Bazes da Constitui
çüo DecI'etadas pelas CQl'te.' goraes, e Extraol'
dinal'ias, e Con. tituintes de Lisboa. .JUl'O obo
diencia a Sua Mago, tnde o Senhor D. João 6.°
Roy Costitucional do Reino unido de Por b 1,
Brazil e AIgal'ves. Juro ou tl'osi m d . vigiar pela
exacf'l e pl'onta execução das Leis existente.',
de P Jmover todo o bem d'e. ta Provincia cm
particulfu', e da nação cm geral, aSfSim Deo ml"
salve. E depois de findo o to Acto de Vereação,
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para constar mandarão lavrar este Termo em
que e ta CamaI'a e todas a Authoridade , Povo
e 1'I'opas, presentes, as~igI1ar~o, e eu João e
pomuceno de Almeida Eecl'iv- o da CamaI'u que o

'crevi : João Cados Augu to de Oeynhau en,
J o é Bonifacio de Andl'ada e Silva' Lazaro
João Gon alves; O Arcypre te da Cath dral
Feli beI'to Gome Jardim; O 1'11e oureiro MóI'
JOdo Ferreira da OlivcÍl'a Bueno; Antonio Leite
Pereira da Gama Lobo' Francisco Ignacio de
S0UZR Queiroz' Manoel Rodl'igue JOI'dão'
Franci 'co d.e Paula e Oliveira; Andj'é da Silv3
Gome ; Antonio' Maria Quartim' Nicolau de
Serqueira Queiroz; Antonio Vieira dos San
to . Jo§.o Franco da Rocha; JOS(' d Almeida
Ramos, Ama 1'0 J o é de MOl'ae ' João epo
mucC'l1O d Almida (1).

Primeira Sessão da Junta do Governo Provisorio
da Provincia de São Paulo

,','entou- e rm pl'imeiro luga)' quC' 1.° f:;('

[al'ia huma participação a Sua AI teza Real o
Princi pC' Regen te do Reino Unido, c a actuaes
Col'tC's _np. ionar, gc:'l'ar, xtmol'dinaria C'
('on tituint de Li~boa, as ignada pOI' todo o:,;
Membro quC' fOl'muo o GOY I'n , 2.° Qu todo
o t ediente do interior da Pl'ovin ia, d poi,

(1) Para. mais informações sobre a organl. açiío do
Governo Provi 01'10 de , Paulo, em 1821, vide o vol. I.
Be)"la,'dn. üe F)'ancisco Ignacio,

(N. da R.) O
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de discutido, e appro ado, pela pluralidade do
GoveJ'no, basta que seja a ignado pE'lo Pre i
dente, Vice PJ'C idcnte, e Secretario do Gov rno
da Repartição competente, e e."pedido pela Se
cJ'etaria geral do mesmo GoveJ'no. 3.° Que o
Spcrctario do Governo actual o Commendador
Manoel da Cun ba d' Az vedo Coutinho Souza
Chicorro pa arú a ,'enriJ' de Spcretario do ex
p diente geral do dito Governo, e c.'pedirú pela
actual Secl'etaria todo u expedient.e d'elle, como
até aqui fiC'ando em exercicio por ora todos o
Officios da Secretaria ate" nova Ordem. 4.° Que
o. Ajudante d'Orden, Officiae addido ao Es
tado maior, e mai Officiae, pinpregados em
differqntes Commis '(l(", continuão em seos ae
tuaes exel' icio.', ficando 'uj ei tos ao Governo,
de quem receb rão a.' ül'den pela Repartição
propl'ia. 5.° Haverão tro.· S ssões ordinarias do
Govel'no, tres dias na Semana, que são a.
gundas, e quartas feiras, e sabbados a dez horas
da manhã. 6.° Que se farão as participac:õ s
nece sal'i{~ immediatamente ao Membros do
Governo auzentrs, que são o Snr. COI'onel Mar
tim Francisco Ribeiro de Andrada Machado C'

Silva Secretario do Govel'no da Repartiçiio dos
egocio do Intel'ior, e da Fazenda, o Snr.

Chefe da Esquadra Miguel J o, (\ de Oliv'il'a
Pinto para a R partição dos Negocios da Ma
rinha, o Snr. Coron 1 Daniel Pedro Mpll I

Deputado da Junta do Governo pela Arma,
e o Senhor Doutor Nicolau Pereira de Campos
Vergueiro Dcputado' do mesmo Gov I'no pela
Agl'icultura. 7.° Igualmente "c C'xpedil'ão as 01'

d ns aos Mini 'tl'o.', Governadol'es, c Chefes
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Militares pal,ticipando-Ihes a in talação do Go
v rno Provisorio, e que, convocada aCamara,
o Povo, e Tropas se leia, e se publique o Ter
mo da dita Instalacão , e proceda ao juramento
na forma no dito Tel'mo, e o de obediencia
ao mesmo Go erno de cujo auto de vereação
xtraordinaria, se lavrar"l Termo que todos as
ignarão, e d' elles se remetterá certidão á Se

crp,taria geral do Governõ para nos ser presente
pelo Secretario da R partição competente. 8.°
ao Ouvidores, Juizes de Fora, e Ordinario
s fará saber que debaixo da maior responsa
bilidade a este Geverno deverão executar c fa
z r executar o disposto nas Bazes da Constitui<;ão,
L i posteriores, e todas as mais actualmen tr
"'m vigor, e não revogada. 9.° E com esta de
t ,'mi nações se deo por finda a primeira Se ã
que foi assignada pelo Excellentissimo Snr.
Presidente, Illustrissimos Senhore Vic(' Pre
sidente e Deputados pre entes. São Paulo, vinte
e tres de Junho de mil oitocento e vinte e
hum - O Secretario do Expediente geral do
Govel'no: Manoel ela Cunha d'A,;eredo Couti
n/lO Son~a Chichol'ro, o fez crever. João Carfo
A ngll to de Oe!Jnhmt3en, Presidente (1); Jo é Bo
nifaeio de 4ncll'ada e SillJa, Vicc Presidente .(2).

(1) JolLo Oarlos de Oeynhau en tinha sido capitlLo
gene'l de S. Paulo de 25 de Abril de 1 19 a 23 de Ju-
nho 1 21' vide annexo Y do voI. L

(2) José Bonifacio foi e. tudar em Ooimbra em 1783,
com 20 annos de idade, e 6 voltou no Bra~il em 1819'
ficou em S. Paulo até Janeiro de 1822 quando foi a Rio
e lá ficou, nnnca mais tendo voltado á S. Paulo. Falleceu
em 1838 no Rio de Janeiro. (N. da R.))..{
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La.Jw'o J 0.:;(' GO/l.('rdce" Secretario da Guerl'a.
O Al'cipl'e,-tc> FC'li, /;el'lO GOlll('$ JClnlt"1I1. O
The oUl'eiro Míll' Joâo Fel'leú'a de Ohce/lrt
Bu,eno, Manoel Rocll'i[ju(!$ Jordão, Ff'Ct1wisco 1·
ynacio de .c..,·ou,Ja Qf/(,l'I'O.J, Antonio LC'ite Pel'eú'G
ela Gama Lobo, A li tonio !IIl(U'ia QuaI'tim, A /t

d,'é ela Si/Da Gome" Fl'anci< eo ele Pctu/a O/i
ocu'a.

Segunda Sessão da Junta do Governo Provísorío

Depois de lido o diver O' Offieio. diri-
gido. ao Chefe do antigo Governo def rido
tudo que pareceu de j u tiça, determinou- e.

1,° Que. e nomeas~e hua commi 'são d trr
Deputados do Governo para apresentar a mi
nuta da carta de participação a Sua Alteza Real
o Princi pe Regente do Brazil da in tallação do

Jovo Governo :;tcompanhado da copia legal do
Auto que d'i so se lavrou em Camara, pedindo
se-Ilhe que tendo jurado o Membros do Go
vprno niío st) obcdieneia Ú' Baze' da Con, titui·
(:ilo de POl'Lugal, a Sua l\1ago,tadr Fidr]i. imu
Roy Constitucional do Reino unido, (' a Sua
Alteza Real Regente do Brazil por D legaçiio
do mesmo Augu ·to Senhol', ma igualmente
de promover todo o b m d'c. tu Provincia, l'

da ac:ão cm goraI, C'sprl'ava r ·Ü> G-OVC'l'110 ela
Bondade c Magnanimidade de ua. Itp7.a ftC'nl,
que deixa, e livre a e ta Junta Provi 'oria a d s
po. i(;iio, e ccononia do Govrr'no Intel'iol' da Pro
vincia, na conformidade do que já em pal'te.'c
havia concedido ao' Governadores e Capit en
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Generaes das Capitanias' e QutI'osim o direito de
l' pl~el5entaro inconvenientes, quo possa ter qual
quer Ley, ou Decrf'to de Sua Alteza, vi tas a
localidade , e ci rcun tancias da P rovincia. Para
esta Commissão forão nomeados o Vice Pre::;iden
te o Senhol' Conselheiro José Bonifacio de
Andl'adaeSilva, nDcputado senhOI' Al"cipi~este Fr,
lisberto (~omes J ardjm o Deputado Senhõr Padre
Mestre Franci co do Paula e Oliveira, cuja mi
nuta selá lida,. revi ta, -e approvada pela Junta
total do Governo' o forãe nomeados paJ'a apre-

ntarem c ta Cada a. Sua Alteza Real, como
D putados d'esto Governo, e lhe protestal'em
da obediencia, e respeito do mesmo, os doi
Membros d'eU o Senhor Coronel Antonio Leite
Perei (,[l. da Ga.ma Lebn, o o Senhor Brigadeiro
Manuel Rodl'igue Jordão ficando este dezone
rado, durante a sua Commis::;ào das obrjgaçõens
do BUS OfTIcios na Junta da Faz·nda, e no
Banco, nomeado OUtl'O cm ('11 lugar que il'va

, dobaixo da 'ua rc~pon abilidade.
2,0 Qu vi ·to que pela mudança da forma do

Gov'rno podem na,~cçr alguma' dczordens, que'
ataquem a rgul'ança (' socrgo publico, se ex
p ,ão ol'drns ao Doutor Juiz d Fora do civel,
o cl'imc para viginl' com toda a a 'tualidade ... obro
a Polit;ia da Cidade e Termo; igualmente se
l' comm_ ndr ao Majol' ela PI a a Antonio. _rgio
da Silva (c e·'te o faça ao Officiae da fi da )
o fac._mo obj cto, remettendo o R os im
111 diatamrnt ao Doutor Juiz de Fora para e te
pI'ocedel' na forma elo De l'rtO ultimn oe ua
Alt za Real.

3.° Qu o mesmo Juiz de l ora fif'R i 1 n-~
..)
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bído da Policia do Th atro, devendo a istir a
todas as Recitas. dos Dramas, que d'antemão
deverá examinar, e approvar, como se pl'atica
nas capitaes de Lisboa, c Rio de Janeiro'

4.° Que o Senhor Secretàl'io do Exp di nto
g ral aprezento o e tado em que sachava e. ta
Província nos tres ramos dos _Jegocio~ do In-
terior, Guerra e Marinha, outro im, que'
expessa ordem ao Almoxarife da Fazenda Roal
para fa7.eI apromptar onze pastas para o oÀpe
diente dos . egocios, e outras despezas miurlas
que occorrer~m; e lhe forem pedidas pelo mesmo
Senhor Secretario, o qual dará conta ao Govel no.

5.° Que se pubiique hum Bando, em que
se convide a todo. os Romeo de Letra e Pe '.
soas zelosas do Bem Publico, que comuniquem
a este Governo suas idéa , sobl'e todo.' os ra
mos da Adminiskação, em Memoria, ou Re
presentaçoens escritas com o respeito, e decencia,
que compete a este Governo, e hé proprio dos
heroicos, leaes Paulistano, para que ondo
di 'cutidas, o apl'ovadas e executem hnas, e SP
jão outt'as remettida. com informo do Gov roo
á approvaç~ o de Sua Alteza Real para qurm j(t
está nomeada hua Deputação d dois Membros
d'este Governo, que deve immediatamente par- .
til' para entregar ao Mesmo Senhur a Cal'ta
aoima dita.

6.° Que o katamento qu e ha-de dRr a
este Governo hé o de Illustris. imo e Exc ,cn
tissimos S nhor~s e' as honra. as mesmas que
tinhi'io os Governadorp o Capitaens GC'llPraes.

7.° E com estas determinaçi')es se deu pol'
finda a segunda Sessão que foi as ignada por
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Sua Excrllencias. Palacio do Governo da Pro~

vincia de S<1o Paulo, 25 de Junho de 1821.-0
Sec<lctario da Expediente geral do Governo
ManoeI da Cunha d'Az redo Coutinho ouza
Chi 'OL'ro a fez e crever (I).

Joâo Ccu'lo AflgU$(O de Oeynhaz&'ien Pl'e i
dente.

Jo é Boni'(acio de rlncll'acla e Silca Vice
Pl'e idente, <

Lazal'o Jo~é Gon ((/oe , Secretario daGuerl'a.
O Arcipl'e te Felieberto Gome Jardim.
O Thczoureiro Mór João Fel'l'eirCl de Oli-

vúr(( Btleno.
Franci co Ignacio ele Souza Qlleiroz.
A ntonio Maria Qucwtim.
Andl'e da Silva Gomez.
Fanei co de Paula e Oliveira.
Manoel Rodrigue Jonlâo.

Terceira Sessão

1. o Leu-se, applovoU- e a Acta da e-
5.0 ant cedente, e lidos, e di· utidos o neO'o-

cio, ocCOl'l'ente. e deff'rio o que pareceu d
ju tiçu, e determinou-se além d'is o,

Chicorro eTa homem de alguma i u tL'Ucção, porem re
trog} ) e de potn.. Em 1 27 foi elle o incumbido de pro
clamar Pedro I imperador absoluto em Taubaté, procla
maçã0 que não tem eífeito porque as fOl'ças militare de
Pedro I foram obrigadas a irem ao Sul acudir ::l 1 ebel·
lião da nos a P.rovincia Cisplatina.

( . da R.) ,
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2. o qUb a communicação Official d' e te
Governo com a:s vil1a:s, e Povoa<,;oens da PI'O
vincia continuasse do mesmo modo, que esta
va determinado pela Portaria 'de 27 de Julho
de 1819.

3. o Que vi ta a neces idad que ha da
assistencia pessoal n'esta Capital do Deputado
pelo Commercio SenhOl' BI'ifradejro Manoel
Rodrigues Jordão ficasse c te: e foi nomeado
para hir em seo lugar a Corte do Rio de Ja
neiro o Deputado o Senhor Tenente Coronel
Antonio Maria Quartim, os quaes alem da pri
meira incumbencia de que estavão PDcal'rega
dos, pedirão ao Conselho Supremo Militar as
Tabellas dos soldos, e Etapes, que vence o
Exercito de Portugal, e que vence hoje o do
Brazil pelos DecI'etos d 22 de Abl'il, c 8 de
Maio. '

4. ~ Que sendo conveniente fazer-so no fim
d'este trimestre pagamento redondo, e prompto
a todos os filhos da folha, no caso que do r 
cebimento das entradas que se e perão haja .al
guma falha se offe.recem os dois Deputado
Senhor BI'igadeiro Manoél Rodrigues Jordão
e Senhor COI'onel Fr'ancisco Ignacio do Souza
QU~il'OZ a preencheI-a, embolsando-se logo a
proporção do que for entrando

5. 0 E outrosim e determinou, que para
haver pleno conhecimento do estado, c regi
men na Junta da Fazenda, poder-se p::.ra o
}uturo melhor regularem-se as reforma, e eco
nomias, que se podem fazer: 1. 0 se e 'igisse
da' dita Junta da Fazenda com a passiveI bre
vidade o Balanço exacto, e circumstanciado do
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e, 'tado actual do, Cofre', o qual e continuar"\
a daL' todos o::> mezes a e te Governo: 2. 0 que
a me ma Junta informe .do numero dos De
putados, e Officiaes que ha, de seos vencimen
to pm Ord nado, e Emolumento por quem
forào nom ado e por que titulos legaes e
lh('8 pagão, e o me, mo fará a respeito de to
do os filhos da folha quanto aos Ordenados, e
gl'atificaçõ s: 3. 0 que informe sobre as dividas
preteridas, e sobre as providencias, e Ordens,
qU0 'e tenham dado, e expedido para a ua
pff ctiva, prompta cobl'ança: 4. 0 que faça a
me ma J unta para cada quart 1 futuro bum
orrmmento circumstancia dada de peza recritD
com que ,e deva contar: 5. 0 que de de jú ,'t1 J

penda todo o pagamento que possão fazcI'-
c em Ley, DCCl'pto, ou Portaria anterior do

Eral'io Regia, e daqui em diante em portc.l'ia
d 'e, te Governo: 6,0 que quando não cheal'cm
a entrada, para o pagamento da de peza,
lll'grntes para a cgurança publica, defeza da
PI'ovin 'ia, e folha, dos Ordenados, e fnça hum
rateio exacto por todQ e 'tes em preferencia:
7. 0 finalmente que toda, as Portarias do Er:>
rio do Rio de Janeiro nào sejão cumprida
pela Junta da Fazenda sem que primeiro 'P

lhes seja po to o cumpru- e por este Governoj
como igualm nt que toda a corl'espondencia
da me ma Junta da Fazenda com o Eral'io
do I~iú de Janeiro não seja expedida não
pai' c t(' Govcl'no para seu cabal conheciment .

6. o Leu-sr, e examinou- a minuta da
Carta de partecipaçãQ d e, te Governo a sua Al
teza Real, o Principe Reg nte do Bnlzil, e fqi

,7'"
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aprovada, e deve ser copiada com todo o as
seio para ser as ignada como c ·tú dito.

7. o E com e ta d t rminações se deu por
finda a terceira Se ãa, qu foi a ignaela por
SS. Excellencia . Pala ia do Governo da Pro
vincia de São Paulo, 27 de Junho de 1 21.
O secretario do Expedient ManoeI ela Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Chicharro a fez p 

crever :
Joüo Carlos Allgu to de Oeynhausen, Pre

,'idente.
José Bonifacio de Andl'ada e SillJa, Vi·

ce-PI'esidente.
LccCíl'o José Gonçatve , SecretaI ia da Guerra.
O Arci preste, Feü'súerto Gome' J ardif)~.

O Thesoureiro MÓI', João Ferreira de
OlilJeira Bueno.

M anoel Rodriguc J ordüo.
Francisco Ignacio de Svuza Queiroz.
André da SillJa Gomes.
F ranciseo de Paula e OlílJeira.
Determinou-se pai' fim como additamento

a (' ta Ses ão, que não ob 'tante dever-se (' pc
ral' pelas Tabella ue vencimentos de soldo ,
Etape acima mencionadas, d'csde j~l . e cxecu
tasse o Decreto ultimo de 8 de Maio d'e,te
anno, pelas Tabella do Exercito dê Portugal,
que apparecerão n 'este Governo.

João Ca.l'los Augu to de Oe,tjnhau en~ PI'f'
idente.

José Bonijaeio de Ancll'acla e SillJa, Vi·
ce-P,residente.
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Quarta Sessão

Lru- 'P, e approyou- e a Acta da Se~. ão
ante ed nte, c lidos O' Officios, e Requerimen
tos, (' de 'cutidos a negocio orcorrente, e de
[('rio ao que pal'eceo d ju tiça; e como entre
o. omcios hum d'elle foi o do Gov rnador
d Santos, em que dava pude de e ha 'er in-

urgido o 1.° Batalhão do Regimento de Caça
dores, qu'" guarnecia aquella Villa e determi
nou ..

2.° Que a Sessão. do Goyerno fica sc pel'
mancnt, . e der~o tl)das as providencia ne
r I'ia~ pal'a occoner, e terminar uquel1a de
sordem rr ,ti tuü'-se o ocego publico do mo-
l'adol'e da illa, o que melhor onstarít da
Orden' expedida:-; a e.. E' l'e pito, P. quP SA r 
gi ti· rfio. (1).

3. 0 E com esta' determinaçõ. ~c d u
por finda a quarta es 80, a qual principiou
n dia 30 de Junho e durou até' o dia de ho
j(\, " que' foi a.. ignada pai' UD8 E. 'cellen ia .
Pulacio do Governo ele São Paulo, 2 de Ju
1ho ele 1821. O Secr tm'ia do E.'p diente ge
1',1 1anorl da Cunha d'AzC'l'cdo Coutinho ou-
za Chicharro a fez cr el'.

J Dào Cario:! A UgCl'{to ele OeYlIhau. en Pre
'identc.

José Bom/acto de Andraela e Si/va, Vi
-PI ;~ident .

(1) Sobre a l'e olta üe te batalhão vide A Bel'llaada
de Franci co IfJnacio no vol. I.

N. da R.
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Martim Fl'anei 'CD Ri1)eil'o d' A nrll'ada, Se-
cretario.

Miguel J o é dJOlioeil'a Pinto, Secretal'i .
O ArcipI'e. te Feli, berlo Gome Jardim.
O Thesoureiro MóI' Joâo Ferreira d'Oli-

lJei7'a Bueno.
M anoel Rod,'igues J ol'dâo.
André da Silva Gome.
Frcmci co de Paula e OlioC'ira.
Franei co Ignacio de Sou,;:;a Queiro;:;.

Quinta Sessão '

'1. o Leu-se, e approvou- 'o a Acta qa Se 
são antecedente, e lidos os officio$, e Requeri
ment.os, (\ discutido, o negocio. oecorrente',
se deferi/) ao q ue pareceu de justiça, e se de-
terminou mais. ./

2. 0 Que os tl'es Senhores Secretarias do
Governo das Repartiçôes do Interior, e Fazen
da, Guerea, e Marinha, dem audiencia {lS Par
tes nas terças, e sextas- fei l'a8 do tarde, que
o Senhor Secretario do Expediente geral a. '. im
o faça s[\ber ao Publico por Erlital.

3. 0 Que se publique por hum Bando o
Decl1eto das Cortes extl'aordinal'ias, Con ,tituin
te. de Lisboa de 18 de Abril d'c te anno, in
certo na Portaria da Regrncia d P I'tugal de
24 do mesmo mez, para que o Habitante. d'es
ta Província so felic,item pr,la I gítimidade com
que foi installado c te Govel'no ProvisOl'io

4. o Que se detprmine á Junta da Fazen
da~ que o Senhor Secretario do Governo do
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Interior o Fazenda ba de as istir, e ter voto
na mesma Junta, examinar o Estado de admi
ni tração d'ella, e uas transações, para dr tu
do dar parte ao Governo' e para i so o E
erivão da Junta lhe mini trará todos os docu
mento J ontas, e mai papei , que exigir o di
to Senhor Secretario do Guverno.

5. o E com e,·ta determinBções, e deu por
finda a quinta Se ão, que foi assignada pOI'
Sua Excelleneias. Palacio do Governo ele São
Paulo, 4 oe Julho dA 1821. O Secreta60 do
Expediente geral Manopl da Cunha' d'Azeredo
Coutinho Souza Chichono a fez escr ver.

João Cal'10 Angusto d(3 Oeynhausen, Pre
idente.

Jo é Bonlfaeio ele Andl'acla e Siloa Vi
ce- Presiden te.

!VIal'üm Franci co Ribeit'o de A nrlracla S -
et'etario.

Miguel José cl'Olivet'ra Pinto Seerctat'io.
O Arei pre t FeTi 'bN'tO Gomes J arclim.
O The ou I'ei t'O M r, Joâo FCP/'eiru d'O-

liveira Bueno.
Manopl Rod"(gae JONlâo.
Andrr da Silo({ Gome~.

Franci co de Paula e OtilJeira.

Sexta Sessão

1.° Lcu- e, e appl'ovou<e a A ta da S
.·ão antccedent , n lidos O, officios, c Reque
rimentos, e discutidos o negocios occorrentp, I

se def rio ao que parec u ele justiça: e porque
f!J
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um do offici . foi o do Membro. do Go"Pl'
no o Senhore Coronei Lazaro J o é Gonçal
ves e Daniel Pedro Muller em data d 6 d'es
to mez, em que parteci parão hav,rem ul'pro
hendido n'aquelle dia os infame r bellados da
Villa de Santos, prendendo a mór parte d~('l

les c n'este numero muito. dos eos 'abeça ,
e.'pondo o valor, unidade, e obediencia das Tro
pas, que commandavão, determinou o Governo,

2.° Que se publicas e por bando tão fe 
ti aI noticia, declarando benemel,ito da Patria
O' Commandantes, OfficiaIidade, e mais Tropa,
que tão horoicam~nte tinhão terminado aqud]a
rcbollião.

3.° Que igualmente e mandasse Outl'O
Bando a Villa de Santos felicitando os eu.
habitantes por estarem re tituidos ao 'eus la
res, e ao antigo soe 0'0, e ne t8S fosse tam
bem inserto o Decreto das COl~tes E'xtraordina
rias, C:onstituintes de Lisboa de 18 de Abril
d'e te anno, que approva a installaçiio dos Go
v rnos Populare. n'e"te Roino.

4.° E com esta' determinaçoen c deu
por finda a S xta Ses ão, q"liC foi a . ignada
por Suas Excellencias. Palacio do Governo ele
São Paulo, 7 de Julho de 1821. O Secretario
do Expediente geral Manoel da Cunha d'A
zeredo Coutinho Souza ChichoJ'l'o a fez c creveI'.

João Carlo Augu'sto ele Ocynhau C'fI" Prc
sidente.

José Bonit'acio de Ancll'acla e Silca, Vico
Presidente.

McU'tim F,'anci co Ribeiro ele Anclracla,
Secretario.
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Miguel Jo é de Oliveira :.....:n.to, Secretario.
O Arei preste, Feli berto &J!~es ! ardim.
O Thesoureiro Mór, João Fer,'y:r.a. rl/iJ-

liveira Bueno.
M anoel Roclrigu,e:; Jordão.
Franci. co Ignacio ele Sou:;a Queh'o:;.
André da Silva Gome.
Francisco de Paula e Oliveira.

Setima Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
,[Lo antecedent.e, e lido os Officios, requeri
mentos, e di cutidos os negocios occorrentes,
se d ferie; ao que pareceu de Justiça.

2.° Nomeou-se uma Commissão de Agri
cultura, e e lhe ncarregou de examinar to
das as Leis, Ordens R.egias, e do Governo re
lativas ás. Se marias, e de propol' um Regu
lam nto, que para o futuro irva de regra inal
tcrav 1 pal'a a conce são das ditas Sesmaria

3.° Deu- e pos e ao membl'o do Gov r
no p la AgL'icultura o Senhor Doutor Nicolau
Pereira de Campos Vergueir~.

4.° Tendo-se 1'e ebido um Officio do S 
nhor Coronel Daniel P dl'o Müll I' Membro
do Gov rno a re peito do Sargento Mór de
Melicia Jo é Soar d Cerqueira .Cezar, que
se acha preso na Cadêa d'esta Cidade, como
cum plice na rebellião de Santos, se deliberou,
que o mesmo Sargento Mór fosse I'emettido
pal'a aquella Villa com a inquirição que pl'in
cipiou a fazC1' o Doutol' Juiz de FOI'[\, d'cs a

. I
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Cídad que SI I ( df' Auditor da Tropa d'el
la, e igual ~(n e o Cabo d E quadJ:, qu
v. (). t('l~: ·rounha ti nha sido mandado da mes-

ma VJ1la.
5.° E com e.'ta. dptcl'mina i)c. df'u

por tinda a setima Spsst' o, que foi as. ignacla
por Sua. Excel1f'nl'ia. Palacio do Cov'l'nn
de São Paulo, 9 d Julho rle 18~1. I SC'cre
tario do Expediente Geral Mano 1 da unha
d' zeredo Coutinho Souza Chichorro a ft-'z
e crever.

.João CarIo. Augu to de OeynIWllc"en, Pr 
idente .

.Jo'é Bon~t'acio de A ndl'ctda e SilvCl, Vi c 
ppe"ldente.

M artirn F,'an( isco RiIJeÍ7'o ct' A nclradct, Sfl-
r-rp-tario.

MigTlel Jo"é d 'o ceiJ a Pinto, ecretario.
O Arcipreste, FI.- 1 'herto Gomes J ardím.
O Thesoureiro Mur, Joüo Fel'l'eirad'Olir;eiN(,
Bt(,eno.
Fl'anci co Ignaeio de 5-;o(l~a Queiroz.
Iv.laooel Rodl'i[J{{('s JOI'düo.
Nicolau Pel·ei,'a de Campo Vel'Ç}ueiro.
A ndré da SillJa GOtnp .
Franei. co (le Pcmla e Oliveira.

Oitava Sessão

1? Leu-se, e appl'ovou-se a Acta de Sessão
antecedentr., e lidos os Officios e requel'imento. ,
e discutidos o negocios occorrentes, s defer'io
ao que pareeco de justiça,
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2°. Recebcrão-se differente 'Orden Regia
Ú, quae c puz o cumpI'a-se, e o governo di
rigirá ás sua. competentes Edaçüe~, exct:.pto uma
sobre os Pl'OCC -os do-o Capitãe._ m6l'es, e outJ'o
Officia"s de ol'denanras, por. I contraria c\ de
termina\õe ultimas da Corte, e Ordenação do
R ino obre a qual o Governo dirigirtL a ua
Alteza Real a competente. ROpl esenLações.

3°. Me. ndou-se que . e fiz s -e hua minuta
irculal' ao .Juize de Fora, e Ol'dinarios, para

que 'o ex cuta cm ú ri ca o 1'. do titulo 20
do Livro 3'., e por quanto podel'ia succeder,que
c te J uize a não cumpri 'em, aCamara no
mea 'em tre homens bon para arbitros, P6
rante os quaes, na falta de cumprimento da ci
tada Ordena ão, re ones em a parte quei 'o. a..

4- _ Que .:'e nomea e uma Commis3\.0 en
carregada de aprf'S ntar a minuta d uma cir
culaI' em que:se pL'Ovidencia cm os abuso ie
podeI, e for a, commettidos por alguns homen'
poderosos contra as posse • e para esta Commis
sr o farão nomeado o Senhore-' Dout.or 1 icolau
Pereira d Campos Vergueiro, P The OUl'eiro
:M6r, JoJo Ferreira de Oliveira Bueno e a dita
Commis ão fica authori ada pal'a exigir todo.'o
docum nto-', quo lhe forem pI'e i. os.

5'. Que se e creva ao Deputado', que' se
achão no Rio, p ta que examinem, se a im
prensa, que ~e quer vei der, stá em termo
de mprar-se, ou i a 1 tra já e tão ga ta.
de mai ,e i estiver capaz de servir, que a aju 
tem, c comprem, ajustando ao mesmo tempo um
compositor, e '<1111 Ímpre - 01', e compl'ando o pa-
Pel nece~Sal'io e tudo isto com a maior brevidade.

II



- 22-

6'. Que se communique ao Senhor Bi 
po as Bazes da Constituição e a discu sõo da
Cortes, pelas quaes está abolido o Foro Eccle
siastico, e que igualmente existão sempre na
meza das Sessõe d'este governo as Bazes da
Constituição, que forão remettidas pela Chancel
laria Mór, e se faça uma Collecção de Gaze
tas, e de ou tras quaesq uer discussões das Cor
tes, para existirem neste Governo.

7'. Que se ordene á Junta da· Fazenda
apresente por escripto a sua opinião sobre to
dos os inconvenientes relativos á nova organi
zação dos Dizimos, mandada estabelecer pelo
D creto de 16 de Abril de 1821, e qu avi ta
clella outra Commissão nomeada para este fim,
offereça a e.5te Gov rno o seu relatorio. A Com
missão nomeada hé composta dos Senhor s Mar
tim Franci ·co Ribeiro de Andrada, Nicolau Pe
reira de Canlpos Vergueiro, e Manoel Rodri
gues Jordão.

8. o E com estas determinações se deu por
finda a oitava Sessão, que foi assignada por
Suas Exc-llencia . Palatio do Governo de São
Paulo, 11 de Julho de 1821. O Secretario do
Expediente geral do Governo Manoel da Cu
nha d' Azeredo Coutinho Souza Chichol'ro a.
fez escrever.

João Carlos A ugusto de Oeynhausen, Pre
sidente.

José Bomjacio de Andrada e SilrJa, Vi·
ce-Presidente.

Martim Francisco Ribeiro de Anclracla,
Secretario.

Miguel José cl'OlirJeira Pinto~ S 'crotario.
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Francisco de Paula e Oliveira.
A nelré ela Silva Gomes.
Francisco Igna io de Soaza Queiroz.
M anoel Rodl'igue:J J orelâo.
O Thezoureiro MóI' João Fel'reil'a d'Oli

veira Bueno.
Nicolau Pel'et'ra ele Campo' Vel'gueiro.
O Arcip'reste Feli bel'to Gome Jardim.

Nona Sessão

(EXTRAORDI. ·.\HT DO DI.\ 12)

1.0 Tendo-se lido o Officio de 11 do cor
rente dos Senhores Deputado~ Commandante
da For a armada cm Santo, no '1 ual e 'pu
nhão que o menos ulpados dos Soldado do
1. o Batalhão, que foi da Pra a de Santos, fo 
sem dispersos, afim de não inficcionarem os Ha
bitantes d'esta Provin ia para o que julgavão
conveniente, que e ppdiss á Corte do Rio
d Janeiro hua Embal' ação, gu o onduzis-

para o Paizes, que o GOV81'no julgasse mais
convenientes: depois de madul'a, refl '.'ão as
sentou o Governo o seguint

1.o Que quanto ante, fei ta a separação já
ordenada, se passe a. ju19ar o menos cu] pado
obl'e o quaes est Governo ti via r querer a

Sua Alteza Real u as e d Benignidade, com
mutando-lhe a pena ultima, cm que c ü\o in
'curso, egundo o 15. 0 artigo de Guerra, em
carrinho temporario, sendo os cabeças d mo-

,tim, e os malvados que commetterão morf<~
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ou roubos ca tigad ..: com pena ultima para
exemplo.

2.° Que os do primei! o caso que mel e
cem clemencia, sejão logo conduzido., e devi
didos em magotes de 20, 15, 10 e 5 para t1 a
balharem no conc rto da E tl'adas Publica~

d' esta Provincia, quaes por exemplo o da Es
trada nova de Curitiba para Paranagufl, a que
vai. de Mogy das Cruzes para São Sebastião,
a de Santos, para os trabalhos da 1ina d
feno' e finalmente para os concertos da E tl'a
da do Rio de Janeiro. Este homens 'erão re
mettido para as Cadêas mais fortes da Vil
las mais visinhas aos logare em que trabalha
rem.

3° Depois de espalhados e tes homens,
e applicado aos dito~ trabalho, aquelles que
com e andar do tempo mostrarem mai mori
geração, .socego, e completo arr pendimento,
deverão trocar-se com os Soldados casados d' o 
ta PI'ovineia, que se achão na campanha do
Sul. Outros que forem ca ado ',ou po são a-
ar, ministrando-lhes o Governo, ou a mi. 

l'icordia algum pequeno dote~ ,erão emprega
do. como Colonos na nova Po oac:õe.' do
Guampuava, e Ararapira, na Marinha, e na
Povoação abandonadas do Tiet·, fundada pelo
Genel'al, que foi d' e ta Provincia D. Luiz An
tonio de Souza Botelho Mourão. (1)

(1) E ta Povoação oLandol1ada do Tieté deve ser a an
tiga colonia de Ygllatemy, fundada por D. Luiz Antonio em
MattoGrosso e deE'trllida peloshespanhoe . Vide vols. V a X.

(N. da R.)
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2. 0 O;~ mr. mo. Senhore Deputados Com
mandant organizarão logo, e porão em exer
cicio a Tropa Miliciana da Villa de Santo,
cmpr gando-a no erviço diario da Praça.

3. o E com e ta determinações se deo por
finda a nona Ses ão, que foi assignada por
Sua Excellencias. Palacio do Governo de São
Paulo, 12 de Julho de 182j. O Secretario do
Exp diente Geral do Governo Manuel da Cu
nha d' Azeredo Coutinho Souza Chichorro a
fez çrever.

João Carlo Augw,to ele Oeynhausen, Pre
idcnte.

Jo é Bon~faeio de Andradn e Silva, ViC8
Pr 'sjd nte.

,liartim Franciscv Ribeiro de A ndraela,
Secretario.

Miguel José de Oliveira Pinto, Secl'ctario.
FI'anci co de Pau,la e Oliveú,ct.
A nelré da Silva Gome .
Franci co Ignaeio de. SOU~ct Queiroz
Manoel Roelrigae JorcLâo.
O ThcsouL' iro M()l' João Ferreira el'Oli

veira Blleno.
Nicolau Pel'eú'[t ele Cam,po~ Vel'[jaeiro.
O Arcipl'este Feli berto Gomes Jardim.

1D.a Sessao

1. o Leu- '0, e apprGvou- c a Acta da Se -
'<10 anteced-nte, e lidos o Officios r que-
l'imentos, e di cutidos os n gocios occorrentes,
se deferio ao que pareceu de justiça. \",
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2.° Respondeu-.·e ao. Offieio da Deputa
ção Militar de Santos sobre o estado do Pro
cesso dos crimino os no motim Que alli houve.

3.° Determinou-se, a pedido da Camara
da Villa d Porto Feliz, que houvesse n ella
uma Força de Ordenança par a promover o
socego, a segurança publica, a qual será paga
pelo donativo voluntario, que seus moradores
ofl'erecerão, e armada com armamento, e mu
nições mandados do Armazem d'esta Cidade.

4.° Que os Coronei de Milicias recruta.'-
em para os ,eus Regimento pessoa, qu

não estives em ujeitas ao recrutamento para
a 1. a Linha do Exercito cuja idade se marcou
até 30 anno .

5.° Quo os Capitaens Móre., e mais u
thoridades Militar s não possão prender os mo
radores dos seus Districto. por crimes Civi ,
senão em f:'agante delicto, c mesmo depoi
d'elles commettido , mas immediatamente os
entreguem ás Justiças do Territorio a que per
tencem, com a compttente pade, que lhe ha
de servir de corpo de delicto; e quanto aos
vadio, e mal procedidos, se os houv81'em, le
mitem-se simplesmente a darem parte ao Go·
verno nas partes mensaes, declarando particu
larmente quaes sejão os m'áos procedimentos
de que usão os individuos accusados, para o
Governo re,olver, ficando sub tados quaf'squer
ordens, que tenhão havido em contrario a este
1'e peito.

6.° E com esta. detcrminaçocn e deu
por finda a 10. a Sessão, que foi assignada por
Suas Excellencias. Palacio do Governo de São
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Paulo, 14 de Julho de 1821. O Secretario do
Expediente Geral do Governo Manoel da Cu
nha d'Az rJdo Coutinho Souza Chichorro, a
fez escrever.

João CaI'loo Augu to de Oeynhau. en, Pre
sidente.

Jo é Bon~raeio ele Andl'ada e SílrJa, Vice
Presidente.

M arüm Francz'sco Ribeiro de A ndrada,
Secretario.

Miguel J o é de OlirJeira Pinto, Secretario.
lVicolalt Pereira de Campos VeT'gueiro.
A ndré da .c.;ilvâ Gomes
F/'ancisco Ignaeio de Sou;;a Queiro;;.
Manoel Rocll'igue . Jordão.
Franeiseo de Paula e OlirJeira.
O Thesoureiro M6r João Ferreira d'Oli

rJeíra Bueno.
O Arci pI'este Feli berto Gome Jardim,.

TT.a Sessão

1. o' Leu-se, e approvou-. e a Acta da Ses
ão ant cedente, e lidos os Officio , e Requeri

mentos, '3 de cutidos os negocios occorrente ,
se deferi o ao que pareceu de justiça.

2. o Assentou-se. que a sentenças profe
ridas em Conselho de Guerra contra os cabe
ças d motim, sc lIerados mai atl'ozez, fo .
sem immediatamente executadas na foema do
§ 9.° do Capitulo 10 do Regulamento Militar.

3.° Ordenou-se outposim, que immediata
mente se forma e a Junta de Ju tiça. para

\r-l



- 8--

julgar os co-réo palzano dos me mo delictos,
I) Outl'OS delictos anuJogo. , c pal'R P t.C' fim . n
do nomeados os Senhor s OUvidol' d'esta Ci
dade, Juiz de Fora da mesm , Juizes de Fora
das Villa de São Seba ti:-o, e GuaratingueUl,
Doutor Nicolau Pereira de Campo Vergueiro,
e Secretario do Expediente geral do Governo
Manoel da Cunha dJAzeredo Coutinho, man
dyu-se que s xpedis. em a. ol'd ns ne e . a
rIas.

4.° Assentou- e, que e mandas em vir
das Cadêas das Villas da Comarca d'e ta Pro-.. .,. .
VInCla os crlmmosos mcursos em pena capI-
tal, COm as devaças, e perguntas feita, e pa
ra este fim se expedissem a ordens necessa
rias aos respectivos Ouvidores, e Ministl'os, e
ao Juiz de Fora de Santo para remetter, além
d'aquelles, os réos do motim, com a comp'
ten tes devaças, e perguntas, logo que estej fio
fei tas as acareaçõens com os réo' Mili tare ,
ainda que não tenhão pa sado 30 dias da Lei.

5.° A Commissão de Agricultura apresen
tou os trabalhos de que tinha ido encarrega
da na Sessão de 9 do corrente, ~ se mandou
passar por todos os Deputados.

6.° E com esta determinaçoen s deu
pOl' finda a decima primeira Sessão que foi
assignada por Suas Excellencias. Palacio do
Governo de São Pau,lo, 16 de Julho de 1821.
O Secretario do Expediente geral do Governo
ManoeI da Cunha d'Azel edo Coutinho Souza
Chicharro a fez escrever.

João Carlos Augusto ele Oeynhausen, Pl'e
sidente.
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Jo é Bonifaeio de Anclrada e Sil'()a, Se-
cretario. <

Martim, Franci co Ribeiro de Andrada,
Secretario.

!vliguel José de OtilJeira Pinto, Secretario.
Nicolau Pereira ele Campo Vergtleit~o.

A ndl'é da Silr;a Gome .
Francisco [gnacio de Souza Qaeiro~.

Manoel Rodriyue Jordão.
Franei co de Paula e Oliveit'a.
O The ourei! o Mór João Ferreira d'Oli·

lJeirCt Bueno.
O Arcipreste Felisberto Gomes Jardim.

12.a Sessão

Lo Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
. ão antecedente, e lidos os Officios e Requeri
mentos, e discutidos os negocias occorrentes se
deferia ao que pareceu de justiça.

2.° Det0rminou-se, que se recommenda se
ao Commandante do Destacameuto do Cubatão
posesse toda a cautela na segurança dos presos
que al11 sachão, pedindo, quanto seja neces-
ario, reforço ou a este Govel'no, ou ao Depu

tados do mesmo ,m Santos; e aos dito Depu
tado e lhe participa se sta OL'dem, e que
mandem fazer a precisas averiguações para e
descobrir o armameni,o extraviado pelos Solda
dos rebellados, e o mesmo se determi ne aos
Capitaens Móres das villas cujo Commercio se
faz para Santos.

3.° A Junta da' Fazenda que fa'a p r m
\6
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circulação o cobre velho ma1'cado, que na me '
ma existe, ficando interinamente suspensa a 01'
dem Regia, que o manda ir para o Erario, at·
que o permitta o melhor e tado das finança da
Provincia, e que se publique igualmente um
Bando para que ningucm engeite moeda marca
da, incorrendo os tI'an gl'C ore na pena da Lei.

4.° Que o Ten nte Coronel Admini. tradur
da Fabrica de Ferro de São João rio Ipanema
dê conta de sua administração, remettendo hum
Balanço geral documentado com as folhas pe
cuniarias, e materiae , na forma do Rep:imento
da Fabrica de Ferro da Fóz d' Alge de 3 de
Janeiro de 1802, e que mande igualmente o
Inventario ela mesma Fabrica.

5.° Que tambem prestem contas os Provo
dores de auzentes, Cap llas e Residuos, Juizes
d'Orphãos, Camaras e Almoxarifes d'esta Cida
de, e Santos, expedi ndo- e-lhes para este fim
as competentes Ordens, como tambem ao Ins
pector do Trem.

6.° Que se determine aos devedores rebel
des do contracto dos Dizimos entrem com o
dinheiros que estiverem a dever com a maior
brevidade, pena ele se proceder contra elle' com
o rigor das Leis.

7.° Que para obviar o transtorno feito ao
Publico com as tomadias de animaes para
serviço, não se mandem dar cavalgadura., se
não por expressá Portaria do Governo, pagan
do-se a cem reis por legoa,' e que assim se de
termine ao almoxarife d'esta Cidade, e se par
ticipe aos Capitaens Móres da Provincia pal'n.
igualmente o executal'em.
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o Que. e cumpra o Decreto de 5 d J u
nho proximo passado pelu qual o Serenissimo
Senhor Principe Regente manda suspender por
agora o exercício da Commi são da Inspecção
da Praças e Fortalezas de Guerra d>este Reino
remettendo-se para esse fim a Junta da Fazen
da, e communicando-se ao Senhor Coronel de
Engenheiros D"aniel Pedro Muller que ficão
cessando a Commissão que tinha de Delegado
d Inspector Geral das di tas Fortificaçoen a
gratifieaçoens que a este titulo recebia, e que
d" conta do estado d'ella , e da de p zas que
com a mI" mas tiver feito.

9. 0 E com esta determina 'ões se deo por
finda a 12,& Sessão que foi a signada por Sua.
Excellencias, Palacio do Governo de São Paulo,
1 d'e Julho de 1821. O Secretario do ExpeJi
ente G ral do Governo, Manoel da Cunha d'Aze
redo Coutinho Souza Chichorro a fez eSC1'ever.

João Carlos Au..gll to ele Oeynhaa'en, Pre
sidente.

José Bonifacio de Anell'ada e SilIJa, Vice
Pr sidente.

M arüm Franci co Ribeil'o ele A ndl'ada, Se-
cretario.

Miguel J o é de Oliveira Pinto, Secretario.
Nicolau Pereil'Cl. de Campo Vergueil'o,
A nclré da Silva Gome'.
F,'anci co Ignacio de Sou~,;a Qaeil'o:J'
lWanoel Rod7'ignes Jordão.
Fl'anci co de Paula e Oliceil'G.
O The 'oureiro MóI' J oâo F el'l'ei,'Ct cl>Olioei

ra Bneno.
O Arcipreste, Felisberto Gomes J ard{~~,
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13.0. Sessão

1. o Leu-se, e approyou- e n A ta la C' '

ão antec dentp , C' lidos o officio e Requeri
mentos, e discutido o. n goela. occorrente.' . r
deferia ao que pae ceu de ju ,tira.

2.° Apresentou o Senha!' Deputado pela
Agricultura icolau Pereira de Campo' Verguc
1'0 sua memoria obre a Sc.'mal'ia '.

3.° D t rminou- e que não e mandas. e
por ora o offi.cio que na Se são antreedent 'e
tinha determinado dirigir-se ao SenhoI' Depu
tado pelas Arma Daniel Pedro J\1uller, partici
pando-lhe o Decreto de 5 de Junho proximo
passado.

4. o E com estas determ inações s deu por
finda a 13.11 Sessão que foi as ignada por Sua
Excellencias. Palacio do Governo dE) São Pau
lo, 21 de Julho de 1821. O Se retario do Ex
pediente Geral do Governo MallOel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Cbi borro a fez C' 

crrver.
João Carlos A ugu~ to ele Oeynhau en. Pr -

idcnte. '
José Bonifaeio de Andr((da e Si/Da, lC( -

Presidente.
Marit'm, Franci. co Ribeiu) de AndNtda

Srcretario.
1J;liC/TlI"l .J v -é de OUL eira Pinto, . (\(Tl'Íal'i I.

i iéolau, Pereira ele Campo V r>7'gueÍl U.

André ela Silca Gomes.
FNl-nei eo Ignacio dl Sousa QueÍ7'o::;.
M anoel Rodrigues J ol'dâo.
Francico de Paula e Oli7Je1.ra.
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o The ourei 1'0 Mór J o do Ferreira d'Oli
veil'a Bueno.

O Ar ipreste Fetisbel'to Gomes Jal'dim.

14.a Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
ão antecedent.e, e lidos os Offi ios, e Requeri-

mentos, di cutidos os negocios occorentes se
d ferio ao que pareceu de ju tiça.

2.° Determinou- e á Camara d esta Cidade
manda e rigir a forca em que hão de ser ju 
tiçados o Réos sentcnceado á pena ultima pe
la Junta do Justiça, e aprom ptar tudo o mais
que for preciso para o estabelecimento da di
eta Junta.

3.° Que 'e expessão Portarias aos Senho
re Coronei de Melicias para darem baixa aos
Soldado ele eu Regimento, que na ultima
revi ta Medico-Cirul'gi a a que e mandoupro
ceder, f01'- o julgado in apazc de continuar no
, I'vi o e o que OCCOl erl'ão até a data deste, (>

faz I' tamb 'm as mudanças de huns para outros
Rpgimpnto. eom declaraç,ão que, e repu tão va
gas as praça~ dos oldados que marcharão pa
ra o Sul.

4.° Que o S nhores Coroneis de Milicia ,
c roapitaen Móre d e ta PI'ovincia cumprão
mui e crupulo amente a Ordem do GoveJ'nG
ti'ansacto pal'a não er m chamado ao erviço
os Admini tradore , e feitor s dos Engenhos de
A ucal', e agoas al'dentes, e das grand s Fa
zendas de escravatura, e os Proprietario ~a
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mesmas que não tiverem F itol' . ,ou dmini.
tradores, mandando-se logo despedir aquelles
que estiverem em serviço' contra a disposição
da dicta Ordem,

5.° Que se accuz o recebimento do officio
de 14 de Dezembro do anne pas ado do Bar~w

da Laguna Capitão General da Provincia do Pa
raguay, .certifi ando-o de que o Governo expedirú
as Ordens parB a pri ão dos D zertore .

6.° E com e tas determinações 'e deu por
finda a 14.\1 Sessã,o que foi assignada por Sua.
Excellencia '. Palacio do Gov rno de São Pau
10,23 de Julho de 1821. O SecI'ctario do Expedi
ente Geral do Governo Manoel da Cunha d' A
z redo Coutinho Souza Chichorro a fcz c crev r.

Toão Carlos A u[Justo de Oeynhau en, Pre
sidente.

José Bonifacio de A ndrada e Silva, Vice
Presidente.

M e;t"iim Franeiseo Ribeiro ele A ndNtda,
Secretario.

Mi[jttel J o é ele OlúJeira Pinto, Secl'ctario
Manoel. Roelrig1Ge;:; Jorelâo.
F raneisco Ignaeio ele Sou:Ja ()aeiro;:;.
André ela Sil7Ja Gome.
Franei. co de Paula e OlilJei,'a.

Setíma Sessão

1.° Leu-se, e appl'ovou-se a Acta da Scc;;
são n,ntecedente, e lido' o Officio., l'Pqucri
mento., e di 'cutidol'l os nego ios occorr ntc ,
~e deferio ao que pal'eceu de Justiça.
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2.° Mandarão- 'c UmprJl', e I'egi trar algum
do Avi o Regia, que farão remettido do
Rio de Janeiro, u pendendo- e por ora o de
outro por u. im par ceI' conveni nte ao Gover
no.

3.° Re pondeo- e circumstanciadamente a
hum Offi ia do Juiz de Fora de Guaratinguctá
obre a maneira d cumprir as Leis, e Orden

Regia po teriore ás Baze da Consti tui ão.
4.° Determinou- e aos Ouvid'Jre da Co

marca, que d'aqui por diante não publiquem
a. Leis, e decreto , ou Resoluçoells de Sua Al
teza Real~ que lhe forem' dirigido pela Chan
cellaria mór d'este Reino, s m o cumprimento
d'este Governo) para o que as deverão remet
ter ao mesmo Governo.

5.° E com esta determinaçoens se deo paI'
finda a 15. a Se são, que {ai a ignada por Suas
Excellencias. Palacio do Governo de São Pau
lo, 26 de Julho de 1821. O Secretario do Ex
pediente Geral do Governo Manoel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Chicharro a fez es-
rever.

João Cal'10 Attgu,sto de Oeynhau en, PJ'e
sidente.

José Bonífacio ele Anelraela e Silva, Vice
Pro idente. .

M aJ'tim Franci co Ribeiro ele A nelraela,
Secretario.

JJ1iguel Jo é. ele Oliveira Pinto, Secretario.
Nicolau Pereira de Campos Vel'gtteiro.
André da .'-lilva Gotr/,e
Francisco Ign'acio de Sou:;a Queiro:;.
Manoel Roelrigue Jordâv. \'b
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Francisco de Paula e Oliveira.
O Thesourei 1'0 Mór João Fer,'eú'a cl' Oli

IJe";"a B ueno .
O Arci preste Feli berto Gomes Jú,rclim.

16" SessOo

1.° L u-se, e approvou- e a Acta da Se 
são -antecedente, e lidos f).' Officio, Reque
rimentos, discutidos o negocio occorrente se
deferio ao que parp.ceo de Justiça.

2.° Respondeo- e ao Officio da Deputação
Militar de Santõs de 28 do corrente,ordenan
do-se-Ihe, que concluidos os Conselhos de Guerra,
subissem á presença d'este Governo para serem
confirmados, declarou-s -lhe, que na Devassa
que f'stcí tirando o Juiz de Forada Villa de San
tos se ha de indagar escrupulosamfmte do mo
tim alli acontecido, uas causas e circumstan
cias que o motivarão, e todos os auctore que
n'elle- figurarão, sejão de que classe for. Que
o mesmo e recoinmend ao dito Juiz de Fora.

3.° Que a sobredita Deputaçao mande vir
a esta Cidade o Tenentq Coronel de Caçadores
José Viconte de Oliveira, o Sargento Mór Ma
no/el Gomes Pef'eira de Albuquerque, e o Te
nente Jpaquim Robel'to de Azevedo Marques.

4.° E com estas determinaçoens se deu por
finda a 16. a Sessão que foi as ignada por Sua'
Excellencias. PaJacio do Governo de São Pau
lo., 30 de Julho de 1821. O Secretario do Ex
ped ient~ Geral do Governo Manoel da Cunha d'A
zeredo Coutinho Souza Chichorro a fez escrever.
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Joâo Carlo Augu to ele Oe!fnhansen, Prc
id n te.

Jo é Bon~faaio de Andrada e Silva, Vice
Pre idente.

Martim F,'anei ao Ribeit'o de A ndl'ada,
Secretario.

Miguel Jo é ele Olioeira Pinto, Secretario.
Niaolau, PereiJ'a ele Campo Verglleú'o.
A nelré ela Sil15a Gome .
Manoel Rodri!Jue Jorclão.
FNtnei ao Ignaeio ele Souza Queiroz.
O Thesour iro MóI', João Ferreira d'Oli

7)ei,'a Baeno.
O Arci preste, Felisberto GOIJWS J ureliJn.

17. a Sessão

1.0 Leu-se a Acta da Sessão antecedente,
e foi approvada, e lidos os Officios, e Reque
rimentos, e discutidos os negocios occol'rent s

(' deferia' ao que par ceo de J li tiça.
2.° Responderão a alguns Officios do Mi

ni terio e a hum que se I'ecebeo dos Deputado do
Gov rno no Rio de Janeiro datado de 22 d
Julho como melhor con tará de ,eu l'cgi tl'O .

3.° Ol'd nou- c á Deputação Militar de San
to , que se procedes e a hum s6 Cbnselho d
Guerra obl'e os r bellado d'aquella Villa, cin
gindo-se n'elle a tudo o que foi detrminado
na Sessão extraordinaria de 12 de Julho.

4.° Mandou-se re.rnetter pelo Alferes Leo·
nardo Luciano de (;ampos mais quatro contos
de reis pal'a complemento do PI'et dU-1J'l'opa
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dC' Linha, qua guarnece a dita Villa de Santo.:,
e pagam -nto das Milicia , c que se .não fosse
mais neceesaria a assistencia do commi . ario o
faça a Deputação retirar para esta Cidade, dei
xando-o porem ficar se for pr ciso.

5.° D terminou-se ao Doutor Juiz de Fora
da me ·ma Villa, que concluidos os Con. elho
de Guerra, e a remessa do presos para a
J unta de Justiça, ti ra se a Devassa so bre os
que influirão para e armaren .os marinheiro...
contra o r Batalhão, e as causas que tiverão
para o fazer.

6° E com estas determinaçoens se deo por fin
da a 171! Sessão, ·que foi assignada por Sua

I llencias. Palacio do Governo de São Paulo,
v I. gosto de 1821. O Secretario do Expe-
I, .,ntf' eral do Governo Manoel da Cunha d

~ P '(ld Coutinho Souza Chicharro a fez escre-

roào Carlos A UgltStO de Oeynhausen, Pre

'11 Bonijaeio de A l~elrada e Sil IJa, Vi
'idente.

artim FI'aneisco Ribeiro ele A ndl'ada
C01 c ano.

Miguel José d'OliIJeil'a Pinto) Secretario.
A ndré da SilIJCt Gome·. '
Nicolau Pereira de Campo Vergueil'o.
lvfanoel Rodrigne Jordão.
Fl'anci co de Paula e OliIJeil'a.
J oào F el'reira d OliIJeÍl'Ct Bueno.
O .ü..rcípreste Felt'sbel'to Gomes JCtl'dim.
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18.a Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Se 
ão antecedente, e lidos os Oflicios e Requeri

mentos, e discutidos o negocio occorrente e
deferia ao que pareceu de justiça.

2.° Mandou-se fazer n esta Acta honrosa
Memoria da spontanea cessão) que fez () Ex
cell ntissimo Senhor João Cados Augusto de
Oeynhausen Presidente d'e t Governo do Or
denado de 4:800$ rs. annuae, que percebia,
como Governador e Capitão General, que foi d'es
ta Provinc,ia, em con ideração á actuae neces i
dade urgentes da mesma, e por d seiar que em
tae ircumstancia' ninguem o xceda om
Patriotismo, cooperando quanto poder para a
feli idade dos Povo da mesma Provincia: e
que assim se faça aber á Junta da Fazenda,
remetendo- e lhe por copia e te ArtiO'o,

3.° Mandou remetter-se ao Guardião do Con
vento de São Francisco d'esta Cidade a R 
pre entação, que fiz rão ao Governo varias Pro
fe .'ore. Reo'ios, P ssoa Litt rata da me ma
para pôr publica a Livraria do -eu Con
vento; pedindo- e ao dito Guardii\o. queira an
nuir a e. ta uplica, como util ú in trucção
publica e digna d merecer o con entim nto de .
tão bon Religio o .

4.° E com e tas detcrminaçõe e doo por
finda a Se~ ão, que foi a ignada por
Sua Excollpncia. Pala ia do Governo de São
Paulo, 12 de Julho de 1821. O Se I'etario d Ex
pedient Geral do Governo Manuel da Cunha d' 
zeredo Coutinho Souza Chicharro afez cre er.. C
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João Carlo A llgll~tO. de Oeynhausen, Pre
sidente.

.To é Bonifaeio de Andradn e Silva, ViC8
Presidente.

ll1artim Fl'anei eó Ribeiro de Ancll'acla,
Secretario.

Migu.el .lo é de Oliveira Pinto, Socretario.
Franei eo ele Paula e Olioet'ra.
A nclré da Silva Gome ,
Franeiseo Ignaeio de SOll~rt Q{leiroz
Manoel Rodrigues Jordâo.
a Thesoureiro Mór .1orfo Ferreira cl Oli

veira Bueno.
Nieolau Pel'eif>a de. Campo Vel'/Jaeil'o.
a Arcipreste Felisberto Go/)~es Jarclim.

19.a SessOo

1.0 Leu-se, e apprevou-se a Acta da Se 
SRO anteced nte, e lidos o' at'ficio e reque
rimentos, discutidos os negocios occOl'l' nte ,
se deferio ao que pareceu de ju tiça.

2. 0 Deterninou-se e officiasse ao Senhol'
Coronel Daniel Pedro Mull l' Deputado d·o
Governo para concluir a casa da polvol'a da
Villa de Santos pela maneira, que ell tinha
começado.

3. o Mandou-se official' ao ExceIlenti simo
Senhor Bispo Diocesano r metendo-lhe o Re
querimentos de Antonio Mal'iano de Azevedo
Marque, de Garcia Pinto, e d Rodrigo da
Silva e Araujo, para Sua Excellencia Rev ren
dissima dar o seu parecer sobre o jJrimeiro,
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e deferir aos outJ'o como achar de justiç.a, pOl'

ser de sua competencis.
4.° E com esta. determinações e deu por

finda a Se são qu foi assignada por Sua
Excellencias. Palacio do Governo dú São Pau
lo, 21 de Julho de 1821. O Secrf'tario do Ex
pedienteGel'aI do GoveI'no Malloel da Cunhad'A
zeredo Coutinho Souza Chicharro a fez escI'ever.

João Cal'los Augusto ele Oeynhausen, PI' 
idente.

José Bonijacio de Andrada e Sdva, Vi
ce-Presidente.

Martim Francisco Ribeiro de A ndrada,
Secretario.

Miguel José d'OUveira Pinto~ Socl'ctario.
Nicolau Pereira de Campo Vergz/,eiro.
André ela Silva Gome.
Franci co de Paula e Oliveira.
}'vfanoel Rodrignes Jordão.
João Ferreira cl'Oliveíra Bueno. .
O Arcipr ste Felisberto Gomes Jardim.

20.a essão

L o Leu-,'p, 8 approvou-, E' a A ta da e-
ào antecec1 nte, lido o l ffi io c R queri-

fi nto , e di . 'utido,~ os negoci S occ rrentes s
d ferio ao que parpC' u d ju",·j 'u

2. o Determinou- e se participa se a todas
as Camara d' sta PI'ovincia a nomea ão dos
Deputado d' 11as, c que devendo lles partirem
com brevidade para a Carie de LisbÔa, as di
ta.' Carnal'as mandas -em quantu ant . toda'

""I
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aquella. Mcrnol'ia, apontamento que' a ha 
sem conducente para o bem geral dos Habitan
tes da Provincia, para que redigidas toda fo
sem transmittida' aos Deputados, e estes mai
ao facto do estado, e preci oen da provin ia,
possão melhor espol-o no illuminado Congre 
so acional.

3. o Respondeo-se ao Officio de 6 do conente
da Deputação Militar de Santos, approvando-se
quanto tinha feito, e participava no dito Officio,
e se lhe communicou a nomeal;ão dos Deputado
da provincia.

\ 4. 0 Respondeo-se ao Officio de 4 do cOl'rente
do Senhor COl'onel Daniel Pedro Mull l' Mem
bro d'este Governo, approvando-s . seo par ceI'
sobre concluir-se que elle tinha mandado prin i
piar para servir de Payol da Polvo.ra da Villa
de Santos.

5. 0 Ordênou-se fossem nviadas a toda as
Camaras copias authenticas das Baze da Con 
tituição para serem observadas por todas a Au
thoridades, e Povo.

6. o E com estas determinaçoens SR deo por
finda a 20. a Sessão que foi assign~da por Sua
Excellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
8 de Agosto de 1821. O Secretario do Exp 
diente geral do Governo Manoel da Cunha d' 
z redo Coutinho Souza Chi 'horro a fez es l'ev 1'.

João Carlos Augu to de Oeynhausen, PI'C
sidente.

José Bonijaeio de Andrada e Silva, Vipe
Presidente.

Martim Francisco Ribeiro de A ndrr;tda,
Secretario,
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Migl6el J O é ele OlúJeira Pinto, Secretario
André ela Silva Gom.e .
Nicolau Pereira de Campos VeI'Çjueiro.·
Manoel RoelriÇjue~ Jordão. .
Franei eo de Paula e Ol1;veira.
O Thesoureiro Mór Joõo Ferreira d'Oli

veira Bl6eno.
O Arei preste Felisberto Gomes Jardim.

21. a Sessão

1.0. Leu-se e approvou-se a Acta da. Sessão
antecedente, e lidos os officios, e Requel'imentos,
8 discutidos os negocios occorrentes se deferio
ao que pareceu de justiça. .

2°. Sendo presente a este Go:verno, que se
achavão na Secretaria geral varias Propostas de
Officiaes de Milicias, e Ordenanças a resolver, e
constando outI'osim, que alguns Coroneis de
Milicias pel'tenderã,o há 10 Rnnos, que as Pa
tentes desta arma não se passassem pelo Go
verno, mas sim fossem de P~'oposta; o Governo,
d .pois de ~xaminar circumspectamente as Or
dens existentes a respeito, e ouvir o Senhor
Secretario do Expediente geral, unanimeménte
detel'minou, que, em obsel'vancia das ditas or
dens, se provão os Posto vagos, se continuem
a prover os que vagarem, passando-se aos Offi·
<JÍaes suas Patentes, e se alguem tiver que re
presentar a este respeito o faça immediatamente
as Cortes, ou a Sua Alte7a Real o Serenissimo
Senhor Principe Regente.

3.° Mandou-. o publicaI' hum Bando, dando
-f}.'2,
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novas pl'ovidencias para promover o socego pu
blico, e mplhor administração da ju ti a d'esta
Provincia.

4°. Mandou- dirigir ao Official encal'l'egado
da factura do caminho dp Santo ln.... tt·ucçõe.
pela' quae' se devp governar para qu aquella
Estrada, e Serra e fação com methodo, e quP
as me mas ln trucçõe' e remettão ao", ln 
pectore particulares da. Estradas da Provi ncia
para se regularem por ella em seus trabalhos.

5.° Que aos Commandante das freguezia.,
e Villas visinhas d'esta Cidad se determinem
não. mandem mais gente constrangida para o
Serviço do Caminho de Santos, e sim volun
tario, pagando-se-Ihes a 160 Reis por dia,
sustento, o que os ditos Commandantes farão
saber ao Publico.

6. ° Que os Capitaen M6res da' ordenan
ças se declare não devem recrutar para Miliciano
os Pl'ofessores Regios, nem os Estudantes appli
cados.

7.° Que se escreva a todo. o Accioni tas
da Fabrica de Ferro existente n~esta Cidade,
concorrão em o dia 16 do corrente pela 10 ho
ras da manhã ao Palacio do Governo para
huma conferencia a re peito dos negocios da
mésma Fabrica.

8. o E com e ta determinações se deo por
finda a 21. a Sessão que foi assignada por Suas
Excellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
11 de Agosto de 1821. O Secretario do Exp 
diente Geral do Governo Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro, a f z
escrever.
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.Torto Carlo Atl!Ju~·to de Oeynhau en, Pre
sidente .

.lo é Bonifacio de Anclrada e Silva, Vicp.
Pr idente. '

}'vIartim Franci ao Ribeiro - de A ndrada,
S cretario.

Miguel Jos.é úe Oliveira Pinto, Secretario
André da Silva Gomes.
Nicolau Pel'eirct de Campos Vel'gueiro.
M anoel Rodr~'gues Jordão.
Francisco de Paula e Oliveira.
a Thesoureiro lYlór João Ferreira d~Oli·

veira Bueno.
a Arciptest Felisberto Gome", Jardim.

22'& Sessão

1.0 Leu- e, e appI ovou- 'e a Acta da Se são
antecedente, e lido os afficios, e Requerimentos,
e discutidos os negocios occonentes se deferio
ao que parecbu de ju tiça.

2.° Assentou- e, que para O, Deputadosd'es
ta Provincia apparecerem nas Corte E. tl'aordi
narias, e Constituintes de Lisboa com todos os co
nhecimentos nec. 'sario pal'a. na melhor repre
sentação se expedis em a ordens eguinte (1):

(1) Estes deputados ram Antonio CarIo, Vergueiro,
Feijó, Panla Souza, Jo é Ricardo e Fernandes Pinheiro. Fo
ram supplente e toma.ram a sento Antonio ManoeI da
Silva Bueno e Antonio Paes de Barros (Ba.rão de Piracicaba),
um em logar de Paula Souza que, por doente, não foi á Lis·
bôa, e outro em logar dA Fernandes Pinheiro, que h via
sido eleito tambem polo Rio Grande do Sul e optára por lá..

(X. da R. ) ••d
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Ao exel1entissimo Senhor Bispo, para dar
huma relação do clero secular, e Regular sua
distribuição; do numero de ca a' religio as de
mulheres, seus Institutos, e numero de pe oa
que contem.

Ao Inspector de Milicias para dar um
Mappa de todos os Regimentos de Milicia de
sua Inspecção, com declaração do eu estado
completo, e effectivo, dos Districtos de cada
Regimento, e Companhias, e em observação tudo
que achar conveniente para me~horamento de
tão uteis corpos

Ao Senhor Coronel do Regimento de Caça
dores para dar o Mappa do seu Regim n to, e em
observação o que julgar adequado para o seu
melhoramento. Ao Escrivão da Junta interino
para apromptar hum Extracto da renda publica
decada um dos annos de 1811,-14,-17, e-20,
com declaração de cada um dos ramos, e caixa
a que pertencem, mencionando sua effectiva
applicação: a despeza especificada do anno de
1820, e a divida activa, e passiva no fim do
dito anno.

Ao brigadeiro Engenheiro João da Co,;ta
F3rreira para apromptar hua copia exacta
do Mappa Topographi00 d'esta Provin ia, no
meando-se para o coadjuvar n'este trabalho o
1.o Tenente Rufino José Felisardo.

E ao Senhor Secretario do expedi nto
para fazer apromptar os Mappas da População,
e todas as observaçoens que a sua longa pratica
do Emprego achar conveniente para aquelJe fim.

3.0 Assentou-se, que do primeiro do mez
proximo futuroem diante, fossem reunidas toda'
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a. Aula Regia. d' e ta Cidade, aSSIm as de
Theologia, como a. de preparatorios, n'este
Palacio, fotmando hua especie de Collegio, e
que assim e partecip~sse ao Excellentissimo Bispo

4. o E com e ta determinaçaens se deu por
finda a 22. a Sessão, que foi assignada por Suas
Excellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
16 de Agosto de 1821. a Se cretario do Expe
diente Geral ManoeI da Cunha d' Azeredo Cou
tinho Souza Chichorro a fez escrever.

João Carlos Augusto de Oeynhausen, Pre
idente.

José Bonijaeio de Andrada e Silva, Vice·
Pre idente. .

111artim. Franci co Ribeiro de Andrada,
Secretario.

Miguel José de OlitJeira Pinto, Secretario.
A ndré da Silva Gc..nes
Manoel Rodrigues Jordão.
Francisco de Paula e Oliveira.
a The oureiro Mór João Ferreira d'Oli

veira Bueno.
a Atei preste Felisberto Gome J al'dim.

23. a Sessão

1.° Leu- e, e approvou- e aActa da Sessão
antec dente, c lido os Officios, e Requerimento,
(' discutidos o. negocias occorrente se deferio
ao que pareceu de Justiça.

2. 'J Escr veu-se a Deputação de Santos, fa
zendo- e-lhe saber, que o Governo approvava
as medidas espedidas em seu afficio sob a divj-



- 4. -

são dos 110 soldados do pxtincto 1.0 Batalhão
de Caçadores, que devem ser distribuidos por
diferentes partes da Provincia para os trabalhos
publicas da mesma, mandando-se as ordens ne
cessarias as Authúridades das diferentes Villas,
por onde devem ser distribuidos os sobreditos.

3.° Respondeu-se circumstanciadamente a
hum Officio do Marechal Inspector Geral de
Milicias sobre a inspecção~ que e achava fa
zendo á alguns dos Regimentos das mesmas (1):

4.° E com estas determinaçoens se deo por
finda a Sessão, que foi assignada por Suas
Excellencias, Palacio do Governo de São Paulo,
18 de Agosto de 1821, O Secretario do Expe
diente Geral do Governo, Manoel da Cunha d' A
zeredo Coutinho Souza Chicharro a fez escrever.

João Carlos Augusto de Oeynhausen, Prc
. idente,

José Bonifaeio de Andrada e SillJa, Vice
Presidente.

Martim Franeiseo Ribeiro de A ndrada,
Secretario.

Miguel José de Oli(!)eira Pinto, Secretario.
Antonio Maria Quarüm
A ndré da Silr;a Gome .
Antonio Leite Pereira da- Gama Lobo
Manoel Rodrt'gues Jordão.
Franeiseo Ignaeio de Souza QUJeiro~.

O Thesoureiro Mór, João Ferreira d'Oli
lJeira Bueno.

O Arcipreste, Feli berto Gomes Jardim.
(1) O Inspector de Milicias era o marechal José Arouche

de Toledo Rendon, paulista dos mais distinotos .
(N. da R.)
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24.a Sessão

10 Lru-. e, e approyou- e a Acta da Se 'são
anteced nte, e lidos o Officio., Regufl!'imen
to.', e di cutido' o negocio occorrente c de
í rio ao que pal'e u de ju tiça.

2.
0

Mandou- c publicar a Carta Regia de
31 de Julho pela qual Sua Alt za Real Appl'O
vou a ln, talação, nomeação do. Deputado',
do Gov rno Provisorio d 'e ta Provincia, e que
rlIa e remetta por copia a todas as Auctho
ridade da mA ma.

3. o Mandou-so ae u. ar a recepção do Offi-
io do Ministerio, e participar a Sua Alteza

Real a nomeação do. Deputados~ qu hüo dp
l'ep1' ental' a PI'ovin ia na Cortes Gel'ae' Ex
tl'aordinal'ia , p Con. tituintc da ação PoI'tu
gueza, rcmettcndo-,-r· a opio do trl'mo da no
mra<;50; c officiou-.~e ao ma mo ngu to S nhol'
a r pito do inconvrnipnte.' que hú pam . (\
e."e utal' o D CI' to de 16 de Abril d 'e te anno
.·obr o Dizimo.

<-1.0 E com e ta dfltll'minarõe, ... e d u pOI'
finda aS. <lo que' foi a', ignacla por ·ua. E.·crl
I ncia.. Palacio do Govrl'no de' . Paulo, 20 dfl
Ago to dp 1821. U cI't'Lm'io do 8xpedi nt (~cl'al
do Governo, 1anocl da Cunha d'Azeredo Couti
nho Souza Chichol'l'o a fez e cI' \' r.
. JOGO Ca!'lo~ ","lu/7u, to Oeynhall~ell, Pro-

... ldent .
José Bonijaf"io dr' lndNlcla e SilDa, Vi

Pl'fl. idC'ntr. '
Mal'tim Ft'anet co Ribeiro cip, Anelt rula,

~~Sec 'ntario.
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J1ifJuel Jo'é ele Oliceil'a Pinto ('cl'duTio
A ndré da SillJ(X Gome .
A ntonio Leite Pereira ela Gama Lobo
Antonio Maria Quarüm
Fretnei co Ignucio de Sou:;a Queit'o ~.

Manoel Rocll'ifJue J orclão.
Fl'anci. co de Paula e OlilJeil'CI.
O Thesoul'ei 1'0 MóI' J oõo Ferreira d'O/i

lJeil'a Bueno,
O Arci pre ,tC' Feli 1Jel'to Gome Jardim.

25. n Sessão

1.0 LC'u-,'c, e approvou- e a A 'ta da S(~ ',i'io
antecedentf', e lidos o Officios (' Rcquel'im nto
se decedio o que pal'eceu de justiça.

2.° Propoz o Excell nti imo S nhor Vicc
Presidente, que e nomae ,'e hua Commi ão
de trez Memb1'03 para fazer m a Minuta da.
Instrucções, e de. ejo' d'e 'te Governo, qu 0

nossos Deputados as Cortes d vem apl'e ental'
a mesmas como voto. do Govçl'no da PI ovin 'ia,
e forão nomeado.' 1).' Exccllenti. ,'imo ' Spn!Iol'C'
Presidente, Vi p-Prc~'id('nte, e o Srnhor Bri
gadeiro Manoel Rodl'igue J ol'dão.

3.° Foi nomC"ldo vogal da Junta d ju Liça
o J LLiz de Fora de Taubaté.

4.° D terminou-,'e que o Fizi('c) MoI' int 
rino o Doutol' Ju:tininno dr Mello Ii J'an 0('011
ti.nur no PXC'I'C'jcjn do sru Lugnl' no Iro, pital,
'em alteJ'ar pU.'a alguma d qu n'011(, achar,
sem expressa Ol'd m do Govel'no.

5. ° Nomeou-se Fiscal interino da economIa
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do Ho pita] Militar o 1.° O[fieial da contndoria
Luiz Antonio ela Silva Fl'c'irr.

().o Ol'dL'nou-'e a Junta da Faz 'nda quc
'U pende. e a doei <lo dos Requ l'imento obre
Dizimo' ate" a drci fto de S. A. R. á Quem o
Governo offieiou a c te I'e prito.

7.° OedrnoU"e que o Escri vão da Camara
pa . a's paI' Cel'tidão os nome' da pe 'oas qu
.at~ hoje tem jurado obediencia c1 Bazes da
Constitui ão, á El Rey o Senho'c Dão J não Sexto, I

e eu Delegado, e a e te Governo.
8.° Leu o Senhor Secretario do Interior ()

r latorio obre o informe do Ouvidor da Co
marca de São Paulo de 18 do conente, e di i
dio- e que se r8mettes e ao me 'mo Ouvidor o
dito informe' para que de novo faça outl'O 10gJ
~obr o De pacho qu se deo ao Rr:qlH'('imento
dr EleuteeioJo é Pinto, mai comedido, me
nos at.tentatol'io ú autboridade d'e te Governo, c
mais onforme com o juramento de obediencia
que elle pre tau cm Gamara a este Governo,
alia.... (1)

9.° Tendo obtid li em:a paea hir ú Santo
,o S nhol' Secl'ctal'lo do Int eiol' Maetim Fran
ci eo Ribeieo d Andeada, p::vsal'ão a. pa ta
de que (' tava on 'al'L'C'gado ao S nhor Secl'dari
da Marinha ') qu pal'tierpar'(l ao Publi o
por Edital,

10. 0 E rom e ta' detrl'fninaçoen dro

( 1) Este Ouvidor cra D. Nuno Eugenio Locio Seilbz
que foi logo demittido e relUettido pa'l:a o Rio endo ub ti·

. tuido pelo Dr Jo é da Co ta Carvalho.
(N'. dn R.)d- 0
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POI' finda a S'"'ssão qu foi a . ignada pOI' Suas
E.·cellen ia . Palacio do Gov l'no de São Paulo
22 de Ago 'to de 1821. O S ~lTetario do E.-~

pediente Gpral do Governo r lanoeI da Cunha
d' zerrdo Coutiuho SOU'1,U Chic'hoHO n re7. p,'.
Cl'CVel' .

J0((0 Cario A (UIU. to dI" OelJnhau 'cn, P 1'1'

;'idente.
J o é Bonifacio de A ndradrt e Siloa, Vicc~

Pl'c. idente. ~

Miguel José de Oliveira Pinto, Secrc
t~ rio.

O Arei preste FalT:.1Jerto Gome J Urdtl71.
O The oUI'eiro Mó]', J oâo Fef'Nl1r'Ct cl'Olt:-

veirCt Bueno.
Francisco ele Paula e OlirJcirCf.
Fl'rm('ú~co Ifjnrwio de Sou~[(. Queiro,;
M anoel Rodrigues J ol'dâo.
Antonio Mal'ia Qu,al'tim
A ncll'é da SilDa Gome.

26." Sessão

1. o Lcu-.-'e e approvou-. (' a ctn. da S ;'.. ilo
untccrdentc, c lIdo.' 0- Offil'io, Roqurl imento ,
l~ di ljutido o nogocio. OCCOI'l'rntes s de.f rio
ao que' pareceu ele ju ·tiça.

2. 0 A ,'entoou- '8, qUI' se faça hum Omcio,
a Sua Alteza Rral pedindo que c Digne mandar
1'p,rolhC'l' a Milicia d' st~ Pl'ovineia, que tinhão

ido mandadas por dou anno pal'a o Sul,
om a copia do Decreto, que fixava o sel'viço
d'aqudlc~ Corpos, attf'ndC'ndo n80 ,6 a te'l' j't



-- 53-

pa .a~o O cu tempo de serviço, como pelo grave
pt' JUlZO qu tem causn.do a Lavoul'a, n' ·ta
Provincia, {IS familia .

3. o Determinou-se, que e officias-:e aos Chr
ie:, da Legião d'p~ta Provincia, e Corpo~ Mi
li iano de ·tacado· no Sul q UE' e te Caverno
tinha lido eom muito jubilo o comportamento
d aqu lIa. Tt'opa no dia em que as da Pro
vincia do Pa.l'aguay jurar.ão a Constituição' (:'
orno jA ua Mage tade a jurou, e Sua Alteza

Real a Bazc da mesma; e por se achar e tp
Governo legitimamente instalado pela geral
[\ppl'o"ação de toda a Pt'ovincia, e reconhecido
pelo Decreto da Cortes de 18 de Abl'il d'este
anno, ultimamente pela Carta Regia d~ 30
de Julho ultimo, o Gov<>rno ordenava, que

11 '_, ('omo Portugueze.·, Cidadüo d'e ta PJ'u~

ineia, a não terem já jurado o fize sem agora
tanto a re peito d' 11e, como da obediencia,
que d vião prestat' a este Gov rno, continuando
porem na obediencia a cus Chef. e Governo
loral, como lcae~ Pauli ta., e hOlll'ados 01
dado. e que e lhe participas e, qu e te G .
verno hia fazer a eu fav01' o que con ta do Se
gundo adi 0'0 .

.1. o E com ~sta' d terminaçoens e deo paI'
finda a Se ão gue foi assignuda por Sua E '.
c~ll ncia . Palacio do Governo de São Paulo,
25 de '- gosto de 1821. O Secretario do E.-·
pedi ente Gcnd do Governo Manoel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Chicharro a f z
pscrever.

João Carlos Augusto ele Oeynhau. en P ';
sidente.
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Miguel Jo é de O/.iveil'a Pinfo, SpCI'p.hwio .
..ti ntonio Mrtl'út QU((I'{in/
A ndl'é da Silua Gome'.
Antonio Leite Pel'el('{( da G(lfl1(( Lobo.
lVIanoel Rodágue;; JOl'düo.
Fl'unci co Ignrtcio rie ou-a Qftpiro::
Fl'aná co ele Pau,la e Oliveira.
J aão Ferreira crOliveira Bueno.
O Arcípreste Felisberto Gome Jw'clim.

27.1\ Sessão

1.° Lo,u-se, o approvou-sC' a Acta da Se siío
antecedente, e lidos os Offi'cio , e Requerimento..:,
e discutidos os negocio' occorrentes sr d [ rio
ao que pareceu de ju. tiça.

2.° Determinou-se ao Governador de Santo,
que não pai~sasse Portarias para Cavalgadura
se não nos casos determinados, e as passoas a
quem competirem.

3.° Determinou-se, que se declaras.'p, que
o 8 nhor Vice-Pre idente terá o tJ'::\tamento
de ExcelIencia como a t m o 8 nhor Prf'si
dente, e ao mai 8enhore DC'putado. . de
o de 8enhoria, quando não o ten1Jão maio!'
por suas paten to .

4.° Que a toda a' Authoridade c remeWío
por copia para sua intelligcncia e f'xecução o
artigo 6.° da Acta de 25 de Junho d'e te an
no, e 3.° da Acta de hoj .

5.° Que a todos os Professores de di versa Ca
deiras estabelecidas n'esta Cidad se remetta
para sua intelligencia, e execução uma copia
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do artigo 3. 0 da Acta de 16 de Ago to com ou- •
tl'a do Plano approvado por este Governo para
a di i:s5.o das horas de lição.

6. o Ob ervou o Senhor Prc idente, 'que os
seu' de. 'pj os, f' patrioticos sentimentos não ha
vião sido declarado. em toda a sua exten ão na
Acta de 4 d(' Ago to' por quanto era ua in~

ten ão quando fez aquella declaração, que . e
ntende Se' que elle não 6 renunciava aos Or

denado que competião ao Emprego que tinha
ex.ercido n'e ta Pl'ovincia, ma tambem ao mai
pagamentos, que por ordem Regia se lhe de
vião fazer nella. Declarando-o poi agora assim
('m additamento, e e clarecimento daqu lla Acta,
dis 'e o dito Senhor Presidente que pedia e lan
ça e e ta uade laração naA tad'est dia,ea
:sim '(' mandou súmente para que e faça honrosa
memol'ia do Patriotismo de Sua Excellencia,
ma todo o Membro do Governo unanimé
mente agrade endo a offerta não convierão
n' l1a, p. não querendo entRo a Sua Excellencia
que s de lara.· e na Acta o eu offer cimento
di 'to me' 'mo ... mandou (azp!' menrão, em
que se a. rite.

7.° E com ('·tu~ d tpI'mina'orn se d o por
finda a Se ão, que foi a:-sianada por Sua Ex
erllcncia. Palacio do Govprno de' Sã Paulo,
27 dr \gosto d- 1821. O S cl'rttll'io do E.Tpo
dit nte Geral do Gov rno, ManoC'j ela Cunha d' 
ze'l'pcl Coutinho Souza Chicbono a fez p rI' ver.
, .Joâo Cal'los A ugw~to dr> OB!Jllliau C'n, Pl'C'-

~Ide'ntr .
.lo é Bonijacio de Anúrada e Sil~a, Vi 8-

Presidente. CIi.,'g
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.Vi6[Jael J o. ($ de olie r> {!'C{ P/ntu. ,('('1' '-

tario.
Antonio M{{/'ict QUaT'tim
A ndl'é ela Si/Da Gome'.
Anton.io Leite Pereira da G((mr/ Lobo.
Francisco Ignncio ele Sua';rl Qlleiro~

1l1anoel Roclr(lJnes JorcZâo.
Francisco de Paula e Oliceira,
João Ferreira d'Oliveira Bueno.
O Arcipreste Felisberto Go/ne Jardim.

28. a Sessão

1.0 Leu-se, o appl'OVOU-So a Ada da Se,' 'H.
antf"crdent , e lido,' o Offi io , c RC'quol'jm 11
tos~ di, cutido o 11('gocio. OCCOr1'('11Ü'..l 'C de
ferio ao quc pal'e eu dc J u ,tiça .

2.° D terminou- P, se ,c1('c1ara ',' novamrntc
ao OuvidoL' do Itú, o o mmu.ndantc de Gua-
rapuava, que o, Indio Caiapó,', ( o Bugrc,
não apanhado' com a,'ma, na mão m guonn
'ontl'a nó.' não ,ão e, cravo .

3.° Dcterminou- o a Junta da Fazenda nElO
pagne' gl'ati 11 r.:'H..'8o n19uma no,' Off1ciars acld ido,'
ao E tado maior da PI'ovincia que 11ão ('s-
ti VP1'em em actual 'erviro: (. que por tae,' 'crito '
considerado. por OI'U pal'a a, Ol'c!('n,' d Go-
VOI'110 O, SonhoL'r.>, BI'igac1oil'Oi:i J oRo J aCOJT1

elo Bauman, Tenente C)1'011('1 B l'naed J 0,-,'" Pinto
GaviFío, o apiti'lo Gl'ogol'Ío Ignacio Fenei I'a
•Yohrl' e o Coronel F,'[UH,i::;('o Antollin do Pau
la oguei )'a da Gama cncal'l'cgndo iritcl'i namcnLr
do Govprno da Villa do Santos.
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4. o Que . c pún!Jão cm CXf'cução a Ol'den.'
antiga., para que não p'J . ão reunir- e no me _
mo uj ito os Cargo de Juiz Ordinario, e Com
mandante da. Villa .

5. o E com estas det rminaçoen e deo por
finda a Se . ão que foi a ignada por Suas Ex '01-.
I nria,. Palacio do Govel'no de São Paulo, 99 de
Ago to de 1821. O SecI'etario do Expediente
GC'raI do Gov81'no Manoel da Cunha d' Azeredo
Coutinho Souza Chichorro a fez e crevel'.

J oào Carlo A u[ju to de Oeynhau en, Pre
idente.

Jo é Bonifacio de Anclracla e Sill:Ja, Vice-
Prc idente. .

Miguel J o é cl 'OliDeil'a Pinto, S CI' tario.
O Al'cipl'c te Feli berto Gome Jardim.
JOctO Ferreira d'Olioeira Bueno.
Frrtn i co de PrfU!rt e Olioeirrl

.F,'rtnci co !,r;nrtáo de Sonar Queil'(J~

Antonio Leite Pereira da Gama LoDo
André da . "ilV({ G01J/e~

Antonio M(lI'ia Qllrtl'tim

Sessão 29. a

1.0 Ll'U- e, appl'ovOU- 'e a da da S> 'ão
ante 'cdentr, e lido O, Offi io,' (' Requerimcnto.. ,
l' di~('lltidos o. nrgoeio o to!'r ntc e der I io
ao q Ue:' pai' ceu d Jl1sti(;a. ..

'>.0 Foi nompado pal'a mmanclantc Illt('I'1ll

da Villa c1f' TaubL te' o COI' tH'l Jo.'(" P0c11'0
Gal 5.0 de MOUl.'a C' Lacel'da ( dC'vel'ú padil' com
a maiol' bl'cvidade po. ivC'l, continuando a v~-
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'e]' O, Soldo qlH' tem . de mal.' < O'l'tltifica(;ão
corre pondent ao dito oldo, e cm quanto
durar e. ta diligencia' e para seu Governo e
intelligencia e lhe pa._ ará uma POI tal'ia e,'
t nsiva para ajudar na dita Villa o D . taca
mento MilitaI' Miliciano cone pondrntc' a hua
Companhia tirada da. for<:as Milicianas d'aquella
Divi 'ão, c outro im se regulare" . egundo a ln '
trucçõe secreta, que 1eva1'(' a signada pelo~

E.'cel1eti. imo~ Senhol'P prf'. idente, Tic -PI'e
. identr, e Secr tarios l'P pe tiyo..

3. 0 Qu o e. criv30 continue a ter aberta a
Caza da Camara para poder m jurar obedivn
('ia ú.· Bazc da r;on tituição, e a este Gov('rno
u::; pessoas que o dC'vl'I11 fazer, ("I que ainda não o
t m feito, e dará parte 'somanari mcnü' do.' que
o tiverem executado.

4, ° Foi nomruda llUa Commis ão ompo ta
elo Senhore Deput dos Manoel Rodrigue. Jor
dão, e Antonio Maria Quartim pal'a fL'aminarcm
a lista da pp soas que tC'm jurado p ver a
qu faltão pal'a e lhe Ordenar o fa~ão cm
t m po pl'e fixo.

5.° Que SP. pa.\·( Podal ia 'U Junta da F'l.
zenda para de.' 'onta!' da Cai.'a dos D('f;ronto.'
a quantia dpi; 303$545 I'S. que tc'm cru bilhete.
da Alfandpga, fazondo-s o de. ('onto por onta
da mesma Fazenda, applicnndo-se sta quan
tia pal'a pagan10nto da TI'opa.

6.° Foi nomracla a Commi sã Miliü1l' para
P. aminar o. Can,ellJas dn GlH'I'l'U que' fOl'no r'e
mrttidos pC'la DC'P.ubc.:iln Militai' dr' Santos, n

fio Membl'o.' o E,·(~('llentis.'imo SC111101' Vic 
Presid 'nte, o S nhol' CllOf'e d·\ Esquadra Mi-
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guel Jos' de Oliveira Pinto, o,' Senhores Co
l'orrei.' ntonio Lrite Pcrcien, da Gama, e Fran
i co Ignacio do Souza Queiroz.

7.° Em ampliação, e expli ação da Sessão
antecedente e ordene aoCommandante de Gua
rapuava n80 faça nova B.andeiras pllra dentro
do recinto d ua juri dicção, em ordem x
pl'e a d'e te Governo, limitando- e 6mente a
repelil' a força com a força m ju ta GuelTa, e
e lhe orden muito, e muito, que não e dem

ca tigos de ,unas, e outro infamantes aos In
dios, antes ejão tratq.dos com toda a justiça, e
caridade Christan' não sendo considerado o
Indios, apanhados Rm guerra ju ta e não como
prisioneiros de guerra, e 6mente obrigados
por oito annos ao serviços da Lavoura, e eco
nomia, como 'e fossem aggregado , ou alugado
sem comtudo se lh s pagar sallario ,e somente
comida, e vestuario, como hé de justiça. (1)

8. 0 Que e recommende ao Dezembargadcr
Ouvidol' da Comarca, de Ytú, que publique
por Edital, que os Inclios do Tieté', 0 Paraná,
qu sr a 'hão por tivre vontad em poder do
que o forão tl'aZPl; de ua. Aldea, ejão re
putado, homens livre, c 6 il'vão o tempo por
que' contrat8rão Ue, ou eus Pai, ,em po
der m . er vendido , ou pa~, ado de hun', para

(1) Aqui está. o Governo ProvLorio de S. Paulo creando
direito novo e e tabelecendo o captiveiro limitado do in
dias por oito anno . Daqui vierã.o as e peculações de José de
GoesPacheco e outros que iam ao sertão pegar indios, em
1822 para vÍl'em allLgal·os em Porto Feliz e Ytú com açoite a
mais e alarias á mene . Vide vaI. III .
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outro ; e que o mr -mo Dezembal'gndol' uvidor
informando- 'r eom p ._', , a. de pI' bidadC', c n·
tendidas promova hua (' 'pedição para os Indio
de Ti té, e Pal'anfi para ali iar o, Indio.'
Caiapô~', a "il"m aldeal'- (' no ,itio mais con-
'cnlente das mUI':J'cn. d'aqueJIe Rio, d que da

r;') part' a e, 'te To"el'n para appl'OVal' ( pla
no, 'se dar m o.' au. -ilio. IlP('1' , [\l·ias.

9.° E com ~ ta.' lrtpl'mina\iit\, 'r c!(,O pOI
finda a Se. '?ia 'que roi n s ignada por , ua.
ExceIlenciu'. PaIacio do Governe de São Paulo,
1.0 de Setembro de 1821. O Secretal'io do E,"
p diente geral do Governo ManoeI da Cunha d' A
zeredo Coutinho Souza Chi ho1'1'o a fez e rever.

João Cado ACt[Jllsto ele Oe!Jllhau en, Pre
idente.

José Bonijacio de A'11elrada e 8iloa, Vi-
ce-Presidente.

Miguel José ele OlitJeira Pinto, Secretario.
O Arcipreste Feli berto Gorne Jardim,
João Ferreira de OlirJeira Bueno
Fl'ancí. co ele Paula e Ol.iveil'a.
Manoel Rodrigue- Jordâo.
Francisco Ignacio de Souzu Qlleil'o~.

Antonio Leite Pereirrl do Gali/l{ Loúo,
ntonio MarüI Quur1im.

30,'" Sessão

1.0 Leu-se e approvou-se a Acta da Se sào
antecedente, L: lido. 0_ Omcio ,e Requprimento ,
e descutido.::i os negocias occ orrrente sr def rio
ao que pareceu do ju~ti :a.
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').0 aue todo o Almo.-arife, na forma
do ,U," R<'gimcllto.' tomem conta do Arma
mento, ffillnieüe etc. de ua.' Praça' re.pec
ti a , e d qui m diante nenhum os dê á qual
quer fficial em 'xpre. a Ol'dem d' te Gover
n , e,'cepturtndo os ca os urgente. , qu..- não, of
fi' m demora, cndo-lhes pedido' pelo Gover
nadare' d hui.'o de ,'ua respou'abilidade, dan
do anta a e te Governo. O' me' mo Almo,'a
J'jfe', apl'omptarão hum Mappa, ou Inventa ,o
de tudo o que ti rem a u cargo, declar do
o e. tado de cada hua da muni 'ões, e a lDa
mentos para qu e. te Governo saiba o qu há,
, ü de que rod di por.

3.° Que do De ta(jamento de Cavallar; <.l Mi-
liciano. exi, tente n'e... ta Cidade fiquen ó de -
tacada 20 Soldados com 'u cava1los, e o
mai ejam licenceado . E outro sim vi to ser
precizo em quanto não se di tribuel 1 os preso
para ua~ competente e taçoens, C04 ervar hua
for<:a armada sufeciente para este serviço, e o
mai ol'dinuI'i , será reforçado o Dlstacamento
at(o o numcro G.' 400 Praças escolhI a .

4.° (lue ndo noce... ario saber-se numeI'O
d 1iliciano. C'ffel'tivo domiriliario n e;'ta Ci
dnde, e 111 ja legun. em circuito, o. commandan-
te do re pectivos Corpos remettão logo o
Mappa da gente effectiva com que . e pode
contar na forma dita.

5.° Que o Capitão de Caçadores Gaspar An
tonio de Souza no Pret de Ago~to para lh . er
abonado, declare cil'cumstanciadamente em que
diligencia, e porqu razão se achão emp!' jga
da, a' Pl'aas do mesmo Pl'C't; c o Pag"'ldol'

v
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não pagará 'enão aos quc se apl'c 'entar m na
rcvi ta, ou tanda auzente.· C'stivcl'(\m IC'gal
mente authorizado .

(i.O Nomeou e. t Governo para Comman
dante de Iguap o Sargento Mór Diogo J o 'é
Machado de Castro e Souza.

7.° Foi nomeado o Senhor Juiz de Fora
d'esta Cidade para hú do Membro,' da Com
mis ão Militar ncanegada do xamc do- Con
seJhos de Guerra, que forão r m ttido -pela De
putc'tção Militar de Santo. '.

8.° Sendo precizo cuidar eriamente na
econ,omia das de, pezas publicas, e tendo pas
. ado o costeio, e aonsel'va ão da Fabrica de
Ferro para os Accionistas em que tem hua
ametad J a Fazenda Publica d'esta Cidade, eja
reduzido o Destacamento da dita Fabrica a oito
homens, ·om hum Sal gento, hum Cabo, e
os outos se~jão logo retirados.

9.° E com estas determinaçãe e deu por
finda a Sessão que foi assignada pôr Sua Excel
Iencias. PaJacio do Governo de São Paulo, 3 de.
Setembro ,de 1821. O Secretario do Exp di ntc
geral do Ç}overno ManoeI da Cunha d' Az l' do
Coutinh,<2J Souza Chichorro a fez eRU' ver.

Joéio Carlos Atl[JustO ele Oeynhatl eH, Pl'C
sidente.

José Bonijacio ele Andraela e SillJa, Vicc-
Presid ente.

]}l(quel José ele OlifJeira Pinto, Secrctari .
G) Areipreste Felisberto GOlne Jardim.
O Thezoureiro Mór JOctO Fef'1'eú'a el' Oli

lJeira Bueno.
Francisco de Paula e OlilJeira.
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~Wanoel Itoclrigue Jordão.
Fl'rtnei.. co Ignacio de Souza Queil'o~

Antonio Leite PereÍl'a ela Gama Lobo.
A ndré clc~ Silva Gome .
Antonio Maria QUJal'tim

31 ..a Sessão

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Se ão
antecedente, lido o Officios, e Requerirn D
tos, e di cutido o negocio~ occürrente., e de
feria ao que pareceu de justiça.

').0 Leu-se o Requerimento que ha de cr
vil' para os EmpI agados da Fabrica,e a Memn
ria a cU" ann xa; e farão approvada pelo Go
v rno, como já o tinha ido p"elo Ac ionista da
Fabrica, e pIos Excell ntissimos Senhor
Presidente, Vice-PI'- idente, e· Secretario da
Marinha. Miguel José de Oliveira Pinto, er
vindo pelo Senhor Secretario do Interior Mar
tim Feanci o Ribeiro de' Andrada, e c elegeo
para Membro do Governo encarregado da Di
r cção geral, como Di re tal' da Mina., e Ma
ta ~'e. ta Capitania o Senhor Coronel Mal'Lim
Fran i co Ribeiro dl; Andrada nomeado por
Sua Magestade. Para Administrador interino
o 1.0 Tenrnt Rufino Jo. e F lizardo, o qual,
aI m de eu oldo . gr'atificação de r idencia,
t r~\ pelo Cofre da Fabri a o [' to que faltar
paca prCCl1rh0]' 600$000 quc' hé o Ol'denado e 
tab IN'ido para () dmini. t1'adol'. Foi outl'O 'im
nomeado para F 'it 1', M tre da Fundiçã.,
e refino., o Su co Huldgren com o ordenado

"3~
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que percebia. E para F itOI', e MI,; tI' do Fol'
nos de r.everbero, e obras modellada 0 Allerr.ão
Liman com o vencim nto do eu contI acto; e fi
cou para outl a Sessão a nom ação do Feitor do.
Bosque, e Mina até conhecimento de hl1a pes
soa c~paz para o dito Emprego,

3. o Que se passe Portaria aJunta da Fa
zenda ~ acional para pagar Soldo, e Etape ú
Companhia dos Milicianos e tacionada em Tay
batê, cncarrrgando isto ao Dizim iro daquclla
Villa, e na sua falta ao COI'onel Antonio J os(,
de Macedo. .

4. o Que se passasse Portaria ao Almoxa
rife d 'esta Cidade para entregar ao Coron I J o '
Pedro GaIvão 60 arma, e 600 cal'tuxo', C'mba
lados, e o dito Coronel os fal'Íl guardar, e a on
dicionar debaixo de sua respon. abilidade.

5. o Que se OEficia se' ao Tenente COl'on 1
Joaquim J o é de MOl'aes e Abe u (1) agrad -,
cendo-lhe, e ao eo Officiae, o bem que .5e
comportarão no De. tacamento, Ç> peI ando o Go
verno em no~as cir umstancia' se comp01'Írm da
mesma maneIra.

6. 0 Pre tou homenagem o Capitão Múr de
Ca ·tro José Carneiro Lobo por. 'eo Pl'ocurarl r
o Capitão Antonio da Silva Prado na mão. do
Excel1entl simo Senhor Presidente, e cmpr
sença do Governo.

(1) Era official distlJlcto que subiu a brigadeiro; era
filho do coronel Fl'ancisco Oo1'ren. de lVIal'aes, capitão-Ill6r ue
Porto Feliz de 1797 a 1822, que regeitou o corgo de membro
do Governo Pl'ovisol'iú ele S. Paulo em 1822. Vide vo1. I.

(N. da R.)
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I. o Detcrminou- e que 1'1"' ponde, e no
Officio d 4 do COITente da Deputação dI"' Santos,
que o Governo vio com pl'aZ81' o desejo de
quel'crem ' olemni ::\!' ti chegada de Sua Mage, '.
tade a Pol'tugal, ~ jUl'amento que pre tou: o
GoverDo pal'tecipa do me mo pl'azer em summo
geáo, ma' não pode ai nda 01 mnisar esta fau~ta

noticia, porque não recebeu a noticia Offir-ial de
Sua Alteza R"aI, e logo qlle a rec ba, e darão
as Ord n n['re sarias, e emtanto se apromptem
para executarem a Orden do Governo.

8. 0 E com e.'ta determinaçoens se deo por
finda a 31.1\ SessR.1) que foi assignada por Suas
Excellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
5 de Setembro de 1821. O Secretario do Expe
diente Geeul do Governo ManoeI da Cunha d'A
zeredo Coutinho Souza hichorl'o a fez e ~rpver.

João Carlos Augusto de Oeynhausen, Pre
idente.

José Bonijacio de Andrada e Silva, ViC8
Presidente.

O Arcipre te }!elisberto Gomes Jardim.
O Thesoul'Piro Mór Joõo Ferreira d'Oli-

"eira Bueno.
Fl'ancis('o de Paula e Oliveú'a.
F,'aneiseo Ignaeio de Souza Queiro;;.
Antonio Leite Perpira da Gama Lobo
A ndré ela Sil(){{ Gome .
Antonio lJ1aria Qnartim

32. n Sessflo

approvou-se a Acta da Se são
3~
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ant€crdentc, (' lido,." o,' [fi.j s c R quel'inwn
tos, c de cutido o, negocios occorrentc.' . e de
ferio ao que pal'Gc o de justiça.

2. 0 E com estas d tel'minaço ns ,'e deo por
finda a 32. a Se são que foi a signada pOl' Sua'
Exccllencias. Palacio do Governo de S~o Paulo,
7 de Setembro d' )821. O S cl'etal'io dr Expe
diente Geral do Govel no Manoel da Cunha d' A
zel'edo Coutinho Souza ,Chi horro a fez e '
crever.

João Car.los A(lgu~to le Oe!Jnhausen, Pre
sidente.

José Bonijacio de Ancll'ada e Silva, Vi e
P]' sidente.

M a"tim Francisco Ribeiro de A ncll'ada,
S ecretari o .

Antonio NJaria Qual'tim
A ndl'é da Silva Gome .
A ntonio Leite Pereú'a da Gama Lobo.
M anoel Rod7'ig[te J orclão.
Francisco Ignaáo de SoU~(( Queil'o~

Francisco de Paula e OliCJeil'a.
O The oureiro Mór, João F'e7'reirCt d'Oli

veira Bueno.
O Arci pre 'te Feli berto Gomes Jardim.

33. n Sessão

1.° Leu-se e apr-rovou- e a Acta da S~~~ão
ant('ce~ente, e lido o,' Officios, _ R qurrim nto. ,
e discutido os nogo i s o Ol']'cnte e d f('rio
ao qu'" par ccu d .lu tiça.

2.° O Senhor D putado Secretario do ln-
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terior apre 'entou Sua Memol'ltl. obre a reforma,
que reputa nece 'urja no' E tudos d'e3ta Pro
víncia e o Govel'no approvando-a, encarregou- e
de dar com tempo. a. pl'ovidencias nece arias
P?-l'U. a croaçü.o de hua E cola normal nesta Pro
VI uma.

3.° Creou o Govel no huma Commissão Mi
li tal' para formar o Plano de hua nova ol'ga
ni,a 5,0 da Tropa d 1.1' e 2. a Linha da Pro
vincia debaixo da baze, que'o Governo ha de
dar, seo Membl'o' serão depois nomea
do .

4.° Officiou-~e a D putação Miljtar de Santos
confirmando, e declarando a Sentença' do Con-_
elho de Guerra feito e aos Officiaes inferiore

e Soldados do extineto 1.° Batalhão do Regi
mento de Caçadorc. Réu do motim, roubos
mortes perpetrados em a Villa de Sãnto ,

5,° Ordenou-se á mesma Deputa,ão que jus
tiçados o Réo que ali d vem perecer, e pos
tas a,' competente gual'ni oen' de Tropa de 1. a

Linha na,' Fortalezas da Villa, e de 2. a para
man te I' o ocego publico da mesma, e reti ]'e
logo o l'e to do 2.° Batalhão de Caçadore , e
'om ellc os Senhores Membro da Deputação
por (o. taI'em ambo nomE'ado Membro da Com
mi ão Militar Sobl'edita.

6,° E com e ·ta detel'minaçoen e deu
pOl' finda a SR. ão que foi a. signada por Sua
Ex }lencia, Palacio do Govf'rno de São Paulo,
10 de Setembro dr 1821. O Secl'etario do Ex- .
pedient Geral do Goyel'no Manoel da Cunha
d'Azercdo Coutinho Souza Chichorro a ffàJl.ies
Cl'QVe\',
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.João ados.li U.rJU. to de Oe.'/n!7ausen, Pre
sidente.

Jose Bonifucio ele ~l.ndr((dCf, (' ilDa, Vice
Presidente.

J1artún Franeisco Ribeiro de Andl'ada, P-

cretario.
Antonio 1v!((l'ia (JuCtl'tim.
A nd"é da .Silou Gome""
F,'ancl8co Ignaeio de . 'OUJ{ Q{lf'it o~.
Antonio Leiie Pereit'Ct ela Gama Loúo"
111anoel Rodl'igue< J ordüo.
Franci co de Paula e Oliveirc4.
a Thezoureiro 1161' J OelO Ferl'eira d' Oli

veil'a B ueno.
a Arcipreste Felisberto Gomes Jcu'clim.

34." Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se aActa da Sessão
antecedente, e lidos os afficios, e Requerimen
tos, e d.iscutidos os negocios OCCOlTC'nte s dp
ferio ao que p;:tl'eceu de justiça.

2.° Leu o Excellenti imo Senhor Vice Pre
sidente os Estatutos para se formar huma So
ciedade Economica a ben fieiu da Agricultura,
c Indu tria da Pt'ovincia, O," quae forão appro
vado pelo Governo, e mandou que remettes
sem por copia ás pc oas mai in tl'uida, au
thorizadas da Provincia, convidando-a a entrar
para a dita Sociedade.

3.° Igualmente foi acceito polo Governo, 8

se mandou fazer honrosa memoria, a oferta que
fez o mesmo Excellentissimo Senhor Vicé-Pre-
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idente da . ua Livraria, mappa~" modello , c
mach ina' para uo da mesma 'oei dadr cm
quanto não .~) e tabcleccr a Uni vCl'sidade, ou
a Socif'dad não os tiver pl'oprio.

4. o E com fi ta dterminaçoen 'e deu por
finda a Se . ão qtH' foi a . ignada por Sua E.'cel"
lencia . Palacio do Governo dp S. Paulo, 12 dp
Set mbro de1821. O Secretario do Expediente
(~el'al do Govf'rno, Manoel da Cunha d'Azpredo
Coutinho Souza Chich no a fez e~crf'ver.

. João Carlo Augn to de Oeynhau en, Pre
Iden te.

Jo 'é Bom'facto de Andrada e Silva, Vice
PI'e. id nte. <

Zl1artim, Francisco Ribeiro crAndracla, Se-
cretario.

Antonio Maria Quartim
Francisco Ignacio de Sou;;a Queiro N

A ntonio Leite PereiT'Ct da Gama Lobo
O Arei preste, Felisberto GOlnes Jardim,
João Ferreira d'Olíveira Bueno.
Francl:sco de Pctula e Oliveira.

35. a Sessdo

1.° Leu- e e appro ou- e a Acta da Se ão
antecfld nt r. lido os fficio, e Requerimen-
to , e di. cutido o negocio occonente e de-
ferio ao qu parec u de Ju tiça. .

2.° Forão nomeados Membro da comml 
siío 'Militar que ha de formal' o Plano de 01'

o-ani ação da Tropas d'e ta Provincia, panl.
PI'C idente o E," ll'ntissimo Senha! PI' ,'id nte

~5
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do Governo, e para Membros os Senhore Chefe.
de 'EJlt eIra Miguel José de Oliveira Pinto,
Mare l~ de Campo Inspector dE.' Milicia J o 'é
AroJcJ -de Toledo Rendon, Secretario da Gurrra

II" n.zaro J o é Gon alve, , o Membro
d Govrrl o Coronei Daniel P dro Muller,
Antonio Leitp Pereira da Gama Lobo, F!'an
ci co Igna io de S uza Queii'oz, c os Chefes do._
Corpos de Milicia , aqui re idente "

3.° Que e peça a Sua Alteza Real, em, con
sequencia de estarem os Estrangeiros metenQo
n 'esta Provincia Sal de fora do Rei no, que o
mesmo Senho!' declare qU p elles devem pagar
os Direito do estil1o, com p, oão a outra Mer
cadorias Estrangeiras, rJl'4' 1e alias, alem de
prejudicar a venda do - J •acional, prejudica
infinito o Commercio de Cabotagem d'este Reino,
c as finanças da Provincia.

4.° Qu igualmente se peça ao me. mo Se
nhor não determine mais que esta Provincia
faça de pezas a prol de outras, co'mo pOI' exemplo
Goiaz, c Matto Gl'os. O' porque o tp Gov rno
tem assentado de o não fazer, já porque a. Pro
vincia está muito Credora de Matto Gro o, jú
porque o seu rstudo actual de finan a não per
mitte semelhantes desembolsos, o que o Go
verno tp n já rep,resent::tdo a Sua lteza Real.

5.° O Governo nomeou pal'u mmandant
do Esquadrão de Cpvallaria de Linha d esta Ci
dade ao Tenente ~ ronel de Cavallul'jn.Ajudante
de Ordens do m... o Govern Bel' ardo José.
Pinto Gavião, para ás Ordens do Governo o
Capitão de CaçaJores José Joaquim dosSant s,
pedindo á SUft Alteza Real o confirme n'e te
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rxercicio, e lhe üonfil'a o Posto de Sal'gente mór,
em consideração aos seo bons erviços.

6. 0 E com e tas detel'minaçoens se deo por
finda a Se _ão, que foi assignada por Sua
Excellencia . Palacio do Governo de São Paulo,
17 de Setembl'o de 1821. O Secretario do Expe
diente Geral do Governo, Manoel da Cunha d' A
zeredo C.outinho ~ ouza Chichorro a fez escrever.

João Cm'lo A aga to de Oeynhclll en, Pre
. idente.

J o é Bó.ni(rwio de A ndracla e SilrXl, Vice
Presidente. ~

Martin Franeisco Riúeú'o ele Andracla, Se-
cretario.

M a-noel Rodrigues J orclão.
A nionio Leite Pereira ela' Gama Lobo.
FI'Clnei co Ignaeio de Sou~a Queiroz.
Franei'eo de PauJa e Oliveira.
João Fe7'rúNl cl'Oliveira Bueno.

36. 4 Sessão

i. o Leu- e e approvou- p a Acta da Se 
. ão antecedent', e lido o' Officio e Requeri-,
mento e di cutido o negocio' occorr nte se
deferio ao que pareceu de justiça.

2.° A entou-sc, que o Govrrno e ajunta'
cm Coepo na alla d te Palacio no dia em qu
hga se o Senhores da Deputação Militar d

Santo a esta Cidade, P o 2.° Batalhão de Caça
dorr, para o r cebrr c qur o enhor Secr 
tal'io do Interioe e Faz nda aggrad c s e os
~eus bons serviço's da parte do Governo, espe-

~

•
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rando que o~ ~ontinuem pal'a o futuro com a
mesma honra, actividade, ubordináção e disci
plina.

3. 0 E com e ta. detcl'minaçaen se deu por
finda a os ão, que foi a.. ignada por uas Ex
cellencias. Palacio do .rOV ena de ão Paulo,
19 de Setembl'o d 1821. O Spcr tario do Expe
diente Gera] do Governo Manor] da Cunha d'Aze
r do outinho Souza Chichorro a fez e 'cr ver.

João Corlos Auf'ju to de O('!Jnhau~(Jn PrC'-
'iden te e .

Jm;é BOnlfacio de Anclrada e , ilrXl, Vico
Presidente.

JIJal'thn FI'Ctncisco RibeÍ7'o df>. Anclrrrda, Se-
cretal'io.

J1iguel Jo é d'Oliveit'({ Pinto, Scrl'rtal·io.
A ntollio JJaria QUctl'tím.
André ela. l ilva Gome.
A ntonio Leite Pereira da GUina Lobo.
Manoel Rodrigues JOl'dc7o.
Fl'anci co de Paula e Olivej,'a.
Joc7.o Ferreira cl'OliT'JeirCf Bueno.

37.'1 Sessão

1.0 Leu- 'e, e approvau-se a da da Ses ão
anteced nL , c Iidos os Officios, Requ rimento
e discutidos o.' negocio OCCOl'l'ente deferia
ao que parp.ceu d JusLiçn.

2. o O Govel'no ProvÍsol,io attendendo ao en
commodo qu cauza:l dmilllstrac;ão da Fazenda
Nacional d'esta Província mandai' assistir com
grandes quan tias na Codo de Lisboa aos Se-
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nhores Deputado que a vão reprc cntar nas
orte' geme, Extraordi nU]'Ía ) e on titui n tCI)

da Nação_ Portugueza, pedio áü Excellentissimo
Senhor Vice-Presidente e Conselheiro José Bo
nifacio de Andrada e ilva mande hua Procu
ração para que n aquella Corte se paguem os
ord nado que Sua Excellencia lá recebe á· 01'

dem do Thesouro acional d' esta Provincia,
em parte da 'atisfação d8, quantia destinada para
'ustentação dos mesmo. , o. que dificultosamente

con eguio de Sua Excellenci:-:. em razão do seu
notorio dezintere e e mode tia: o Governo
mandou fazer d' i to honrosa memoria, e deter
minou se escreve se ao Augu to Congresso pe
dindo-lhe não 6 a appl'ovação d' este al'bitrio,
mas que '. digne ol'denaI', que o ditos paga
mentos se fação com toda a pt'omptidão para
que não faltem a mezadas do Senhores De
putado, que ao Senhor Deputado Thezoul'ciro
da Junta da Fazenda se ordene pague a Sua
Excellencia aqui a quadri aquelle Ordenados.

3.° A entou o Govel'no que. e determinasse
á Junta da Fazenda não ]'emettc c mai para
o Eral'io do Rio o Tl'ibuto. do Banco cobrado
pai' e ·ta PI ovin 'ia d .. e a conta da quantia
cobrada qU(~ tinha antrredont mente ido 1'e
mettida. c da exi. trnte rm aixa.

4.° Que (' offi ir ao Ouvidor da r 'mal'ca de
São Pa.ulo, que gucl'cndo dal'-'o XCI' -icio á
Junta' de Ju.·tiça, elIe infOlm ao Governo 'e
jú t m Proce . os em termo de ~el'em n'ella apr -
entado .

5.° Qu intcl'inament o s Iviço d'esta a
pitaI s ja alternado diariamente entre o J,fta-
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lhão de Caçadol'es, e a FOl'C;a Mili 'iana; qU8
o Commando d'esta dua Forças fica perten
cendo aJS seus respectivo' Commandante . ma<::
o Commando da Praça int.el'inamente pert n
cerá ao Senhor Coronel Lazaro J o é <;onçal ve .

6.° Que o Governo querendo pr miar O'
serviços da Deputação Militar de antos, a
sentou pcdil'-:se a Sua Alteza Real a Patentes
de Bl'igadei 1'0 gl'aduado pal'a o enhor 01'0

nel Daniel Pedro Muller, e de Beigadciro
[lectivo para o Senhor Coronel Lazaro Jo é

Gonçalves, ficando desoncrado do Commando
do dito Batalhão, por, e1' incompativ I o C'om
mando com a qualidade do Emprego de Depu
tado Secretal'io da GLrel'l'a n'esta PI'ovincia, .
por dever SeL' indemnizado das gratificaçoens qu
deixa de perceber.

7.o E com estas d tel'm inaçoens se deo por
finda a Sessão que foi assignada por Suas Ex
cellencias. Palacio do Govern~ de S. Paulo,
22 de Setembro de 1821. O Secretario do Ex
pedi nte Geral do Gov rno l\1anoel da ('unha
d'Az redo outinho Souza hichorl'o a frz es
ver.

João Cado A (tga to ele Oeynhcut en, P l' -

idente.
Mig(tel José de Olir;~it'a Pinto, SecI' tario.
Antonio M al'ia QUctl'tim.
A nd"é da Sil15a Gome .
A ntonio Leite Pereira ela Gal/Ui Lobo.
M anoel Roelrigue J ol'dâo.
Francisco Ignaeio ele ou~a Queil'o~.

Ji'ranei co ele Paula e OlifJeil'a.
João Ferreira de Oliveira Bueno
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Sessão 38."

1.0 Leu-. e, c approvou-se a cta da Ses
são antecedent-, e lidos o. Offieios, e Reque
l'imentos, e de. cutido o negocio occorrente,
e deferio ao qu pa1'eceu de Justiça.

2.° Assentou o Governo, em conseq uencia
de motivos que lhe foram pre:'5ente , e tp.nden
tes, á mantença do ocego publico, e boa admi
nistração d'e ta Provincia de S. Paulo, que e
suspenda o OuvidO! da Comarca Dr. Nuno
Eugenio de Locio e Seilbz por concorrerem
na sua Pessoa os mesmos motivos que em
outros MagistI ados a quem a I egencia de Sua
Ex 'el1encia suspend em obseI van~ia do Decre
to das Cortes de 14 de Abril d 'este anno; e que
. e lhe desse oito dia para despejar e ta Pro
vincia embarcando-se no POl'tO de Santos para
a Corte do Rio de Janeiro, onde deve apresen
.tar-se a Sua lteza Real o Senhor Prin 'ipe
Regente a uja Presença este Governo derige
os motivos que teve para tomai' esta semelhan
te medida (1).

3.° Qu se officias e ao Doutor Juiz de
Fora d'e ta Cidade 1.0 pal'a tomar conta da
Val'a de Ouvidor da Comarca na fórma da
Lei; passando :{ sua ao Juiz pela Ordenação.
2.° pal'a que como Ouvidol' intel'ino e encal
regue tambem da Intenden~ia da Policia, d'esta

(1) Foi despejado. sendo José da Costa Carvalho no-
meado para o substitui!'. Vide voI. I. 3i

(N. da R.)
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Cidade e omarca na onformidade do dispos
to na Carta Regia de 22 de Julho de 1766 encar
regando-se até d fazer subir a Pl'eSenlsa d'este
Governo as ua medidas a semelhan~e respei
to, declarando- e-lb que empr que preci ar
auxilio Militar o depl'eq u ao Official Com
mandante da Praça a qu m e pa ão as 01'·
dens competentes. 3. 0 que façam ir a ua pre
Sénça João Lopes da Silva com Loja de fI'·
['agem n'e ta Cidade c e tranhando-lhe ua
conducta inconstitucional o faça a signar Ter
mo de bem viver para o fUtUI'O, ab tendo- e
de fazer conventiculo , e declamaçoen... atten
tatorias contra a Ordem publica, e este Go
verno legitimamente estabelecido, e confirmado
por Sua Alteza Real o Sereni simo Senhor
Principe Regente.

4. o Assentou- e que e officia e ao Excel
lentissimo Senhor Bispo Diocezano para qu a
bem do socego publico d'e ta Cidade e com o
devido segredo remetta :sem perda de tempo o
Panre Modesto Antonio Coelho tto \, igario
Collado da Freguezia de Parahibuna para a
ua F reguezia, l'emovendo para e t fim todo

e quaesquer ob taculo , que ,e po "ão oppor
a sua prompta partida por er a sim convenien
t ao bem da Provincia.

5. 0 Determinou- que para haver todo o
segl'edo que muitas v ze' onvem na Obra
de te Gov rno a A ta da S 'õe' eria La
vrada daqui por diante pelo Senhor Secreta
rio do Ex.lJedient , qLl até agol'a a sub crcvia,
sendo gual'dado o Livro debaix.o de ua chave,
e 1'8 pon abilidade, que out!'o im e creverill
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elle mesmo aquellas Ordens, em que for pre
cizo .o mesmo segredo.

6. o E com estas determinaçoens se deo por
finda a Sessão, que foi as ignada por Suas Ex
cellencia . Palacio do Governo de São Paulo,
24 de Setembt,o de 1821. O Secretario do Ex
pediente Geral do Governo Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza C1lichorro a e cre
veo.

João Carlos Augasto de Oeynhau en, Pre
sidente.

José Bonijaeio de Andrada e Silva, Vice
Presidente.

Martim Fl'Cíneiseo Ribeiro de Andrada,
Secretario.

Migael José ele Oliveit'a Pinto, Secretario.
Antonio Mal'ia Qttal'üm
A ndré da Silva Gome
l11anoel Rodrigues Jordão.
Franeiseo Ignaeio ele Souza Queiroz
Franciseo ele Paula e Oliveira
João Ferreira d'Oliveil'a Baeno.

Sessão 39. fi

1.o Leu-s , c approvou- e a Acta da Ses
'ão antecedente: respondeu-se a hua Carta do
Dezembargador Doutor uno Eugenio de Lo
io e Seilbz:

2. 0 E deo -se por finda a Ses~ão por che
gal' de Santos a Deputaç~lo Milital' com o Ba
talhão de Caçadores; e as ignarão Sua E,
ce 11 ncias. PaJacio do Gov t'no de São Pu lo,. "3
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26 de S tembro df' 1821. O Secretario do E,
pediente Gbral do Governo Manoel dr ('unha
de Azeredo outinho Souza Chichorro a fez
screver.

loão Carlos Augu·to dp Oe!Jnhau en, Pt' 
idente.

José Bonijacio de Andrada e Silva, Vicc
Presidente.

Martim Franci co Ribeiro de Andl'ada, S -
cretario.

La~aro José GonçalfJes, Sem etario.
Antonio Maria Quctrtim
A ndré da SílrJa Gomes
Manoel Rodrigues Jordâo
Francisco de Paula e OliDeira.
Francisco Ignacio ele Souza Queil'(J~

João Ferreira d' OlirJeira Bueno.
Daniel Pedro Müller.

Sessão 40. 8

1.o Leu-se, e approvou-se a Acta da Sess'lo
antecedente e lidos, os Officios e Requerimen
tos, e descutidos os negocio's occorrentes e def
ferio ao que pareceu de justiça.

2.° Propoz o Senhor Secretario do Inte
rior c Fazenda, que fazendo-se constar ao Pu
blico o estado actual do Thezouro Nacional
d'esta Provincia, se abrisse huma Subscripção
pelos Capitalistas d'ella de Donativo ou em
prestimos ao mesmo J'hezouro, e n'este ultimo
caso se designasse huma renda pal'a o paga
mento do PI'emio, e applicando-se ns snbrn,'
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d'<'lla pal'a amol'tisação do J'effet'ido empr sti
mo : e e apdotou esta medida.

3. o Assentou-se que se declarasse á Junta
da Fazenda que o Senhor Secretario do Inte
rior e Fazenda como Pl'imp.iro Membro do Go
verno he o primeiro vogal da Junta, e Vice
Presidente d'ella .para uprir as falta do Ex
cellentis imo Senhor P residente, e que os mai
Senhores Deputados do Governo, que são tam
bem vogaes da Junta assignarião pelas suas anti
guidades primeiro que os vogaesJ que não são
Deputados do Governo.

4. 0 E com esta determina~oensse deu por
finda a Sessão, que foi a signada por Suas Ex
Gellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
28 de Setembro de 1821. O Secretario do Ex
pediente Geral do Governo Manoel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Chicharro a f z es
crever.

João Carlos Augústo de Oeynhausen, Pre
sidente.

Jo é Bonijacio de Artdrada e Siloa, Vice
Presidente.

ll1artim Francisco Ribeiro de Andrade
Sflretado.

La~al'o Jo~é Gon aloe, Secr tario.
'" t.ntonio Leite Pereira ela Ganw Lobo
Manoel Rodrigue JordãO
A ntonio Maria Quartún
A ndré da Uva Gome
Franci co Ignacio de , ou~a Queú'oz
Francisco de Paula e OlirJeira
JOctO Ferrei7'a d>OlirJeira Bueno
Daniel Pedro Müller.ilo
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Sessão 4P

1. Leu- e e approyou- e a Acta da C, 'silo
::\llteced(~nte, e lidos os Officio e Requerim n
to , e descutido os negocias occonentes e der
ferio ao que pareceu de justiça.

2. 0 Determinou- e que a Commi~ ão Mi
litar que ha de organisar o Plano para a Tr'opa
da Primeira e Segunda Linha da Provincia
principiará as suas Se:::isões no dia quatro do
corrente no Palacio do Governo para o que
serão avisados os Vogaes que não assi tirão u
presente Sessão.

3. o Que o Senh01 Corone.l Francisco [gn 
cio de Souza Queiroz fica authorizado para r 
ceber dos Administradores da Contribui(;ão vo
luntaria para a Tropa a partA destinada aos
Officiaes inferiores e Soldados Milicianos que
concoererão. para a I nstallação do Governo Pro
visaria no dia 23 de Junho prox imo passado
pas ando-lhes o recibo e cobrando o que ain
da se dever.

4. o E com estas determinaçoens se deo por
finda a Se são, que foi a ignada por Sua.' Ex
ccllcncias. Palacio do Gov rno d ão Paulo,
1.o de Outubro de 1821. O Secretario d Ex
pedi nte Geral do Governo Munoel d' z redo
Coutinho Souza Chicharro a escreveo.

Joãu Carlo AUfJu to de Oeynhall en, Pr 
sidente.

José BoniJacio de Ancll'ada e ilva, Vice
Presidente.

Martim Francisco Ribeiro de Andracla,
Secretario.
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ntollio Jlal'irt Ql(artim.
André drt l 'dou nome,:.
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.
"Jtlanoel Rodl'iflfl(J Jo"clc7o.
Frcr,nei~ co [gnacio ele Sou.Ja Qaei/'o~

Franci co de Paula e OliDeirCt.
O Thesoureiro MÓr J OÕO Ferreira cl'Oli·

veil'{;l Bueno.

42. 3 Sessão

j. o Leu-se, approvou-sc a Acta da e &0
antecedente, e lido os Officios e Requerimen
tos, e de cutidos os negocios occorl'ente se def
forio ao qu pare eu de justi a.

2. o Forão approvadas pelo Governo as ln, 
trllçoen. , que l1ão de appresentar nas Cortes o

enho1' ' D putado d'esta Provincia, e Orde
nou o Governo que ella sejão impressa a cu '.
tu do mesmo Governo.

3. o Que ejão mettidos em Con ('lho de Guer
1'a o Offi iae de Ca adores que e a havão 'ervin
do em anto com o extincto 1. o Batalhão ao tem
pn do l\10tim, roubo, e ILode. que ali com
fi ttião o ,dito Batalhão, por terem então aban
donado o o;:: u Corpo.

4. ° Que a ,ommis '10 "Militar proponha o
argento de Brigada Seba tião ..< ~avier d ou-

za, e o 2.°5 arg nto Carlo José Pinheiro,
Manoel Ar hanjo para o acce sos a que ~e

verem Subir em consideração ao bom erVlço
que pl'e tar- o ao II) tado por c a ião daquella
desordem.

5. ° QuP, o S nhor Secretario da Guerra avista
).\~
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do OlHeio do Fizieo ~Iúl' interino d'p ta Pl'o\·in
eia de 3 do Corrente a re. peito do Ho pita1 l1i
litar d'esta Cidade oe intel'inampnte aquella
provid neias, que m Se ão lhe farão det I'·

mlnada', quanto ao Empregados, e (~uaL'da do
dito Hospital, mas não quanto rt Botica até'
novas Ordens.

6. o E com sta detcrminaçoen e deu
por finda a Se ·~o; que foi a slO'oada por Suas
Exeell n ias. Palaeia do Governo de São Pau
lo, 3 de Ou tubro de 1821. O S er tario . do
Expediente Geral do Governo Manoel da Cu
nha d'Azeredo C'outinho Souza Chicharro Se
cretario do \l:xpedient O'eral do Gov rno a
ser veo.

Joâo Carlos A u,fJu. to de Oe!Jnlwu -en, Pt' 
sidente.

Jo'é Bonit({cfo ele An.drrula e ,i/{J{(, Ir('-

Presidente. <

lVIal'tim F I'Cmci co Riúeiro de Anclraclr( ,(-'-
retario.

La.Jcu'o Jn.'é Gnn('(llcc' S('('I'ctal'io.
Joâo Ferreit'(( dJOü"eif'(( Bueno.
Antonio Morta QUCil'tim
Frrm isco I[l'wroio ele Sou-ri Q{l('Ú'o:;
Dmúel Pecll'o .1.11ullel'.
André da " i/"a Gome.
Franci co de Paula e Olioeira.
iYlanoel Rodrt'gae. JOl'dâo.
A ntonio Leite Perci!'{( ela GruJ/(( Lobo.
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4~.a Sessão

1.° Leu-se, c approvou- c a Acta da S ;:;::sâo
anteced nte, c lido' us Officios, ' Hequerim ntos,
e de cutido' o n gocio occor!'ente. e deferio
ao que pare eu de ju tiça.

2.° A lltOU-. e que e tira em dua Co
pia da Sessoen que fizel'ão com o A
cioni ta da Fabrica e que e remcttão huma
ao actual Admini trado!' da me. ma Fabrica
para sua intellig nciuJ o outl'a ao Senhor Pro
curaJor geral do' Accioni tas ,para pOI' e]]a pl'O
yer de remedio o que for onvenicnte ao bem
do. mesmos ccio,nistas.

3.° Determinou-se que o dito Admini tra
dOI' informe e ha naquella Fabl'ica sugcito
capaz pal'a dirigi!' o trabalho· da 'Maquina do
broca!', limpar, e forjar o cano de E pingar
da, e a, po. sibilidades pal'a a dita maquina tra
balhar com agua afim de ser eJ1a removida do
T!'om para a dita Fabrica. '

4.° A sentou-:-e que e remetta a Sua lto
7.U Real a' ln tru'ço n que r.'t Govelno re
mett ao._ S nhol C1 Deputado, na Corte, e
qn as ditas ln tnlcçocns fo sC'm a ompanha
da d hum Officio ao Me mo Augu. to S nhor no
qual o Govcl'no, julgando como uma Calamidad
publica ua au encia pam 1 ortugal, e rf'putando a
sua xi tencia no Bl'azil, comcl hum laço d maior
percisão para a conscevação de. integl'idade ca
thpgoria d'este Reino, e Ihepe aa uacon 131'

vação n'el1e' e outro im que haja de fazer publica
tanto a dita ln. trurçàcs camo l~ Officio que a
.acompanha a todas a. Pl'Ovinrifls do BraziI, PJ9a'
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quanto toda tflm () me. mo intflr(l" ..e qUf'

e ta (1).
5. 0 ameou-se para Governador interino

de anto::; a C'nhoL' T n 'ntC' C'ol'ond Jo", ~\n

tania da Silva V<.lentc \judante das Orden
deste GovC'l'no, p l'mittindo- 'e que volte para
esta idade o Senhor r )fon(~l Ajudant da,
Ordens Fl'anci co ntonio de Paula JO'gueira
de Gama em atten i'io a, mole tias, ({ue allegou
pade er.

6. o E com e tas destel mina oen se deu
por finda a Se são que fo' a ignada por uas Ex
cellenciu... Pala ia do Governo de ã Paulo 6 cl
Outubro de 1821. Manoel da Cunha d'Az redo
Coutinho Souza Chicharro, Secr tario do Expe
diente geral do Governo a e rev~o.

João Carlo' Augu;:to de Oeynhausen, PI' 
idente.

Ma,"tim Franciseo Ribeú'o de Anclrada,
Secretario.

Lazaro José Gonçal7Je, ecretario.
Miguel José de Oliveira Pinto, Secretario.
Antonio M Cll'ia Qu.artt'm
Fremei.. co I,r;naeio clp. Solt.Ja Queiroz.
Manoel Rodl'igue Jordão.
A ndrê da ) ilva Gome.
Franci'eo de Paula e Oliveira.

(1) Não foram ainda encontrados neste archivo os origi
naes, nem as copias das in trucções aos deputados á OÔr
tes de Lisboa e da representação dirigida pelo Governo
Provisorio ao Príncipe Regente, .Â.. repre entação da Oamara
Municipal foi publicada no vol. l.

(N. da R.)
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44.1\ Sessão

1.0 Leu- e, e approvou-se a Acta da Sos
'ào antecedente o lidos o. Officio, f" Requel'i-
mento' d cutidos O' negocios occonentp

(l detferio ao que pareceu de ju tiça.
2. o Ordenou-se que se pas,'p Portaria a

J unta de Fazenda para pagar aos Senhol'p
Deputados 'o1'onel Antonio Leite Pereira da
Gama Lobo, e Tenente Coronel Antonio Maria
Quartim Membros de te Governo a quantia de
ei conto, e quarenta mil l'éis dE: ajuda d

eu t pC"Ja'ua ida ao Rio d Janeil'o a parti
ciparem: ua Alt za R al a instala ·50 de te
Governo.

3. o Que o n110r ocrctario do Expedien-
te gpral do. Governo pus e por Certidão e o
Ex-Ouvidor d e ta Comarca o Dezembargador
Doutor;, T uno Eugenio de Locio e Se11bz re 
pondeo a todos o Officio, que por este Go
verno lhe forão derigidos,

4,° Que, e pa se Portaria ao Senhor Es
cl'ivam Deputado da Junta do Fazenda paI
pas ai' pOI Cf'rtidão e dito x-Ouvidor foi [
fec ivo "m a~i, til' a. Se oen da Junta ecm
Juiz Executor, c. om promoyer a e,reClH;ocn,'
do Devedore da Fazenda acional deciaran
do o numero das qu lhe fOl'ão remettida, c
da quP ultimou rm eu tempo.

5.° (\:ur ,-'E' Omeie ao Spnhol Doulur Ouvi
dor int I'inu d'e ta (;omal'ca par mandar pu 
. aI' POl' Certi dão pIo. E. 'cl'iyarn d ,eu.' 'U]'

0'0 quanta' udi 'nria.· frz o dito E.'- uvid I'

dUl'antp todo o trmpo (jU0 (','('I' ru o lugq.l'
41'/
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Bonijaeio de A nclradfl e • illJ(f., Vicr
te.

side
J

Presld

{'.om declaraç80 das quC' ellC' me 'mo fez, e da.'
que mandou fazer pelos Advogad '. Se roi
exacto em julgar afinal os PI'OC .' o::;, c quan
tos 'xisiem do cu iem po para e.''ii .fim. Ouan
tas corr i oen fez na Comarca, pOl que Vil
]a , e qu tempo f' df'morou cm cada huma
d'ellas com corr ição abf'da. Se uidou na co
brança da Decima, QU E' o que. C' acha fC'ito
n'e te Ramo se d vc aos Juizes d F ora que
forão d' sta Cidade João Gome.' d Campo. e
Nicolau de Siqueira QU0il'oz quando e tiverão
com a Vara de Ouvidor. Finalmente o dia em que
o dito Ex-Ouvidor lhe en tregou a Chave do Cofrrf'
da Provedoria de Auzente. ,Capella e R .>siduo
da Comarca.

6. o 'Prestou Homenagem o Capitão Mór de
Itapetininga Francisco Xavier de Araujo na mão
do Exc. mo Senhor Presidente, e em Pre ença de
todo o Governo,'por seu bastante Procurador o
Coronel Francisco Alves Ferreira do Amaral (f).

7. 0 E com estas determinaçoes se deo por
finda a Sessão que foi assignada por Suas Ex
~ellencias. Palacio do Governo de S. Paulo,' 8

.., Outubro de 1821. Manoel da Cunha d' AzE'
Coutinho e Souza Chichorro Socr tario

xpediente Gel'al do Governo a escrov o.
elo CCíl'lOS A 1.ígU$to de Oe//nhr/Usen. Prc-

(1) C 'fonel Ferreira do A.maral foi nm do~ hel'6es (la
Be1'nanla d, hllncisco Ignacio. Vide vol. J. \

(X. da n.)
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.1frll'tim Ff'{tnei~('O rti/Jeif'o rir Andr({(/n, St:-
Cl'etul'i o.

L(I~al'o Jo~é Gon aloe', cretario.
Jrfi,r/flel J o J de Oliveira Pinto, ecrctario.
A ntoniu Maria QuCtrtún
A ndré da dlJa Gome
Antonio Leite Pel'eit-a da Gama Loúo
Francisco Ignacio ele Sou,:a Q[{,eil'(l~

Jlanoel Rod,'iglte JOl'dâo
Francisco de Paula e OlilJeira
João Ferreira d' Olioeira Baeno
Daniel Pedro :'v/alter.

45." Sessão

1.0 Leu-se, e approvou-se a Acta da S
. ao ant cedente, e lidos os Officios e Requ 

imcnto , e des~utido o negocios occorrentes,
defferio ao que pareceo de- justiça.

2. 0 Mandou- e remettc!' ao Senhor Coro
nel FI'un isco Ignacio de Souza Queiroz, como
Socio da Fabl ica d Te 'idos d' esta idade, o
Inventario da que pertencia aq Capitão João
Marco Vieil'a, para que a nova Sociedad re
ceba aq uell utensilio, ficando obrigada por
T rmo juClicial a ntrega-los ao dito João Mar
co Vi ira, quando Ue não queira ser pago
pela avaliaçoen' do Inventario.

3. 0 Determinou- e <1 Junta da Fazenda Na-
ional que faça por em Hasta publica os dizi

mo. ela PI'O incia, vi to que o antigo' con
tractadores não anuirão a proporçoen, que na
mesma Junta se lhes fizerão. Que expessa as

1-/6
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Ord ns nce ""Ul'ic:: para ,'CI' m pago, de 'pu
venci mntos por inteil'o os Calo de E quadl a
e ,oldado reformados da Tropu de Linha. Oue
ao Alferes aggregado ao Batalhão de 'Caçado
res Thomaz de Aquino Ca ti o e endemni.'c
dos soldos da ua Patente de. de 12 d Abril
proximo passado não obstante não ter appre
sentado a sua Patente mas segundo a Ordens
ultimamente dadas.

4.° Que vi to não poder o Tenente Coro
n I do Real Corpo de Engenheit'o Jo,'é Anto
nio Pereira Cabral empregar-.' na dil'eeç10 da
E~tl'ada de ,ritiba para Antonina se Officir
ao Ouvidor d'aquella Carnal' a para nomear
pes, 'oa idonea, que dirija aquC'lla obra na Con
formidade do Plano approvado pelo Gov rno
para a factura da E tradas da Provincia, (
em pre debaixo da dir cção Geral do S nhor Co

ronel do Real C;ot'po de Engenh iras, e 1\Irmbro
d'este Governo Daniel Pedro Muller, rom quem
se comun' arR ao mcsmo. 1'(\ peito a pe soa que
fo I' n lJ f 'lO '1-.

5, o ~ com esta delibC'r:H' n, ,'c d u pai'
l a a Sessão que 10i "I, Ign d:.\ por, ua. E.·

éellencia . Palacio do Governo dr São Pc ulo,
10 lf' Jutubr de 1821. ManooI da Cunha
d' úPl do Cou j ho Souza ChichorJ'o, S rI' 
tUI" do Expedi 'nte G ral do Governo o (.'
c 'ev o.

João Carlos A ugu, to de Oeyn1zctll en, Pro
.' dC'nte .

.ir 01 BoniJaci{' iI] 4.ndrarlrt e i/va Vicp •

Presidente. .
La, ( J' df.'lcs, Secl'pt ü.
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Jliguel .lo é (rOlioúro Pinto, SeCl'f'tal'io.
Antonio Maria Quartim
André da Siloa Gome.
J OrlO Fel'l'eira d'Oliveira Bueno.
Dcmiel PC'd,'O Jlulfel' .
...11anoel Rodl'il/ues .1orc/âo.
Franci~'co Ignaclo de , OU:JCl Quell'o:J.

46. 6 Sessao

1.o Leu-se, e approvou-se a Acta da Se 
'ào antecedente c lido os Officio e requeri
mentos e descutido' o, negocio occorrentes e
delIcrio ao que pareceu do justiça.

2. o Mandou-se que se passe Portaria a
Junta da Fazenda pal'a expedil' a Orden' para
erem coberto de palha o Telheiro volantes

do Ar enal de Santos, e retelhado o fi.'o, a 
,im como o fexamento ompleto da Cerca do
€stallciro: para se abonar ao S nhor Almo,'a
rife da Fazenda a dI" peza dI) I' telhamento do
Colegio, huma Escl'evaninha pata Secretaria
do Governo, c o Con Ol'tO de huma Cadeira:
e mandar r <'olh I' todo o E 'cravo do Fi 
co que estavão alugado, e o mand apres n-

r ao Senha!' COI'onel Lazaro Jo é Gonçalve,
para. J'em applicados ao serviço de Capinf'i
1'0 da Cavalhel'i 'e.

3. o E 'om e. ta delibcraçoen e deu por
finda a Ses i10, que foi a ignada POI' Sua
ExcpllE'l1cia. Palacio do Gove!'no dp São Pau
lo, 13 de Outubro de 1821. Manoel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza hichorro Sec' ta-
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rio do Exp cliente G-C'l'al do Governo a . cI'e-
veo. . ~

Joâo Cado. Aligli to de Oeynhau en Pre
id nte

.To. é Bonrfcwio de A nelraela e . iLDa, "\ ice'
PI' sidente.

JlJartim F T"Cmei (;0 Ribeiro ele A ndrrlcla Se
cI' tario .

. La~aro José Gonçaloe , Secretario.
J1igliel J o é ele oliveira Pinto, Secretario.
Antonio JlJw'ia Quartún.
A ntonio Leite Pereira da Gal1'W Lobo.
Franei eo Ignaeio ele Souza Qaeiro:J.
;.11anoel Rodri[jlte~ J ol'elão.
Fl'anei eo de Paula e OliDeú'Cl.
.Toão Ferreira el'Olioeú'a Bueno.
Daniel Pedro M altel'

47.a Sessão

1.° Leu-s, e approvou· e a Acta da Se -
.'ão antecedente e lido' o' Offi io 'requ I i-
m nto . e de cutido o n gorio o corrC'nt
e d ferio ao que pal'ec u de j u tiça

2.° Mandou- e xpedir Portaria para c
Org&.nisar o Regimento de Caçadorp d hum
.~{) Batalh';w di· Companhia com 693 Pra
ça ... egundo o R gulamC'nto dado pare a Tro
pa d Portugal de 21 d Fevrl'ei1'0 d 1 16,

hua Companhia de l'tilhal'ia m Santo das
Pra a do R('gimC'nto de ....a\adol,. que alli e
a havão de tacadas.

3.° MandaJ'ã - 'o xpedil' dilferent ...· POI'-
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ta1'ias para diversos objecto·, como ha de Cons
taI' do Regi tI'O g ral.

4. o E com c. ta.' deli b !'aço""n' . 'C' d('o pOI'
finda a Se. ã quC' foi a', ignada por Sua Ex
cf'llen ia.. Palacio do G-o\'('J'no de São Paulo,
15 de utubro d 1 21. ManoeI da Cunha
d' zcrC'do (outinho Souza ('hi 'horro, Secreta
!'io do Exp dient o-e1'al do Governo a e. 1'8veo.
. Joâo Carlo Anf!ll to dp Oeynhau en, PL' 

'Idente.
ZV1artitn F/'ancls('o Ribeif'o cl'Andrada, Se

cretário.
La~m'o J o é Gonçaü,es. Secretario.
Miguel José de Oli7Jeira Pinto, SecL'etal'io .

. Antonio Maria Quartim.
A ndré ela Silt;a Gomes,

I Antonio Leite Pereira da Gama Loúo.
Francisco Ignacio de SOUZcl Queiroz.
M anoel RodrifJue J o/'düo.
Franci co de Paula e Oliveira.
J oâ.o Fet'reit'Cl de Olivúra Bueno
Daniel Ped,'o Muller.

48. a Sessão

1. o Lru- e, e appl ovou-;~e a A ta da Se3
são antecedente, lido. o Oifi io' e R que
rimen~o, descutido o. negocio ocrorl'en te ,
:s d fferio ao que parecf'o de justiça. .

2. o Receberão-se '3 lerão-se tres OffiClO
doi do Govel'nador intel'ino de Santos o Co
ronel Ajudante de OL'dem FI anci. co Antonio
de Paula ogueirD da Gama, (' hum do 1.1l?--
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7.embargador Dr. ~ uno Eugenio de Locio e
S ilbz, p a todos ,'e ,'espondco; levando ta
respostas o Aj udantc de Ol'd n do Governo,o
Capitão Geegol'io Ignario Pereira, obre com
as rpcommendaçoen. ron,'tantp. ela Portaria
quI" c;:e lhe entregou.

3.° E om (','ta,' clr'libCl'açoens 'C' ueu pOl'

finda a Sessão quc' foi a signacla pOI' Suas Ex-
eUencia . Palacio do Govcrn de ão Paulo,

17 de Outubro de 1821. Manoel da Cunha d' A
zeredo Coutinho Souza Chichol'l'o, S(,crf~tario

do Expediente Geral do Governo a escl'eveo.
João Carlos Artgusto de Oeynhau'sen Pre

sidente.
José Bonifact'o df!- Anel/'ada e Silva, Vice

Presidente. '
La:Jaro Jo é Gonçalves, Secretario.
Miguel José de OlúJeira Pinto, Secreta

1'10.

Antonio Maria Quarüm
A ndl'é ela Silva Gome
Antonio Leite Pereil'Ct ela Gama Loúo.
111anoel Rodl'(que Jordão.
Francisco Illnaeio ele Souza Qlleiro:J
Francisco de Paula e Oliveira
O ThesoUl'pi 1'0 Mó!', J oãn Ji'el'reú'a cl'Oli

veú'a Bueno.
Dam'el Pedro l1Jitller.

Sessão 49. 8

1.0 Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
são antecedente, c lidos os Offieios, c Reque-
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rimentos, c descotidos O negocios occorrente
se dpfferi ao qu> par ceu de justiça,

2. o Mandarão-o cxpediJ' differrntes POI'·
taria , c Officio sobre diveI' o objecto',

3, o E com f'stas deliberaçCJes . e deu por
finda a •'os ào. que' foi a ignada por sua E.r_
cellencia . Palacio do GoverDo de S, Paulo,
20 d Outubro de 1 21. Manoel ela Cunha d'A
z.er do Coutinho ouza Chichorro Secr tario
do ExpC'diente gp.ral do Governo a e creveo.

João CarIo. Altgu to d Oeynhausen, Pre
sidente,

José Bonifacio ele Anclrada e Sil()a, Vice·
Presidente.

La~aro José Gonçal()e , Secl'etari o,
.Lllfi[jClel lo. é ele OliL~ei7'a Pinto, Secl'etari o
Antonio Hal'ia Qual't{w
A ndl'é da il7JCt Gome
A ntonio Leite Pereira da Gama Lobo
Manoel Rodr~'9ue Jordão
Francisco Ignacio ele Souza Queú'o-::
Franci co ele Paula e Oli()eira
João FeI'7'eil'a crOlioeil'a Bneno
Dmúel Ped7'o .L11uller.

Sessão so.a
1.0 Leu- 'e, e approvou-se a Acta da Ses. ão

antrced nte lido os Offieio e Requerimen
tos, e descutidos o negocios occorrentes e def
ferio ao que pareceu de ju tiça.

2. 0 Leràó-se vario Officios do' Secreta
I'io de Estado das differentes Repal'tiço~p da
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I ....orte do I ia du J an i1'0, informal'ão- e dois
d',plles vi 'ta a urg('Deia das mat'ria' cl qur
tl'ataV8.o, , os mai ' fi 'ariio para, (' rcspond rem
nos ,pguinte Corr io,'.

3.° Quanto a Portaria peja qual Sua Al
teza Real o • rl'rni,~~'imo .' CUhOl' Pri nci pe Re
grntn r.on('rdeo Lic'rl1\a para o Excellenti imo
Senhor PI'!' idrnt(' d'(' 'Le Gov rno João CarIo.
AuO'u, to d \ eynhau.'en i l' a ôrtc do Rio de
Janeiro ConsultaL' o' profe sore, sobre ua mo
le,tia" o Governo mandou q ue se cumpra,
tendo o cu erreito depoi .. da resposta de Sua
Alteza Real a Repl eseu tac:ão que Jhe deve fa
zer o me,'mo Governo.

4. ° Oeclcnou- e para clareza do Con, eJbo
d Gu I'L'a a que. c mand,ou proceder aos ofE
(',iae:-- do cxtin to pI'imei "O Batalhão de Caça
dol'C " l'em·etta ao Pl'e ident d'elle a Copia
legal do Relatorio sobre o exame do Conselho
de Guerra foito ao ln [(-I,io1'e . e Soldados uo
pI dito Batalhão, que roi remettido om o
Con. elho a Sua lt za Rcal para eu onhe
cim nto, e final d tprminação.

5.° E com ,'ta' dolib raçoen 'e deo POl:
finda a Se, são, qUf' foi a.5signada por ua v,x
cellen ia'. Palacio do Governo de S. Paulo,
22 d Outubro de 1821. ManoeI da Cunha
d'Azeredo. Coutinho ouza hichorro Secreta
rio do Expediente O'eral do Governo a Escre
veo.

Joâo Crtl'lo.~ Auqu.to ele Oegnhall en, Pr -
sidente. '

José Bomfaeio ele ri nelracla e SillJa, Vice
Presidentr.
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Lrr:;m'o Jo~r' Gonrrt!oC's (.:el'!'tario.
J1(r;uel J O é ele Oliveira Pinto, . CCl'etal'io.
Antonlo JlarúJ Quarú1J1.
A ndl'é r1(f Silva GOfJW .

A ntonio Leite PN''Yil'Ct da Goma Lobo.'
F"anci eo IgJ'wnio ele Soa ~Ct Queú'o:; .
...l/anoel Rodl'i[jues JOI'dâo.
JOelO Ferreira d'Olioeil'a Bueno.
Daniel Peell'o Jluller.

Sessão 51.n

1.
0

Leu·, e e approyou-se a Acta da Se" 'Ro
anteced(,nte, o lidQ,' os Offieio,' (' Requcri m n.
to,', c descutido' os nego io,' OCcolTente . d f.
fel'io ao que parcc u cip ju, ·tiça.

2. 0 D terminou-'e 'P rem tt c a Junta
da Fazenda, e ao Ouvidol'C' da Pl'ovin ia a
Lei da CÔJ'tes de 2 do Julho d'e te anno,
que pl'ohibe a todas a' Authol'idad, a igna
I'em de l'ubJ'ica dev ndo n fazrl' c m o app 1_
lido.

3,0 OU(' ;-:> J'f'm ,tti\u no Ouvidol' int l'ino
d'e ta Cidade o' PJ'oC'E',:'iO Jo.· Réo, F li 1 rto
Ferreira Campello, Bel'naJ'do Jo"é d mOI'im,
e outro mandados pf'lo Juiz dr FOI'a de San
tc para, cl'cm julgndo. na Junta da Ju ti(;a.

4. 0 E com e~ta' clplib('J'a(:opn' "C' de IJ I'

fi'nda a 'ão que foi nSí-iignada pOl' lUa. E.·
cellrncia . Palacio do GOVC'I'11U de São Paulo,
24 do Outubl'o de 1821. :NÜt11oC'! da ('unha
d'Azoredo outinho Scel'oLario d ExppdiC'nto
gC'J'ul do Governo a c, crcv u.).fl.)
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João Carlo AU!Jasto de Oe!Jnhaasen, Pre
sidente.

J o é Bonifaáo de A nclNtcla e SilDa, Vjce-
. Presidente.

Lazaro Jo é Gonr:aloe , Secl'etario.
Antonio Mcu'ia Qtlc(,/'tün
André da SilDa GOtnes.
Fl'aneiseo Ignaeio ele SOtl.:;a Quei"o~

lVIanoel Rodrigues Jordão.
João Ferreira cl'OlirJeira Baeno.
Daniel Pedro Miiller.

Sessão 52. a

1.o Leu-se, e approvou- f' a Acta da e.
são ant c .dente, e lido' o Officio', e R que
rimento , e di cu tidos os egocio occoer nt
se deferio ao que pareceu de justiça.

2. 0 E com estas deliberaçoens se deo por
finda a Sessão que foi a ~ignada por Suas Ex
cellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
27 de Outubro de 1821. Manoel da unha d A
zeredo Coutinho ouza Chichorro Secretario
do Ex.pediente geral do Govel'no a escrevo.

Joâo Carlo Augu to de Oeynhausen, Pre
sidente.

José Bonijaeio de A nclr rda e 8il a. Vi·
ce-Presid nte.

La~aro lo é GonçalrJes, . e r tarjo.
Miguel José de OlifJeil'a Pinto, Secretario.
Antonio .1111al'ta Qfl.((fotim.
A ndré da SilfJa GO/1'/;8 .
Antonio Leite Pereira da Ga71:La Lobo.
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l11anoel Rodl-i!Jue<~ Jorc/r70,
.Toão F el'l'crl a de Olt'Cell'rt Bu('no.
FI'(tI/ 'i co de Paula e Olicei"u.
Daniel Pedro JlÚllel'.

Sessão 53'1

1.° I o o t d....Jeu -, - , e appr \' U-, e a c a a ~,-

-<Io Hnt ced nte, e lidos os Offieio, (' 1 eque'
rimentos, e di cutido' o N gocios oecorren-
te '0 def-'{' rio ao que pareceu de justi(·a.

2." Deliberou-se que em ob ervancia das
ln, trueções Regia de 26 de J aneira de 1765,
e Gal'ta Regia de 22 de Julho de::' 1766, diri
gidas a p te Taverna, e o c tílIa pl'aticado pe
lo- Excellpntissimos Capitaen, Generaes d'e.'ta
Provincia sp pxpe. siio c s orden para. e ri
gir em YilIa. as Freguezia da Franca com a
dos B:üatac. qu . e denominal'á-Villa FI'an
ca d'EL REI ....... e a ele Pira icaba com AI'a
l'aquara CJu e chamur"t - Villa noya da
Con'tituiçã - depoi:- do quP e parti ipará a
Sua .\It za Rea! o S reni ..-imo Senhor princi
pr Hrg nt d'<ste Hcino.

, 3. 0 l\1anda6ío-se r. -ppc1i I' POI'taria pal'a
dlv I' os objectos.

4,° II~ com o, ta, .dr]ib(,),u O( n8 deo paI'
fin<1n a ssão, que' foi as i(J'nada p r 'uas Ex
e ]lencias. PaJa '10 do GovC'I'no d ". Paulo,
28 d utubro de 1 21. ~ranoel da Cunha
d'Az0t, do Coutinh Souza Chic1Jol'l'o Se l'e
tario do ]l,,'ped i nt(' gel'a] d G vemu 60''l P.
Cl'evco.
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João Carlo A ugw~to ele Oeynhausen. Pre·
sidente.

LCl.Jaro Jo é Gal alve, Seer "tal'io.
J.1!Iigael J o é dR Oliveira Pinto ceI' 'tario.
A ntonio Maria Quartim
A ndré ela SUva GOInes
Antonio Leite PereÍT'a ela Gamo Lobo
J1anoel Rod,'igues J ol'elão
Franet co Ignaeio ele 50((,.;a Queil'o:J
Fl'Ctncisco ele Paula e Oliveira
João Ferl'eira d' OlilJeÍT'a Bueno
Daniel Peelro Múller.

54.a Sessdo

1.° Leu-se, approvou- e a .' cta da Ses-
. ão anteeedent , e lidos o Officio e Requ .
rimentos, e de eutido O' egocios oecorrente ,
se defferio ao que pareeeo de justiça.

2.° Que todo o Requ l'imento d Qffi·
iaes inferior., (' Soldado d a<;adore que

pedirem baixa não ~ ndo pOI' mole. tia fiquem
reservados para o m z dr JaneiL'O proximo fu
turo .

. 4,° E eom (' ta d tCl'minac:ão 'e de pOI'
finda a Se ão, qu foi a' ignada por Suas Ex
(;;ellencia , Palacio do GOVE'I'nO dI" São Paulo
31 d Outubro d 1 91. Man I da Cunha d'A
zeredo Coutinho ouza hi h L' I' Se I tario
do Expediente G .ral do GoveL'no a ) r vo,

. João Carla AT.lFJLl. to dp Oeynhau en Pre
SIdente.

La:Jw'o José Gon aLoe Se l'ctarLO.
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J1igllel J O é de Olicc>il'rt Pinto, Secretario.
A ntonio Maria Qu,aJ'tim.
A nelré da Silva Gvme~·.

Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.
Francisco Ignacio de Sou:Ja Quez"ro:J
Francisco ele Paula e Oliveira.
João Ferreira dJOliveú'a Bueno.
Daniel Pedro Mitl[er
.1VJanoel Rodrigues J ol'dão.

55." Sessdo

1. o Leu-se, e approvou-s a Acta da Sessão
antecedente, e lidos os Officios, e Requerimentos,
e discutido os Negocios occorrentes se defferio
ao que pareceu de Justiça.

2. 0 Determinou-se que os dinheiros dos of
fl'es de usentes fossem recolhidos ao The ou
ro acional, ficando est,p responsavel por elle
a aquelle a quem pertencen sem huma vez
que não houve sem Orden!': pm contrario.

3. 0 Mandarão-se xpedil' diversas Portaria
para differen~e -objectos.

4. o E com esta deliberaç',opn deo por
finda a Se são que foi assignad'a por Suas Excel
1 ncia . Palacio do Governo de São Paulo 3 de
~ovembro de 1821. Manoel da Cunha d' Azere
do Coutinho Souza Chichorro, Se retario do Ex
p diente Geral do Governo a es I'eveo.
. João Carlo Augusto de Oeynhau en. Pre

,Idente.
M a,·üm Franci co Ribpiro de A ndl;Cfj,da,

Secl'ctario. ~
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La~ClI'O J osri (;onfaltJes, SC'CI' tm'io .
.iVJigaet J o 'é de OLiceú'{t Pinto, S cretal'io.
Antonio Maria Qaw'tim
A ncLré ela Sdo(( GOf}U'.~.

Antonio Leite Pereira da Gruna Lobo.
Franci co Ignaáo de Sou~a Queiroz.
Manoel Roclrigae J orelão .
.1orJu Ferreira d'Olioeil'a Bu,eno.
Daniel Pedro 1l1úller.

56. a Sessão

1.0 Leu-se, c; approvou-se a Acta da Se '_
são antecedente Q lidos o Officios Requeri
mentos, e discutidos o' negocio occorrentes, e
def{'erio ao que pare eu de justi a.

2. o E com estas deliberaçoens ,e deo por
finda a Sessào que foi assignada por Sua Ex.
cellencias. Palacio do Governo de S. Paulo, 5
de • ovembl'o de 1821.

João Carlos Augusto de Oeljn/ulUsen, Pl'e.
, idente. '

.10 é Boni(acio (le AncZracla e ;loa, Vice
Pre. tdente.

Martim Fl'anei co Ribeiro de Andrada, Se-
cl'ptario.

Lazaro .10 é Gonçalves, Secretario:
Miguel José cl'Olioeil'a Pinto, Secretario.
Antonio Mal'ia Quartitn
André ela SillJa Gome
Anton~'o Leite Pel'eil'a da Garna Lobo.
Francisco Ignacio de Souza Queiroz
J1anoel Rodl'6'fJues .1ol'clão.
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Jí'l'anci$co rie Paulrt e OliveÍl'Cl.
J oâo Fel'l'eiNt d OliveiNt Bueno.
Daniel Pedl'o Jl!lúllel'. /

57. a Sessão

1.0 Leu- e, e approvou-se a Acta da Ses
são antecedente e lidos o Officios e Requeri
mentos, e descutidos os negocias occorrentes
e defferio ao que pareceo de justiça.

2. o DeliberJu-se por moção do Sr. Coronel
Martim Franci co Ribeiro de Andrada Secre
tario do Interior e Fazenda, e por occazião de
hum Requerimento de D. Maria Benedicta Gue
de. de Valladal'c , em que pedia o meio oldo
de IVIont Pio o Tenente Coronel João nas
tacio de Souza Pereira da Silva Portilho, que
ditados o negocias de Fazenda, q'ue se trata -
em perante este Governo, ou na Junta da Fa-

zenda SE' des. e vi. to ao dito enhor cretar'io
ante da divisão final.

3. o As entou- e unanimemente qu 'Js Se
nhores Secretario dessem conta todo os fins
do.' meze das ordens expedidas pelas ua Re
partiçoens, que não farão executadas.

4. o Expedirão- e differentes O-rdens sobre
diverso objectos.

5. o E 'om estas deli beraçoens se deu pOl'
finda a Sessão, que foi as ignada por Suas Ex
cf'llencias. Palacio do Governo de S. Paulo, 7
de Novembro de 1821. ManoeldaCunha d'Aze
redo Coutinho Souza Chicharro, Secretal ia do
Expedi nte Geral do GoveI'no a escr veo. 63
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Joâo CarloI; A lt,qltStO de OCfjnhau 'en, Pre
sidente

La;;aro José Gonçalves, Secretario.
Miguel José ele Oliveira Pinto, Secreta

1'10.

Antonio Maria Quartitn.
A ndré da Silva Gomes.
Franei co Ignaeio ele Sou;;a Qrteiroz.
Manoel RodrigLtez JOI'dão.
Franciseo de· Paula e OlilJei"a.
João Ferreira de OlilJeÍl'a Bueno
Daniel Ped,'o Mül,ler..

58.:0. Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
são antecedente, e lidos os Officios e Requeri
mentos, e descutidos os negocios occorrentes se
defferio ao que pareceu d~. justiça. .

2.° Ventillou-s novamente a quostão do
Monte Pio concedido a viuva do Tenente Coro
nel João Anastacio de Souza Pereira da SilvE\
Portilho, concessão a que se havia opposto o
SI. Secretario da Fazenda; revalidou-se o qUf'
. c havia decidido na Sess~LO antecedente, e acres
centou-se; que esta devisão não se entendia aos
officiaes,àqui empregados, e que gozão do Monte
Pio, por s acharem cm circunstancias muito
oppostas.

3.° Para que a Acta seja tão exactamente
redigida quanto convem aos interessantes obje··
tos, que contem ordenou-se que o Sr. Secreta
rio do Expediente se governe sempre nesta re-
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clamação pela 1inuta qu s lh entregar jun
tamente om o Livro das Acta, devendo dita
minuta er assignada com o appellido do Se-

hor Secretario mais antigo que estiver presen
te na Sessão d'esse dia. O Senhor Secretario
do Expediente apresentará j unctamente a dita
Minuta, e a Acta por elle feita; ficando res
ponsavel por toda a alteração que se nottar.

4. o E com estas deliberaçoen s deo por
finda a Sessão, que foi assignada por Suas Ex
cellencia.. Palacio do Governo de Sãô Paulo,
10 de No "embro de 18.21. Manoel da Cunha
d' Azeredo Coutinho Souza Chichorro 'Secreta
rio do Expediente Geral do Governo a escreveo.

João Carlos A t"gusto ele Oeynhausen, Pre
id nte.

Martim Francisco Ribeiro cl'Andrada, Se-
cl'etario.

La~aro José Gonr;alfJe .
Miguel José (.i e Olir;;ei1"Cl Pinto, Secretario.
Antonio Mea'ia Qua1"tim.
A-nel1"é ela SillJa Gome .
Antonio Leite Pereira ela Gama Lobo.
Francisco Ignaáo ele Sou~a Queil'o~.

Manoel Eoelrigue Jordão.
Francisco ele Pa,ula e Olir;;eira.
J oão Ferreira el'Olir;;eil'a Bueno.
Daniel Pedro J.WúUer.

59.n Sessão

1.o Leu- e appl'OVOU- a Acta da Ses ão
antecedente, e lidos o officio', p Requerim~n-
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tos, e de. 'cu tido , O' n gocio. o '('01'l'rntp 'e d {
ferio ao que pareceo de ju ti(;a.

2.° Opinou o Senhor Secretario do inte
rior, e Fazenda, que a vi, ta da Repl'esenta
r,ão da Commissão Militar, e a determina ão
ultima das Cortes l' lativa a organi. aç:no geral
das Tl'opas do Reino unido de Portugal, Bra
zil, e 19arves, (' a Ol'ganiza(:iio da. FOl'ças da
La C 2. a Linha d'esta Proviu ia, commottida a
dita Commi. são 1Iilitar, debai.'o da.' Bazes da
das por este Governo, fo~ ,d 'poi de appro
vada por cIle remettida a Sancc;ào da. Corte.',
pelo intermedio do seus Dflputac1o.:, ficando a
Força armada con rvada no mesmo e ·tado, em
que se acha at', final divi ao da' mesmas ror
tcs, e que ô e toma sem a e 'te' l'e..'peito mf'
(lida interinas, quando n(~cessiclacl('. ul'gentt's
da defeza da Provincia o pedi. cm. O que tudo
foi appl'ovado.

3.° E com -tas delibera 'oen,' . e doo por
finda a Se SRO que foi a. ignada por . ua Ex
cellencia '. Palacio do Governo de Sã Paulo
1') de Tovembl'o de 1821. ~lano] da Cunlla
d'Azeredo routinho Souza Chirhorlo Secretario
do Expediente Geral do Governo a (l. 'crf'veo.

Joâo C((l'lo,~ AfUJll8tO de OelJnluw.en, Prr-
sidente. < ,

JO'é Bonz)aeio de Andl'ada e Silva, Vic(l
Prsidentf>. .

J1ru'tim, Fl'rt.nci co Ribeiro de Al1.cil'adr(, SI'-
cl'f'tario.

La.Jfff'o .rosé GOJJçrdoes, S('(~rrt:u'io.

Antonio ivlw'i(l Quaf'til1l.
And"é da SiltJ(t Gonws,
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A ntonio Leite Pereira da Gama Lobo.
F7'anci co I[Jnacio de , ou.;a Qlleiro~.

Francisco ele Paula e Olioeira
Daniel Pedro J.11.üller.

60. & Sessão

1.') Leu- e, e approvou-se a :. cta da Se ão
antecedente, e lidos os Officios, e Requerimento. ,
e descutidos os egocios oe orrentes se defferio
ao que pareceu de justiça.

2.° Determinou-se que a junta da Fazenda
denb'o de oito dias precisos apresente a conta
corrente do e tado da rendas publica segundo
o que se ordenou.

3.° Que e' nomeie hua Commi são compos
ta dos DeputadolS do ,ommercio com o . enho1'
Secretario da Fazenda, que cuidem de dar o
seu parecer sobro o donativo empre timo.

4.° Qu a Se. ão de Quarta feira eja de 
tinada 6ment ao xpediente dos Requerimfm
tos, e negocio de Fazenda.

5.° Que a Junta da Fazenda manai iamen
te deva dal' part do e tudo da' entrada. do
Coifres.

6. 0 Nomeou- hua Commí s;:-w pum apl'e-
~ntar o u parecer sobre a re po ta do ~iga-

1'10 Geral re pectivo ao que e lhl3 determmou
por occa ião do Requcl'imento do igario da
Parahibuna, e fori'i,o nom ado O, Senho1'e
João Ferreira de Oliv ira, FI'ancis'o de Paula
fi Oliveira, Tonentr (',oron I ndré da Silv
Gom s. ':l
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7.° l\Iauclotl-· que fiCl:kSL'm dcmol'nrla' fIa
Secretaria toda' a.' pl'OpO ta de ordenall(:a até'
egunda ordem d'e te Govel'no, e que S om-

municasse a Commi ão Militar O" aeol'do d'e ·te
Governo tomado e constant da ~ cta antece·
dente, relativ a o.rgani aç~o da' Tropas d'esta
Provincia.

8. 0 E com estas delib raçoens se deu por
finda a Sessão, que foi as ignada por ua~; E.-·
'ellen ias. Palacio do Governo de São Paulo,
14 de Novembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro Se retario
do E.-pediente Geral a eSC1'eveo.

João Carlos A ugusto de OeYllltausell, PI'e
sidente.

Jo é Bonifacio de Ancll'ada e Silou, Vice
Presidente. <

1lIIa1'tim Ft'anci'co Ribeiro de Andt'ada, Se-
cretario.

Lazaro José Gonçalve , Ser.retal'io.
Antonio Maria Qucu·tim
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.
Francisco Ignaeio de SOu~(( Queiro,J
F1Ylncisco de Paula e Oliveira
Drmiel Pedro lJ1illlp1'.

61. a Sessão

1.0 Leu-se, (' approvou-. e a Ada da es
são antecedente, e lido' s Offi io.·, P Reque
rimentos, e dE'scutidos o.' negocio. oecorren·
tE' SE' defl'el'io ao que parE' eu de ju. tiça.

2. o Determinou-se que se r metta ao Ex-
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.cellentis ,imo enho1' Bispo Dio E'zano fi ord~m

da Regencia de 28 de Fevereir d'este anno
pela qual ,'c manda participar a uthol'idadcs,
que a. Cortes mandal'ão ex cu tal" Indulto
Apo tolico dr Janeiro de 1820, SObl' o uso das
Carne, , e La ticinio no dia prohibidos para que
Sua Excellencia o faça exp.cutar,

3.° E com e tas deliberaçoens se deu pOl' fin
da a Sessão que foi a._ ignada por Sua - E~cellen·
cia . Palacio do Governo de São Paulo, 17 de X 0

vembr'o do 1 21. ~!(ano] da Cunha d' Azeredo
Coutinho Souza Chichorro Secretario do EXpfl
diente G ra] do Governo a escreveo.

Jos~ Bonijacio de Andrada f? iloa. Vi ('-
Presidente. c •

Lazal'o lo ~ Gory;aloes, retario.
A ntonio ~1al'ta Qztartim .
.A ntonio Leite Pereira da Gama Lobo
Francisco Ignaeio de Souza Queil'oz
FI'ancisco de Pau,ta e OlilJdÚ'a.
Daniel Pedro Mulle!'.

62. 8 Sessão

1.0 Leu- e, e approvou- (' a Acta da Se ,.à
anteced nte e lido o~ Officio e Requ rimem
tos, e de 'cutido o negocios occonente e d f
ferio ao que pareceu de justiça.

2,° Em con equencia da Repres ntação do
Governador da ViDa de Santos, e da grande
necessidade que ha de aliviar o serviço Mili
6ano tanto naquella Praça, como n' sta Cida·
do, att(~ndendo a c ,onomia que pedC'm n d.~-

o
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peza, no Coffre acional na' pre 'en tes ci1'
cnm tancias, e m nor gravame da Aggricultu
1'0., a 'sentou- 'e que m:u'che quanto ante.' para
a Villa de antos o Dr. 'tacamento da Tropa de
Linha de, pedindo o Gové'rnacior, em conse
quenria de t refor(:o, que I'PC be, o maior nu
mero de Miliciano ,qu fôr admi i el:
Destacamentos da 1. a Linha erão por temjJo
de tre~ meze~, o.' da 2. a Linha PUl' e pac:o de
hum mrz.

3.° Do re,'tante da Força da 1.a Linha, qUf'
fica n'esta Cidadp osp organiSal'H a . ua gU2l.r
nição, despedindo-:e igualmente o maior nu
mero de Milicianos, que for admissiv 1, os
quaes deverão ser detalhados por todos os sinco .
Regimentos da Cidade a proporçi1o da FOJ'ça
d cada hum. O S nhol' Secretario da Guerra
fiea encarregado de appresentar o detalhe a
e te Gov'prno.

4.° Appresentou o dito Senhor Secretario
da Guel'l'a humo. Repre entação relativa a al
guma providencia- afim de que o Governo
tenha melhor conhecimento do estado e farça
do Corpos de Milicia., qu, foi remettida :l

Commissão MilHar.
5.° ~ omeou-se humo. Commissão composta

dos Senhores Bl'igadeiro ManoeI Rodrigue
Jordão, Coronel Franci co Ignacio de Souza
Queiroz, Daniel Pedro Muller, e o Ouvidor
interino da Comarca para appresental hum
Plano de melhoramento para o Theatro d'e ta
Cidade. Fica igualmente o dito Senhor Coro
nel Daniel Pedro Muller encarregado de fazer
humo. rlwi ta do e tado da Praça do cano, e
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ver os con ertos, que preci -a rom o Ol'çamen
to da d ,'peza, que 'eja pl'eci, a para apre en
tal' o meios a que 'e pôde r conel' para este
treito.

6.° E com E' ta. deIiberaç1e . e deu por
finda a Se 'são qUE' foi a ignada por Suas E."·
cellencia . Palacio do Governo de São Paulo,
19 de ovpmbro de 1821. ManoeI da Cunha
d' zeredo Coutinho Souza. Chicharro Secretario
do E.'pediente geral do Governo a. E' creveo,

José Bonifacio de Andrada e Silva, Vice
President .

l11artim Franci co Ribeiro de rlnd7'Ctda, Se-
cretario.

La;;aro J o é Gonçalves, Secretario.
aRqueI lo. é de Olü~eit'a Pinto, Secretari o.
Antonio iv.lal'ia Quartim
A ndré da Silva Gome
Antonio Leite PereÍl'a da Gama Lobo.
Fl'ancí co Ignacio de Souza Queú,oz.
Francisco de Paula e Oliveira.
J oào Fel'l'eiNl crOliveira Bueno.
Dani@l Pedro Müllel'.

63. 8 Sessão

1.0 Leu-se, e approvou-se a Acta da Se 
. ão antec dente e lido os Officio', e Reque
rimentos, e mai negocios o correntes se lhe
df'o o devido expediente.

2.° E com isto se deo por finda a Se 'são.
Palacio do Govel'no de São Paulo, 21 de No
vembl'o de 1821. Jo é Mathias Fenei l'~ df'
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Abreu afficial maior da Se retarla do Exp 
dient g ral do Governo, l1n impedimento do
Se' 'r'etal'io a escrcveo.

Jo é Boni/acio de Andl'ada e SilDa; Vice-
Pre. idrnte. '

La~al'o J 0$'; Gonçaloe , S:. retal'io.
.i.l!1igllel José de OlilJeira Pinto, Secretario.
A ntonio Maria Quartim
A nelré clrí Silva Gvmes.
A ntonio Leite Pf!reiNí ela GCtlna Lobo.
F,'anci. co 19nacio ele SOll~a. Queiro~.

Franci co ele Paula e Oliveira.
J.11anoel Rodl'igues JOl'dâo
Daniel Pedro MulteI'
João Ferreira d' OlilJeú'a Bueno

64.8 Sessão

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses fio
antecedf'nte e lidos os afficios, {" Requerim n
tos, e descutidos os negocias occorrentes se def
ferio ao que pareceu de justiça.

2. o Decidio-se avista da Rep~'e entação do
Coronel Jose Antonio ieira de Carvalho para
a a si tencia do' Deputados d'e~ta Provincia
na Côrte de Lisboa, que se passassem as or
dens competentes para que começassem a o
lhes pagar as suas mesadas adiantada d'esdc o
dia de seu desembarque na fórma do afficio
d'este Gov~l'no datado de hoje.

3. 0 Que se escreva ao Tenente Coronel
Maximiliano Augusto Penido, que por sua cul·
pa, ou do eu Procul'adol' não t 'm sido pago
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de eu. .'oIdos n~e. ta Provincia, vi to que se
havião jú pas ado orden para e te fim, (' qu
portanto hé conveniente venha a e ·ta Cidade
ajustar a suas contas em vez de hir ao Rio
de Janeiro, para o que exigia- e-lhe cumpris~b

a sua licença, como tambem para ser empre
gado, onde melhor convier.

4. 0 Que tendo de hi1' á Villa Rica cm Com
missão d ~e te Governo o Alferes Antonio Car
los quP ao mesmo e lhe adiantem tre meze'
de soldo, c em vez da gratificação ordinaria,
a saz pequena, não correspondente a qualidade
da deligen ia a que e destina, se lhe arbitrou
huma xtraordinal'ia de duzento mjl r ii•.

5. o E com e t: deliberaçoens sp deu. por
finda a e. 1.0 <lU! foi assignada por Suas Ex
c llencil'l '. " l.Lio do Governo de São :?aulo,
24 de o . mbl de 1821. Manoel da Cunha
d'" zered ,o 1l n 1

() ,rcretario do Expediente
geral do ~ vel'h a creveo.

José Boni ,," P. A nd 'uda e Silva, Vice-
Pre.. ·d me.

Lrt"mro .lo é GonçalDe.. ""p retario.
MirJlU~l JO$é de Oliveira Pinto, Socr tario.
Antonio .Ll1w'lcl Qttartt'm.
A ncl/'é ela SilfJa Gome'
Antonio Leite Pereira ela Gama Lobo.
Francisco Ignacio ele Soa~a Qtteil'O~

Francisco de Paula e Oliveira
.JOcl() Ferreira de Oliveira Bueno.
Drmif'l Pedro wJiil1r>t,.5'7-
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65./1 Sessão

L o Leu-se, e approvou-se a Acta da SeB
são antecedente, e lidos os Officios e Requ 
rimentos, e descutidos os Negocios occorrente
se defferio ao que pareceu de jusb a.

2. 0 Assentou-se que se nomeasse huma Com
missão para o exame dos artigos accllsatorio da
Camara de Taibaté contra o seu Juiz de F6ra
por seu Procurador a este Governo e da res
posta do mesmo Mini tro a e. te re peito, a·
sim como de todoR os papei ou documento
relativos a este facto' e com effeito e nomeou
os Senhores João Ferreira de Oliveira Bueno,
Francisco de Paula e Oliveira, e ndré da
Silva Gomes para a ditá Commissão, presedida
pelo Senhor Secretario do Interior, e Coronel
1\Ial,tim Franci. co Ribeiro d Andl'ada.

3.° E com e tas deliberaçoens deu por
finda a Ses ão, que foi assignada por Suas Ex
cellencjas. Palacio do Governo de São Paulo,
26 de Novembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro Secre
tal'io do Expediente geral do Governo a escrf'
veo.

. João Carlo Augú' to de Oeynhausen. Pre
sIdente.

José Boni/cwio de A ndrada e Silva, Vic 
Presidente.

Martim FI'anci co Ribeiro de A ndracla, S .
returio.

Ln. ~al'o J o..,é Gon 'alve., Se ,'dario.
Miguel José d'OliIJeil'a Pinto, Secretario.
Antonio Mcu'ia Qlfat,tim.



-113 -

A nclré da Silva Gomes.
Franci.. cu 19nrlcio de SOll~a Queiro.J
Manoel Rodrigues Jordâo.
F,'anci co de Paula e Oliveira.
Daniel Pedro MülLer.

66. a Sessão

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
ão antecedente e lidos os Officios e Requel i

menta, e descutidos o Negocias occorrentc.·
. e defferio ao que pareceu de justiça

2. o Expedil'lo- e varia' Portarias; sobre
varias objectos.

3. o E com esta' delibel'açocns se d u por
finda a Ses ã ,que foi assignada [01' Sua Ex
cellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
28 de r ovembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo outinh6 Souza Chi horro Secreta
rio do Expediente geral do Governo a eSCl'CVCO .

.70 é Bonijacio de Andrada e Silva, Vict:
I 1'(' id nte.

n1artim, FI'rtncú~eo Ribeiro de inc!Nldrl, Se-
cretal'j .

La~al'o .To ó Gonçalves, S cl'etal'io.
Migu,el Jo é de OíirJeira Pinto, Secl'ctal'io.
A ntonio M Clria Quartim.
A ndré ela Silr;a Gome .
Frcmci.ro d'e PauJa {J Oliveira.
Fl'anci co I!/l1cwio (tr , OU,.,({ QUÚl'o:;.
Manoel Roc!rirjue. Jol'cluo.
Daniel Pedro 'J.1Ilúller.6;'
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67. n Sessão

1.o Leu-se, e approvou- e a Acta da Ses
são antecedente o lidos os Officios e Requeri
mentos, e descutidos os Negocio occorrentes se
defi"erio ao que pareceu de justiça.

2. o Mandarão-se expedir varia. Portaria'
para differentes objectos.

3. o E com esta' deliberaçoens se deo por
finda a Sessão que foi a signada por Sua
Excellencias. Palacio do Governo de São Pau
lo, 1.0 de Dezembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chicharro Secreta
rio do Expediente geral do Governo a escre
.veo.

José BonifciCio de A ndl'aela e . ih~a Vice
PreRidente.

lv.lCf",üln Franci co Ribeiro ri,' A ndrada, Se-
cretario.

Lazaro José Gonçalve , Secretario,
MiguJel José ele Oliveira Pinto, Secl' tal'io.
Antonio Maria Qu,artim
André ela ."'ilva Gome
Antonio Leite Pel'eira da Gama Lobo.
Francisco Ignacio de SOU,7[(. Qaeiro~

Francisoo de Paala e Oliveira.
Manoel Rodf'z'gue Jordâo.
Daniel Pedro Miillel'.

68." Sessão

1.0 Leu-s , e alJlJlovoU- e a Acta da Ses
são antecedente, e lido' os Officio , e Reque-
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'rlmento', r de cutido o.' _ egocios occorrent
se d fferio ao que pareceu d justiça.

2. o Mandarão-', 'xp di r varia' Portaria'
pal'a diO I'cntes obj eto '.

3. 0 TI: com l' 'ta.' delibcl'açocn.' ::;0 deu por
finda a Sr.. são, qu foi a.5signada por Suas Ex
cellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
1.0 de Dezembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo outinho Souza h ichorl'o Secreta
rio do Expediente geral do Govel'no a escre
veo.

José Bonifaeio, ele AnelNtela e Silva, Vice
Presidente. <

Madim Franei eo Ribeiro de Anelraela,
Secr tario.

La~aro José Gonsalves, SecretarIO.
111iguel Jo é ele Oliveira Pinto, Secretario.
Antonio MarúJ Quartún.
Anelré da Silva Gomes.
Antonio Leite PereÍ1'a da Gama Lobo
]i f'cuwi co Ignaeio de Sott~a Qtleiro~.

FNtnei eo de Paula e Olir:;eira.
Daniel Pedro Muller.
111.cmoel Rodf'igues Jordão.

69." Sessão

1. o Leu- e e appl'OVOU-S a Acta da Se ão
antec dente, e lido os Officio , e descutidos o
negocios occorrentes, se defferio ao que pareceu
de justiça.

2. o o. Senhor SecI'etario da Fazenda parte
cipou, que e n, sontou m Junta, de qu n. imi-
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taGã do Governo toda, n Portal·ia..... , p fficio. d
junta foss !TI assign;lclo '1)('1 hxe 11 nti '~imo c
nhO!' Pro id nte, e doi,' \Toga!',', ' o (TOV81'nu SP

Ubl'jgOU a Yigial' a execuçiio d'! ,'ta 1·1'.olUl:iio,
3. o E c'om l'. ta' elel ibCI'ac:orn·. c!Pll por

finda a SC'... ::;ão, qUE' foi a ignada PI r ua'
E.·cellencia::;. Palacio do Gov rno d São Pau
10,5 de Dezembro de 1821. Manocl da Cunha
d'Az redo Coutinho Souza Chichorro, Secreta
rio do Exp dient G(>rul do' Governo u cre
veo.

J oâo Cado,'! A U,gll to de Oeynlwu::en Per
sident .

Nlartim FJ'(tnci "co Ribéro de nell'ada,
Secr tario.

La;:;aro Ju tJ Gonr;aloe., e r tario.
Miyuel J o é de Oliveira Pin,fo, S ceetul'jo.
Antonio Maria Qu,artim
A ndrtJ da ilva Gome.
Iv./anoel Rod"igues Jordão.
Francisco de Paula e Oliveira .
.Joào Fe1'1'eiru de Oliveira Bueno

70.. Sessão

1.0 Leu-se, e appl'OVOU- o a A ta da Ses
ão antecedente, e lido o Officios e Requeri

mento , e descutido o . vegocio occorrentes,
e defferio ao que parf'ceu d ju tiça.

2.° Os Senhores Secretario do interior,
mais Membro da Commi ão ncarregada do
c.·ame da Representação, e Artigo atcu ato
rio da Camal'o da Villa de Taibaté contra o
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seu Juiz dI' T"' ra ~ 1'0 posta, ou defpza do
mesmo avi ta e,', n uutra' participaçoens
e.'j 'tent.e'::; no ' '0 da'eel'utal'ia, ap,'eRenta-
"tio o ::; u r lauo pareccndo o qual l'onfol'-
me a ',~'lntou o bJvcrno, que 'e infol'ma"e a
SUe Alt za Heal c'om o.: doc'umento declara
do' no dito " latorio, com o mesmo relataria
por Copia, e quP o dito informe e fundasse
no principio que d rigirão a me ma Com
mi s;"'o; conforme o parecer da dita Commis
são.

3. o Mandarão-se exp di I' varia Portaria
para differ ntes objectos.

4. 0 E com e tas deIiberaçãe (' deo por
finda a Ses, ão que foi as ignada por Suas E.'ceI·
lflncia . Palacio do Governo de São Paulo, 10 ele
Dez mbro de 1821. Manoel da Cunha d'Azere
do Coutinho Souza Chicharro Secretario do E.-·
pediente Geral do Governo a escreveo.
. Joào Carlos Augu to de Oeynhau en, Pre
ldente. _

.lo é Bonifaeio de Andrada e SilTJa, \ ice
Presidente, <

MGI,tim Fl'anei eo Ribeiro ele Anel/'nda, e·
l'ctario.

Lazaro José Gonçalves, Ser..l'etario.
J.l1iguel .To é ele OliveÍl'a Pinto" Sp ','eta,'jo.
Antonio M al'ía QUctl'tim
J oào Ferreira d' Oü'veira Bueno
J.11anoel Rodl'ígue .1ordào
Franei eo de Paula e OliveÍl'a.
A ndré da Silva GV1nes.';J
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71.:\ Sessão

1. o Leu-::;e, e approvou-.· 'acta da Se .
:::ião antecedente f' lido' O' fficios R qu ri
mentos, e de 'cutido ' O' Tegocio. occorrentes, e
deff rio ao qu par u d justi a.

2. 0 Mandarão expf'dil' varia POl'taJ'ia para
diff ,rentes objprto..

3. o E com esta delib ra oen e deu por
finda a Ses ão que foi as ignada por Suas Ex
cellenciu . Palacio do Gov rno de São Paulo, 12
de Dezembro de 1821. Manoe] da Cunha d' Aze
redo Coutinho Souza Chichol'ro, Secretario do
Expediente Geral do Governo a escre eo.

José Bonifaeio de And7'Clda e Silva, Vice
Presidente. ~

Martim F/'aneiseo Ribeiro de And7'Ctda, Se-
cretario.

Lazaro José GonçallJe , Secretario.
Antonio M al'ia Quartim
A ndré da SÜlJa Gonw$
Manoel Rodrigue Jordão.
Frcuwiseo ele Paula e OlilJei,'Cl
João Ferreira cl'OlilJei,'a Bueno.

72.& Sessão

1. o Leu-se, approvou- a cta da Se '-
ão antecedente e lido os Offieio e Requeri
entos, e deseutido o Negoeios oecorrente ,

e defferio ao qu, pareceo d justiça.
2. o Mandarão-se e<'petlir varia Portaria

para differente objectos.
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3.° E om e, ta d libera o n' se deo por
finda a e ão que foi a signada por Sua Ex
cel1encia. Palacio do Governo de São Paulo,
17 .d Dezembro de 1821. ManoeI da Cunha
d Azeredo Coutinho Souza. Chicharro Secr ta
rio do Expediente Geral do Governo a e crevco.

Martim Fl'anci co Ribeil'o de Andl'acla, Se-
cretario.

La~ct1'o Jo é GonçallJe, Secretario.
Antonio M al'ia Qual'tim
A ndl'é da SilTJa Gome
Francisco Ignacio de SOll~a Queil'o~.

Fl'anci co de Pa-ula e Oliveira.
J OelO Ferreira de Oliveira Bueno.
Daniel Pedl'o Múller
Mr.tnael Rod/'igues Jo/'clão.

73. a Sessão extraordinaria

1.° Com a ltegada da Gazeta extraordina
ria do Rio dI" Jan iro, e nella o Decreto da'
Cort ' do 1,° de Outubr de te anno, que man
da r tirai' <'1 'ua Alteza 1 cal o Sereni imo c
nhor Principe Reg 'nt d'aquella ('o)'te para
fazer viajar i ncognito por determinada Corte.
da Europa, e outrosim o De reta da me ma
data relati vo a nova forma do,' Governo Pro-

. vi orio para a Provincia do Reino do Bra
zil, o Gov rno ae ordou unanime'mrntc que ,'I"
e creva a Sua \lteza Rrai, r ':H' lhe' 1'0gUf'

suo p nda a ('.'p u ão de tac,' De' l'('tO , ('mquan
to nito fol' m ~hcgado,' a CUl'L( do Ri dr J '\
neiro seus Deputado, qU· sob1" ,·te' doi' ob-

?/
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jecto ,lhe vão ]'(:'pre e.ntar por parte d'clk Go
verno., E sendo convo t a aCamara d'e 'ta
Cidade ouvida sobre este mesmo objecto,
re pondeo que em sessão de dezenove ella tinha
já tomado o mesmo accordo que agora toma
o Governo; e que ella nomeava para levarem
suas Representaçoens a Sua Alteza Real os
dois Senhores Deputados nomeado pelo go
verno, alem de hum terceiro que ajunta a
estes,

2. o Accordou-se mai 'que offi ie ao Go-
verno de Minas gei'ae para que de mão da
das com este Governo repr ente a Sua Alteza
Real sobre esta mat ria, qUê he de tanto inte
resse para a felicidade, e prosperidade d'e te
Reino, e do de Portugal, e que o me. mo c
pratiqu com todos os demai Governo d'este
Reino..

3.0 E com e tas delibera oens e deo por
finda a Sessão, que foi assignada por uas Ex-
el1encia', Palacio do Governo de São Paulo,

21 de Dezembro de 1821. Manoel da Cunha
d' Azel edo outinho Souza Chicharro Se retario
do Expediente Geral do Governo a crev o.

. João Carlos AuguJsto de OeynhrlU ena Pr 
sldente.

José Bon~'ja(Jio de A nclracla e ilva, Vicc-
Presidente.

Martim FN'tnci co Ribeiro de Andrrtcla.
cretario.

Lct.=;w'o Jo. é Gon arve' S rctari
lV1i,que7 Jo é cl'Oliveira Pinto, Se I'rtario.
M.anoel Rodl'i,que J01'drio.
Dani@l Pedl'o Müllel'.
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Antonio ~laria QUfu'tim.
Fl'anei co [gnaeio de Sou~a Qaeil'o~.

J oelo Ferl'eil'a de OhveiNl Blleno.
André da Sdf5a Gome'.
Francisco de Paula e Oliveira
Antonio Leite Pereira da Gcuna Lobo.

. 74.a Sessao

1.o Leu- e, e approvou-se a cta da Se 'ão
antecedente, e li.do os OIficios e Requerimen
tos, e descutidos os negocias occorrentes, se def
ferio ao que pareceo de justiça.

2. 0 omearão- e para irem a Sua Alteza
Real o Serenissimo S nhor Principe Regente
como Deputado d'e te Governo 01re o' ob
jectos de que trata a SessH.o Extraordinaria an
tecedente o enhores Membros do mesmo Go
vel'no Coronel Mal,tim Fran isco Ribeiro de
~ ndrada Secretario do InteriOl' e Fazenda e
Coronel ntonio Leit PcrC'ira da Gama Lobo.

3. 0 Manda6io xpedir-. p varia Portaria'
para diITcrente objectos.

4. o E com e. tas dC'libC'raçoen', deo por
finda a p 'ão, que foi a ignada por ua .E'
cellencia . Palacio do Gov rno de ão Paulo, 22
de Dezembro de 1 91. :Mano 1 da Cunha d' ze
redo' Coutinho Souza hi horlo Secret.ario do
Expediente Geral d Gov.rno a e' r voo.

JOcto C((1'lo8 A ll.rJll, to de OeYllhau,spf1 Pl'C'
identC'.

lv.lal'tim FNuu,i 00 HJúeil'o de Alld/,(({{u,
Secretario. 09-
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La~aro Jo é Gonr:a1oes, Secretario.
~1igltel J o é de Oliveira Pinto, ecr tario.
Antonio Maria Quartím.
A nell'é da ilv(J,. Gome
A ntonio Leite Pereira ela Gama Lobo
~1a.noel Rudl'igu'e J ordâo
FNlnci~co Ignaeio ele Sou~a Qu'eil'o~

Franei co ele Paula e Oliveira
João Ferreira de Oli-veú'a Bueno
Daniel Pedro J.Vlibller.

75. a Sessão extraordinaria

1.0 Leu-se e approvou- e a Acta da'Se' ão
antecedente.

2.° Em virtude da nova Supplica, que fez
o Excellentissimo Senhor Presidente pedindo
se verifica se o aviso de licença, que .Sua Al
teza Real se tinha dignado conceder-lhe; o
Governo depois de madura deliberação, e exa
me avista das consideraçoens feitas pelo Senhor
Secretario do Interior e Fazenda, resolveo que
por ora não tivesse effeito, e que o Excellen
tis imo Sonhor Presidente continue' a xercer
o seu Cargo tão dignamente como o tem exer
cido por assim o pedir a honra do mesmo
Excel1entissimo Senhor Pr idente, a honra, e
dignidade do Govel'no, o sobr tudo a man
tença do Socego publico pelo qual s~o respon
savei o GovQrno ln.olidum, cada hum do.
"Membros de per. i~ (' todas a uthoridades
constituida. d'esta Provincia; e que aquella
licença s6 teria o seu devido Ifeito, quando a
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circum tancias politica, o permittirem, como
por exemplo na volta do Deputados do Rio.
Resolveo-se outro sim que se 'ua Exc llencia
quiz r a Sua demis. ão pIla só lhe póde r
dada pJl Sua l\Iagestade, ou p~lo 'e1'enis ima
Senhor Princip Regente na forma da Ley.

3.; Re olveG- e por ·loção do me mo Se
nhor SecretarioJ que na chegada do Decreto
para nova Organisação do Governo Provisorio
d'esta Provincia se proceda a Convocação do
Eleitores de Parochia~ para nomeação do sete
M mbros, que devem compor o dito Governo,
mas que este fosse installado com a me ma
attribuiçoens~ que tem o actual em quanto as
Cortes não decedírem a Representação que este
Governo leva ao conh cim nto d Sua Alteza
Real e 8ereni imo enhol" Príncipe Regente.

4. 0 Que se screva a todas as Authorida
des Militares, e Civiz d"'esta Provincia recom
mendando-Ihes a maior vígilancia, e Acti Tida
de na mantença do Socego publico J declaran 
lhes que ão l'esponsaveís por toda e qualquer
perturbação, de a. ocego, e d sordpm que houvel'.

5. o E com estas delib raçoen", se deo por fin
da u Sessio que foi a, sígnada por Suas Exc 11en
cia . Palacio do Governo de São Paulo, 23 de Dr
zembl'o de 1821. Manoel da Cunha d'Azered
Coutinho e Souza Chichorro Secr tarío do EXpR
diente Geral do Governo a escreveo.

Martim Fl'anei eo Ribeil'o ele A ndl'aela, Se-
cretario.

La:Jaro lo é Gonçal7JesJ S creta1'io.
Miguel lo é de Oliveira Pinto, Seeretario.
Antonio Mal'tcl Quartim. iI:>
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A ncl"é da SilNf Gome$
..lntollio Leite Pere;l'u ela Gwna Lobo.
Manoel Rodl'igue JOl'Clão.
Francisco Ignaeio de Sou-a Quelro~

Fl'anci co de Prw/a e Oliveira.
João Ferreira de 01iDeil'u Bueno.
Daniel Pedl'o iV!úllel.

76. 3 Sessao

1.° Leu- e, e approvou- e a A ta da Se são
antecedE'nte e lidos os afficio , f' Requerimen
tos, e descutido' os 1 egocios occorrente se def
ferio ao que parcou de J u tiça.

2.° )Jomeou- e hua ommi,' ão para e 'a
minar a Representa ão do Senhor Comm nda
dor l\1anoel da Cunha d' Azeredo Coutinho Sou
za Chichorro Secretorio do Expediente Geral
do Governo sobre o Provimento dos afficio
de Justiça d'osta Provincia, percepção dos
Emolumento' da' Provisões dos ditos affi
cios; e para lIa forão nomeados o Excel
lentissimo Senhol' Pl'e. idente d'este Govel'no,
e os Membros delI os Senhores Brigade.Íl'o
1'Ianoel Rodrigue Jordão, Coronel Daniel
Pedro Mulle.r.

3.° Determinou-se que a Pasta do interior
durante a ausencia do Senhor Coronel :Martim
Fl'ancisco Ribeiro de Andrada, Secretario d'e .
ta RepartiçãO e da Fazenda pas e ao Senhor
Secretario da Marinha tendo por eu Ajudante
em quanto com ella t3stivel' o Senhor Coronel
Dani I Pedl'o Müller: dando-se vi ta dos Re-
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querimentos d maior circurastancias ao Exr 1
lenti 'simo S 'nhor ic Pr :::;identc.

.4. o slSentou-. 'e que a Pasta da Fazenda
pa se ao Excellenti imo Senhor Vice Presi
dente, fazendo e te de Fi c:-'.l na Junta da Fa
zenda Nacional pOl parte do Governo, e du
rante a au encia do dito Senhor Secretal'io
d' ta Repartiçüo.

5. 0 Determinou- que se pa e Portaria
a Junta da Fazenda para que o Senhor Depu
tado Thezoureiro d'ella faça entregar por con
ta da Fazenda Nacional, e por meio de seu
Correspondente no Rio de Janeiro todo o di
nheiro que para ua despezas n'aquella Corte
pedirem os Senhore Deputados oronel :Mar
tim Franci 'co Ribeiro de Andrada, e Antonio
Leite Pereü'a da Gama Lobo, durante a Com
missão a que são mandados a Sua Alteza Real
o Serenissimo Senhor Principe Regente sobre
negocio do bem geral da ação, d'e te Reino,
e Provincia.

7. o Assentou-se que não obstante ser dia
Santo 2. a feira trinta e hum do corrente, haja
Se são extraordinaria para se exp dir o Cor
I eio do Rio de J anei 1'0, e a sim [01' nece -
arlO.

7. o E com e tas deliberaçoens deo por
finda a Sessão, qUê foi assignada por Suas Ex
cellencias. Palacio do Governo de ,São Paulo,
29 de Dezembro de 1821. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro, Secrpta
rio do E.'pediente Geral do Gov rno a escreveo.

João Carlo Augltsto de Oeynhau en, Pre
sidente. b ..(



-126-

Jo é. Borujaeio de Andrada e itoa, ricE'-
PI' "sid nte.

La:;al'o Jo é Gonçato(}', Se rotaria.
Miguel J o é de OUoeil'Cl Pinto, ecretario.
M anoel Rocll'igaes J ol'dâo.
Daniel Pedro Midler.
a Thezourciro João Fej'j'eira de Oli()eil'ct

Baeno.
André da illJlí Gomes.
Francisco ele Patdd e Oli()eú·a.
Antonio Maria QuartÍln

77.a Sessão extraordinaria

1.0 Leu-se, e approvou-se a cta da Ses ão
antecedente.

2. 0 Lerão-se os afficios vindos do Ministerio
do Rio de Janeiro, e o Governo ficou na intelli
gencia de seus contheudos.

3. o Leu o Senhor Secretario do Interior
e Fazenda a Falla, que deve fazer á Sua lte
za Real, e foi approvada.

4. o E com isto SA deu por finda a Sessão,
que foi assignada por Suas Excellencias. Pala
cio do Governo de São Paulo, 31 de Dezem
bro de 1821. José Mathias Ferreira de breu
afficial Maior da Secretaria do Expediente Ge
ral, no impedimento do Secretario a escreveo.

João Carlos Augu to de Oeynhau en, Pre
sidente.

José Bonijaez'o de Andrada e Silva. Vic 
Presidente.

Miguel Jo é d'Oli()eira Pinto, Secretario.
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Doniel Pedro J.V1úller.
João Ferreira de Oliveira Baeno
Franei co de Paula e Oliveira.
André da Sil'fJa Gomes.
A ntom'o A1.w'ia Quarüm
J.Vlanoel Rodrig~tes Jord(j.o.

78. a Sessão

1.o Leu-se a eta da Se ão anteced nte,
e lido o Offieios, e Requerimento, e descutidos
o negocio occorrentes, se deferio ao que pare
ceu de justiça.

2. o E com estas deliberaçoens se deo por
finda a Se.ssão, que loi assignada por Sua~, Ex-
ellf'.llcias. Palacio do Governo de São Paulo

em 2 de Janeiro de 1822. José Mathias Fer
reira de Abreu, Official Maior da Secretaria
do Expediente Geral do Governo, no impedimen
to do Secretario a escreveo.

João Carlo Aagu to ele Oeynhausen, Pre
sidente.

Martim Franeisco Ribeiro de A ndrada,
S cretario.

La.Jaro J o é Gon al'fJe , S cretario.
Miguel Jo é de Oli'fJeira Pinto, Secretario.
A ntonio Maria Quarüm
André da SillJet Gome.
Francisco de Paula e Oliveira.
Franci eo Ignaeio de I ou,~a Queit'o~.

JOctO Ferreira d'Oli'fJeira Bueno
Daniel Ped1'0 Müller.
J.1!Ianoel Rodrigues Jordão
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79. 8 Sessão extraordínaria

1.o Leu -se a Acta da Ses ão antec den te.
2. o Em consequencia de objecto~ que de

vião ser tomados em consideração, . e convocou
Sessão extraordinaria, e pOl' moç.ão do enhor
Secretario do Interior e Fazenda, e ponderozos
motivo, que expoz, e revogou' a nomeação
feita do mesmo Senhor Secretario para hir a
Corte do Rio de Janeiro; nomeando- e para
esta Commissão ao Excellentis 'imo cnhor ice
Presidente.

3.0 E com esta deliberação se deo por fin
da a Sessão, que foi assignada por Suas Ex
<::ellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
3 de Janeiro de 1822. J o.·ó Mathias FelTeira
de Abreu, Official Maior da Secretal'ia do Ex
pediente Geral, no impedimento do Secretario
a e creveo.

J oào CaI'los A ugusto de Oeynhausen, Pre
sidente.

Martim FranQi co Ribeiro te Anell'aela, Se-
cretal'io.

Lazaro José GonçallJes, Ser-retario.
lvhguel José de OlilJeú'a Pinto, Secretario.
Antonio MaT'i(l Quartim.
A ndré ela SillJa Gomes.
Francisco de Paula e Oliueira.
Franci co Ignacio de l ou~a Q((,eil'o~.

J OctO Ferreira de OlilJeira Blleno.
Daniel Pedro 1Vlül1el'.
ManoC'l Rodl'igue JOl'elão.
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80. a Sessão

1.0 Leu- e a Acta da Se são antecedente e
lidos os Officio , e Requerimentos, e descutido ,
seu contheudos, se defferio ao que. pareceu de
ju ti a.

2. o Leu o Senhor Secretario do Interior
e Fazenda o Officio do Capitão MÓI', e da
Camara (Ia illa de Mogymirim, em que par
tecipão, que no dia 1.0 do corrente mez se apre
sentarão tomultuariamente na dita Villa, mai
de 300 pe, soas do De~tricto da Freguezia do
Mogi-guaçú, pedindo a extinc ão do direito d
passagem nos Rio Caudalozo do mesmo Di 
tricto: m consequeneia do que no·meou o Go
verno ao Coronel Franci co Antonio de Paula
Nogu ira da Gama, pal'a Commandante Militar
da referida \,j 11 a, c Fregu úas a c11a annexa ,
athe o limite d'esta Pruvincia por aquelle lado,
e mandou pa sal' amai 'en rgica Orden
para conter aquelle Povo na obedien ia da
Lei, na hal'monia, na púz.

3.° ta m sma o ca ião nomeou o Go-
v rno ao Ten0nte 01' nel Antonio Joaquim da
Coo ta Gaviã.o pal'a C'ommandante MilitaI' da

illa d 01'1 tiba (' FI' O'uf'zia. do 'pu Di.·-
tricto, afim de' :l autelar, qU(' a!gun. individuos
mal intencionado. d'aqu lla ViUa promo ão
entl'(' us moradol'c.· a . izani~ a di. ol'dia
propria:-; do te'mpo.

4. o E ('Onl C, ·ta de! ilJ I'nc:(wn::; SI' d('o pOI'

finda a Se. siío que foi a igoada por Sua.
Exc 11encias, PRlacio elo GovNno elr Silo Pau
lo, 5 de' Jnneil'o dll 1 """'. Jo. (\ Mathins Fcl'-

~(,
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r ira de AbL'G.u, Omcial maior da S crC'taria do
Expediente geral do Governo, no impedimento
do Secretario, a escreveo.

João Cal'lo Augu to de Oeynhau en, Pre
iden te.

Iv!artim FI'ancisco Ribeiro cl'Andl'acla, Se-
cretario.

La~al'o Jo é Gon alDe, Secretario.
Migttel José de OliDell'a Pinto, Secr tario.
Antonio Maria Qaartún
A ndré ela SilDa Gome
Manoel Rocll'igue J ol'clâo.
Francisco Ignacio ele Sott.<a Qtteil'oz
Francisco de Paala e OliDeil'a.
Daniel Pedro Múllel'.

81. a Sessão

1.0 Leu-se a Acta da Sessão antecedente, a
Qual foi approvada, e lidos o Officios, e R 
quenmentos, e descutidos os negocios occor~

rentes se defferio ao que pareceu de justiça.
2.° Se mandou expedir ordem ao Com

mandantes dos COI pos Milicianno da Cidad
para que r mettão ao ü'em todo o Armamento
velho, que tem: e o mesmo se determinou aos
Senhores Coronel Lazaro JOE' Gon alve", hefe
do Regimento de Caçadores, e TtJn nte 01'0

nel Antonio Maria Quartim lmoxarife da Fa
zpnda Nacioou!.

3.° Determinou- 'e ao 'apitão MóI' de SOI'O
caba, remetta sem perda de tempo quatro Car
gas de pedl'eneiras.
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4.° Ord nou- e ao Sargento 1\1ór Jo é Olinto
de Carvalho se encanega e do Commando da
força Militar de Santo debaixo do Plano, que
a este respeito se der e approvar.

5.° Mandou-se expedir ordem ao Com
mandantes dos Regimentos de Cavallaria d se
gunda Linha, e do de Cunha para recolherem
toda as licença, e t r m os seu Corpo prom
pto para marcharem avisando sem perda de
tempo de assim o terem feito; inviando ao
m~smo tempo o numero da Praça di poni
vel

6. 0 Iguae ordens aos COI'on is do Corpos
de Coritiba, e Paranaguá; e aos Chefes dos
Corpos da Cidade, 6 Itú e de Sorocaba; preve
nindo-se ao ditos Chefe que quando hajão de
marchar, hão de I'eceber ordens para o~ que
devem marchar, e os que merecerem ficar;
além disto que devem ter promptos os seus
Corpos para marcharem debaixo de todo o se
gl'edo, e interinament ficão susp nsas todas
a' baixa.

'7.° iandarão- e escrever Carta Circulal'e
a todos O· Capitaens Móres das Ordenança da
Provincia para que pe s-o a cada um dos Pai.'
de Familias hajão d dar alguns de eus filho.
para a Praça da 1." Linha, certificando-o de
que se conservarão com praça durante a ur
gencia da Provincia, que. o ervirão nu ua
Provincia de onde nunca sabirão.

8. o E com estas deliberaçoens se deo por
finda a Sessão, que foi assignada por Suas Ex
cellencias. Palacio do Governo de São Paulo, 7
de J anei 1'0 de 1822. Manoel da Cunha cl' Azc-

q
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redo Coutinho Souza Chichol'ro, Secretario do
E.·pediente gel'al do Governo a escreveo.

J oâo Cm'lo. A {((/u.lo rlp Oeyn/zaw. PI1, Pre
iden te'.

Madún Franci co Riúpiro de Andrada,
Secretario.

La;;aro José Gon$alve , Secretario.
Miguel Jo é de OlilJeil'a Pinto Secretario.
Antonio Mat'ia QUCll'tim.

"A ndl'é da SilrJa Gome .
Manoel R()drt'gues J orcZão.
Francisco I,qnacio de Sou;;a QueÍt'o;;
Francisco de Paula e Oliveira
J oâo Fet'reira ele Olivrdra Bueno.
Daniel Pedro Múller

82.1\ Sessão

1. o Leu-se, e approvüu-se a Acta da Ses
são antecedente, e lide . Officios c Rf'queri
ffipntos, e descutido o 11l;lgocios occonentes e
defrel io ao que pareceu de justiça,

2. o E com esta deliberacoens 'e deo por
finda a Se sào que foi assignada por Suas E,'.
ccllencias. Palacio do Governo de São Paulo
9 de Janeiro de 1822. ManoeI da Cunha d'Aze
redo Coutinho Souza Chicharro Secretarío do
Expediente geral do Governo a e creveo.

Joâo Carlos Auqu<to de Oeynhau en, Pl'C'
si dente. .

Nlal'tim FI'aneisco Ribeiro ele Andl'Clda, Se
cretario.

La;;a1'o J 08é GonsatlJes, Secretario.
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Miguel José de Olivf)ira Pinto, Secretario.
Antonio Maria Qaal'tim
André da Silva Gome
F raneisco Ignacio de Souza Queiroz
JJ;Ianoel Rodrigue JOl'dâo.
Francisco de Paula e Olivára.
Joâo Fel'reira ele Oliveil'a Bueno.
Daniel Ped,'o Múller.

83. a Sessdo

1. o Leu-s , e approvou-se a Acta da Se3
são antecedente, e lidos os Officios, e Reque
rimentos, e descutidos os negocias occorrente
se defferio ao que pareceu de justiça.

2.° Mandarão-se expedir varias Portaria
sobre differentes objectos.

3. o E com estas deliberaçoens se deo por
finda a Sessão, que foi assignada por Suas Excel
leneia . Palacio do Governo de São Paulo, 12 de
Janeiro de 1822. Manoel da Cunha d'Azeredo
Coutinho Souza Chicharro, Secretario do Expe
diente geral do Governo a es reveo.

João Carlos Au,gu io ele Oeynhansen, PI'e
idente.

Martitn F,'ancl co Ribeiro de Ancll'ada, Se-
cretario.

Laza/'o Jo é Gonsalve, SecJ'etario.
-a1igael José ele Oliveira Pinto, Secretario.
Antonio Maria Qu,arüm.
A nd,'é ela Silva Gome .
Manoel Rodl'i'gue Jordâo.
Francisco Igncteio de Souza Queiroz.

C<t
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João Ferreira de Oliveira Baeno.
Daniel Pedro Múlter.
Francisco de Paula e Oliveira.

84.a Sessão

1.0 Leu-se, e approvou-se a Acta da Se 
são antecedente, e lidos os Officios, e Requeri
mentos, e descutidos os negocios occorrentes
se defl'erio ao que pareceu de justiça.

2.° Determinou-se que se organi asse o
Corpo de Artilharia da Linha na Villa de San
tos, formando-se já hum Casco que depois ha
de ser augmenti:ldo com Recrutas tirados da
Mal'i nha; sendo nomeado Commandante d' elle
o Sargento mór da Artilharia da Legião José
Olinto de Carvalho, e expedindo-se as conve
nientes ordens ao Senhor Coronel Lazaro José
Gonsalves Chefe do Regimento de Caçadores;
e ao Governador interino de Santos.

3. o Ao Senhor Lazaro J o é Gonsalve para
que Organize o Cascos dos dois batalhoens
de Caçadores hum n'esta Cidade outro em San·
tos, completando-se aquelle com Recrutas de
Serra acima e este com Recrutas das Villas
de Marinha para o que se expedirão as orden
aos respectivos Capitães m6res, segundo os
Mappas da Povoação.

4. o Se completará o Corpo de {;avallaria de
Linha d'esta Cidade na Conformidade do Plano
de sua Organização.

5.° O Commando do Regimento de Arti
lharia Milicianna de Santos seja ·re tituido no



-135 -

T nente Coronel J anuario Maximo de Castro,
conservando- e o Sargento Mór no exerci 'io
de seu Posto.

6. 0 Ao Governador interino da Villa e Pra
ça de Santos e ordene que tenha as actuaes
bocas de fogo guarnecida com as competente
muniçoen , e que haja a maior vigilancia no
erviço dos ditos Posto entendendo- e para

e 'te fim com o obre dito Sargento Mór Jos'
Olinto.

7. o Mandarão-se expeuir outras Portarias e
Ordens sobre differcntes objecto.

8. o E com esta deliberaçoen s, deo por
finda a Se são, que foi a.5signada por Suas Ex
cellencia. Palacio do Governo de São Pau
lo, 14 de Janeiro de 1822. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Ghichorro, Secreta
rio do Expediente Geral do Governo a e crc
veo.

João Carlos Augusto ele Oeynhausen, Pre
sidente.

Martim Franei eo Ribeiro ele Anell'acla,
Se retario.

La;;aro JOLé GOI alves SecretarIO.
J..Vligtwl Jo é ele Oliveira Pinto, Se l'etario.
Antonio Maria Qual'tim.
A ndré ela Silva Gome .
Daniel Pedro },tiúllel'.
F l'aneiseo de Paula e OlilJeira.

'Franeiseo Ignaeio de S'ou;;a, Queiro~.

Manoel Rodl'iglte JOl'dâo, 1'"f3
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85. a Sessdo extraordinaria

1.0 Leu-se, e approvou- e a A ta da Ses
ão antecedente.

2. o Tl3ndo chegado hoje a esta cidade pelas
nove horas da noite o Capitão de Milicias do
Rio de Janeieo Quintillianno José de Moura:
elIe ntregou ao Governo a Carta Regia de
Sua Alteza R aI o Sereni simo enho1' Prin
cipe Regente d'este Reino na qual exige que G

Governo ma:nd para a gual'niç1.o e dereza d'a
quelIa Corte hua força Atmada em quantidade
que não desfalcando a PrQvincia ajude a do
Rio de Janeiro.

3.° Em con'equencia dBlib rou o Governo
que a presente Se são fica permanente ate'
expedirem toda a, Ord n n0'e aria- para o
p1'ompto cumprimento do que Sua Alteza Real
exige, e marchar a Tropa. Pala io do Governo
17 d Janeiro de 1822.

. João Carlos A uÇjwto de Oeljn!iC(,usen, Pre
SIdente.

Mm'tim FI'anel eo Riúeiro (/p AndracluJ Se
cretario.

JJ![i,fluef J o é ri (' ()!ivrúl'Cl Pinto, ' A l'eta1' j o,

4.° D t rm{nou o Gov I'n .' R('~ponde se
a ua Alteza Real que no dia 23 do ( OITente Mar
charia d 'o, ta Cidude para o Rio de J anpi1'o por ter
ra a prim ir a Divi i"'tO de hum Corpo dr TI'opas d
mil e' mI ra'a' de j.a -'2. 3 Linha, c mpo 'to d
hum Batalhào de Cu(:acl rps de 1. a Linha, d hum
dito d Infantaria d 2.:1 Linha, r de' doi' E qua
dI'orus dI' Cuvu IIn.l'ia 11 um dr 1.1< OllLl'l\ de' 2." Li n !lu.
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5. 0 Accordou-se qu ~(' Officia~-(> ao 0-

verno Provisorio de 11ina' Gerae remetten 0

'e-lhe Copia da Carta Regia de Sua ~ lt L

Real participando-se-lhe a quantidade de -
pas que mal'cha d'esta Pro -incia pedindo-o
aquelle Governo auxilie a PI'oyincia do Rio
Janeiro com hlUll Corpo de Tropa"" 'melh n
te, o qual e marchar por e ta Proyin ia de
São Paulo será por ella alimen ado no "eu
transi to.

6. o Foi nomeado o enhor Coronel do R 
gimento de Caçadores Lazaro Jo. é Gon.:;al - ~

Secretario de Guerra para Commandante em
Chefe da Coluna' o Coronel pago do Regiro n
to de Milícias do U tei J o ; Joaquim --'ezar
de Serqueira Leme para 2. 0 Commandante d
Batalhão de Infantaria Milicianna: o Tenente

orone1. Ajudante da Ordens do Goyerno e
Commandant do E quadrão d Ca -alIaria de
Linha Bernardo. Jo . Pinto de Ga -ião pc. ra
Commandante d ambos o E quadroen ! e o
Tenente oronel pag-o do 1. 0 RegimentCl de
('ava11a1'ia Mil iciana Joaquim J os' d MOl'ae
e breu para Commandante do E quadrão de
7\li1i ia .

7. o POI' différentes Portal'iu' forão nom a
do outros Officiac d 1. 11 e 2.& Linha para ~er

virem n'esta e.-p dicç.ão aceitando o Governo
ou' O'('ne1'o. '0._ O[fel' imento.

8. o Foi nranegado ,o nllo: Coronel d
Milicias Francisco Ignacio cl ouza (u iroz
Membro do Governo e Commandant de Tum'
ni :-0 Milicianna dI" ta CidadE" d ol'O'I111i,'3.I' o
Batalhão de Mili ia... qu ha d Mar har, po-
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'd ndo expedir Orden a todos o Commandan
tes dos Corpos de Infantaria de Milicia exi
gindo o numero de Praças nece saria para a
Organisação de que hé encarregado, e para pre~

encher a Guarnição da Cidade.
9. 0 Ordenou-se ao Tenente Coronel do 2. 0

Regimento de Caval1aria Milieianna João Gon
salves Bastos em diligencia na Villas do Nor
te e aos Capitaen das Companhias do Regi
mento Milicianno de Cunha tenhão suas Com
panhias prompta para della e tirarem as
Praça precizas para o ,ompleto do Corpo que
marcha.

1Q. o Derão-s por extinctos os Con elhos de
Guerra qu. se estavão fazendo por oe a ião do
motim de Santos, c farão perdoado O' 01'

r os do mesmo delicto ainda não entenceados,
e mandados encorporar ao seu Regimento,
aS im como todos o destacamento, de Caça
dores, os quae farão uppridos por milicias.

11. 0 Mandarão- e apromptar os vivere pre
ci os, e os Poiso.' pela Estrada do arte conf(,rme
o Roteiro, incumbindo- e e ta delig neia ti Pes
oas, que parecerão mais Capaz .

12.° Foi authori ado o S nhol' Tenente
Coronel Antonio Maria uartim Almoxarife
da Fazenda Nacional e lVrembro' do Governo
para fazer toda a d peza nece aria. com a
promptifica i"io da Expedie 5.0, a quae lhe e
rão abonada p 1::1. Junta da Fazenda, avista
do titulas legae' que apre erital'.

13.0 Ord nou- e ao SUl'gnnto Mar João
José Palmeiro, que elo nimae Cavallal'es,
que leva para o Rio d J an iro pertencentes a
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Nação, entregu - cem Cavallos ~o Tenent> Go
ronel Bernardo Jo ' Pinto Gavião para remon
te da Cavallaria, ac itou o Governe, e man
dou aggradecer a genero a Oferta, qce o dite
Sargento MoI' fez de 50 Besta :Muares sua
para a Conducção da Bagag da Brigada, rece
bendo-o. em Santa Cruz na forma da sua Of
ferta.

14. o Ordenou-se que o Corpo' de Linha
e JVIilicias, que formão a Brigada ajuntem aos
antigo Titules de sua denominação-o de Leaes
Paulistanos - E para que melhor mereção e te
honro o Titulo recomenda o Governo ao Se
nhores Coronel Commandante da Brigada, Com
mandante de Corpos, e de Companhias amai
exacta di iplina de seu. Subditos as im na mar
cha, como no tempo que e. tiverem de tacado .
no Rio de Rio de J anei 1'0 ás Ordens de Sua
AI teza Real.

15. o Ordenou-se ao Senhor Brigadeiro J oa
quim José Pinto de l\10raes Leme Chefe do 2. 0

Regimento de Milícias a cavallo mande vir a
esta Cidade a ompanhia de seu Regimento
aquartellada em Mogi da Cruzes para o Te
l1pnte Coronel Joaquim José Moraes e Abreu
tirar della as PI'aça qu precizar pal'a Orga
nl;"ução do Corpo de que e. tá ncarregado.

16. 0 Mandou- e escrever a Deputação do
Governo no Rio de J anei 1'0 parteci pando que
a 26 de Janeiro princi piava n marchar a Tro
pa para aquella Corte: mas por não haver aqui
nem em Santos fazenda propria para fazer mal
las,. e moxillas a Deputação pes 'a a Sua lte
za Real ml1ndCl pOL' em Santa CI'UZ 300 mal~a

~...
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de Lona para a ['avalIaria, e 920 moxilla' para
I1ifantaria, e quatL'o eJal'in , aI m do mai que
pelo Senhor' Secretario do Interior, c Fazenda
já foi pedido' e yup este Offieio eja mandado
por hum of6 iaJ.

17. 0 o aL'gpnto moI' Commandant da
Ordenança da Cidade. Ordrnou' tivesse prom
ptas as Bestas de SelIa, e Carga nec arias para
cada huma das divisoens que fOl'em marchando,
as quaes hão de er entI'egue ao ommandan
te dellas pa vespora da marcha as 6 horas da
tarde.

18. 0 Aos Capitaen. mores, e Capitaen de
varias VilIas se mandou que prendessem o.
Milicianos, q e sendo chamados para a marcha
se esconderão ou fogirão; não lhes vallendo
porisso o privilegio Milicianno.

19. 0 Ordenou-se ao Tenente Coronel Gavião
aceite todas as Praças do Esquadrão, que tendo
dado baixa por findarem seus engajamentos
agora se quizerem alistar para servirem nesta
Expedição, mas que finda e11es lhes passe suas
Escusa's, sem ser ne ssa1'io nova Ordem do
Governo.

20. 0 Que o Senhor Coronel Lazart> José
Gonsalves faça passagem para o novo Corpo
de Artilharia de Linha os Alferes do seu He
gimentq Antonio Carlos da Costl;t Aguiar e Joa
quim Antonio Dias.

21. o Que a Fazenda acional pague adian
tado os Soldos gratificações, e Cavalgaduras a
tropa que marcha at~ o ultimo de Março deste
anno pela mesma forma que até o presente
isto provisoriamente até Sua Alteza Real de-
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terminar o Contrario contemplando-sI:' os Offi
ciae do E tado maior que marchão como tae::;
empregado , e o 2. os Ajudante de ~Iilicia~

orno Alferes de Linha: ~ que as im SP par
teci pe ao Senhor oronel Lazaro J O, é Gon 'al
ves e Tenente Coronel Gavião, e Commandan
te da Mili >ia para fazerem o PI'et ne~ta

onformidade.
22. o Qu o Senhor Coeoncl Lazaro José

Gonsalve entregue ao Capitão Ga par .L ntonio
de Souza do Regimento do seu Commando,
(que por molestias não marche,) hua Relação
de todas as Praças que deixar nesta Provincia,
incluindo o Destacamento de Guarapuava, a
quaes o Governo ha por excluidos do Regi
mento para terem o destino que melhor con
vier: e que o Quartel:Mestre fique nesta Cida
de até final prestação das contas na Junta da
Fazenda; depois do que se irá ajuntar ao Re
gimento.

23. 0 Ao Tenente Coronel Gavião que en
tregue ao mesmo Capitão Gaspar Antonio de
Souza as Praças do Esquadrão do seu Coman
do, que tambem não poderem marchar pm a tf~

rem o mesmo destino; igualmente os d,ois Ca
vallo Pais Loureiro, e Azebicl1e' e a Inspec
ção da oudearia de Baruiri ao dministrador
da mesma Antonio Joaquim de S. Paio.

24. 0 Que o Senhor Coronel Lazaro apre
se quanto for possivel a marcha da Tro~a do
eu Commando e que donde ficar estaCIOna

da remetta ao Governo hum Mappa Circum
stanciado de toda a força; o que também farão
os outros Commandos dos Corpos. r
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25. 0 Que o S 'nhor Cor nel Francisco Igna-
cio de Souza Queiroz fac;a rondaI' a Cidade e
seus Subul'bios por patrulha de ~Iilicia' da
Guarnição pola maneira indi ada no DC'talhe
que a ompanhal' e 'ta Ordem.

26. 0 Manda o Governo authori aI' ao Se
nhor Coronel Antonio Leit Pereira da Gama
Lobo Membro do me mo novel'no e da . ua
DeplJ.tação na ode do Rio de Janeiro para
alistar nas Vi !las do Nort aquelles Cidadãe
abastado que e lhe offereceJ'cm para a Guar
da de honra de Sua Alteza Real.

27. 0 Que o Senhor aronel Daniel Pedro
Müller passe a Villa de Santo, ali organi. e
o Corpo de Artilharia d Linha para guarni
ção, e defeza daquella Villa entendendo- e com
o Governador da Prac'a, e dando as providen
cias preci a para a melhor defeza das Fortale
zas podendo expedir as Ordens necessarias aOs
Governadores e Commandantes da ditas For
talezas.

28. 0 Que em observancia da Provisarn do
Conselho Supremo Militar dA 10 de Janeiro
deste anno fica sem effeito o Artigo 7. 0 da
Sessão 60.& continuando-se no Provimento dos
Po ,to da Ol'denança para o que e expedirJo
as orden nece. 'sarja.

29. o E com estas delib raçoen e deu paI'
oncluida esta Sessão permanente, qu f i as

signada por Suas Excellencias. Pala ia do Go
verno de São Paulo 27 de Fevereiro de 1822.
Manoel da Cunha d' Azeredó Coutinho Souza
Chichorro Secretario do Governo para o Ex
pediente Geral a escrevco.
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João Carlos Augusto de Oe!Jnhausen, Pre
idente.

lVlat'tim Francisco Ribeiro de Anel7'ada,
Secretario.

111.iguet J o é ele Olivei,'a Pinto, Secretario.
A ntonio Maria Quat'üm
A nelJ'é ela Silva GVllte .

Francisco Ignacio de Sott:;a Queiro:;.
Jl!lanoel Rodn'gues Jordão
Francisco de Paula e Oliveira.
João Ferreitoa d' Oliveira Bueno

86. 8 Sessão

Leu-se a Acta da Sessão antecedente a
qual foi approvada, e lidos os Officios, e Re
querimentos, e descutidos os Negocias occor
rentes se deferia ao que pareceo de justi 'a.

2. o Mandou-se publicar os Bandos que
m data de 28 de Fevereiro proximo pas ado
e convidavão os Povo a ali tar- o no Cor

pos da 2. a Linha, e se offerecia baixa a todos
o Milliciannos que elldo ehamado para m&.l'
char se au entarão guro de não serem pro-
urar1os, ou farão dispensados havendo previa

mente pago a dinheiro qualquer dos dois fa
VOr ~ huma v z que declarem a pe, soa que o
rec beu, a quantia dada para lhe sel' egual
mente ntr gu .

3. o Mandarão-. e xp di r val'ia PaI taria
,obre dilTer nte. obj to.

4. o E com ta delibel'aço n' .'e deu p r
finda a Ses ão; qu foi as ignada por ~_ a
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Excellencia, Palacio do Governo de Ao I au
lo 2 do Março de 1 22. Manoel da (unha
d'~ zeredo Coutinho Souza Chichorro Secreta
rio do Governo para o e.·pediente g ral a es
crcveo.

Joâo Crrrlo Arlgll to ele Oe!Jnhausen, Pre
sidente.

J.11ignel José de Oliceiro Pinto, S(' r tarjo.
Nlartim. Franei co Ribeiro de Anclrada,

Secretario.
Antonio J.11aJ'úl Quctrtim.
A ndré ela SilDa Gom,es.
Ji'ranci co Ignaeio de Soa~Cl Qlíeiro~.

lt1anoel Rocl7'ignes JOl'drio.
F7 ancisco ele PrUtla e O/ioqil'a.
J oâo Ferreira de OLiveira Bueno

87. a Sessão

1.0 Leu-se, e approvou-se a Acta da S 
~ão antecedent , e lidos o Offiicios, e Reque
rimentos, e descutidos o negocios occonente'
. e deIrerio ao que pare' -00 dp ju tiça.

'). o :Mandarão- 'e expedir Officio. I e 11'

culares, aos Commandante do Corpos d Mi
lícias, que mandarão gente para e Rio de Ja
neiro remettendo-1hes Copia do Bando -obr o
Recl'utament para os me."'mo' p d. tel'minan
qo- e-1h ,que remettão hum Mappa da g n
te que derão, e da que tem: fuz nuo do dito
Bando o 11 o que. po zelo 11H'. 118. d indicaI'
para a prompta l'eunifio das praças aUSJD
teso
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~Lu i\Iandal"-lo-se expedir Val'1'}, Portal'ia"
Obl e differentes obje to,',

4,° E com sta deJiberaçoens ,'e deu por
finda a essão; que foi a ignada por Suas E.'
cellencia. Palacio do Governo de São Pau
lo 4 de larço de 1822. lanoeI da Cunha
d' ~ zercdo Coutinho Souza Chichorro, ecreta
rio do Govt'rno para o Expediente geral a
escreveo.

João Carlos A ufJu to ele Oeynhau en, Pre-
'idente.

Miguel José de Oliveirrt Pinto, S cretario,
A ntonio Mario Quartiln.
André da Silva Gomes.
Francisco I gnacio de ou:;a Queiro:;.
Manoel Rodrigues Jordào,
Franci co de Pcw,la e OliDeira.
João Fel'reiT'[( de OÜlJcira Bueno.

88,8 Sessão

1.0 L U-, 'e, approvou- 'e a cta da Se ão
antec dente, c Jidos o. Offi io' c Rcqucl'imen
to , (' d ,tItido,,' 'l1C'gocio, or ol'l'ente,', ' e dpf
ferio o que parC'cco de ju ,tiça.

2.° E com ta' delibel'açoC'n' e dC'o por
finda a Se ão, que foi a' ignada pOI' Sua' Ex
r 11 D('ia;'o;. Palacio do GOV'!'DO d SR Pnulo,
6 dp Mal' o d 1822. Mnl1CJcl da unha d A
z J'C'do outinho SOUZ[l '....hiclJol·ro, SE I' tario
do oVC'1'110 para. o E.'prdirl1ü' gC'l'al a ('. Cl'evc ,

João Carlo lagu to ele Oeynhcllt en, Pre-
sident . < VJI
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Martim Fl'anci co Ribeiro ele A ncll'aela, e-
cl'etario.

Miguel José de OliDe 'Nt Pirdo Secretario.
Antonio NIal'ia QuaFí< li

A nell'é ela Silva Gomes.
Francisco Ignacio de Souza ""L~elrn,J.

Francisco de Paula e OlilJeil'a.
João F el'reú'a ele Oliveira B ueno.
lvfanoel Rodrigues Jordão.

89. 11 Sessão

1.0 Leu-s, appl'ovou-. e a Acta da Se.',·
são antecedente, e lido os Offi ios, e Requc'
rimento , e descutidos o n gocio' occorrentes
se defferio o que pareceu de justiça.

2.° Mandarão-se expedir varias Portari::l<:;
sobre differentes objecto. .

3.° Determinou-se que os Soldados Mili
ciannos, que sendo nomeado's para marcharem
para o Rio de J anei 1'0 não com parecel'ão, ou
de ertarão depoi' de a11 tado ; aparec ndo fi
quem rI stacados ne ·ta Cidade at" que voltem
do Rio os outro Miliciannos; ficando porem a
arbi trio do Gov l'ho modificq.r esta pena se
gundo o gl'áu do delicto commettido.

4.° E com estas delibel'açoens e deo por
finda a Sessão que foi assignada por Suas Ex
cellencia. Palacio do Gov rno de São Paulo,
9 d Março de 1822. Manorl da Cunha d'A
zeredo Coutinho Souza Chi 'horro, Secretario
do Govp.rno para I Exp di nte g-ral a es
cI' v~o.
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João Carlos AtlgU'tO de ·Oeynhcwsen, Pre
sidente.

J..Wartitn Franci co Ribeiro de A ndracla,
Secretario.

Miguel J o é cL'OlirJeira Pinto, SecI'etaI'io.
Antonio J.1!Jal'ia Quartim.
A ncll'é da Silva Gome .
Fl'anci co Ignacio ele Sou~a Queiro~

.i.lIIanoel Rucll'igue J o/'dâo
Fl'Ctnetsco de Paula e Oli7JeÚ'a
J OctO Ferreira ele Oli7Jeira Bueno

90.n Sessdo

1.° Leu-se, e approvou- c a Acta da Ses
ão antecedent , e lidos os Officio e Requeri

mentos, e descutidos os negocias OCCOlTentes e
defferio aCJ que pareceu de justiça.

2. U ameou-se huma Commissão compc.s-
ta do Senhor s SecI'etario' do Interior e Fa
zenda, da Guerra, e do Expediente geral para
examinal'em a diffel'ente Pl'oposta que exis
tem na Secretaria, Portarias do Ministro Q

Secl'f'tario de E tado da Guerra, c Requeri
men tos de Partes paI' l'sta R partição, e de
tudo imformal'em o Govrl'no para. c deffel'i r
o que pal'eceI' 'Jn v nicnte.

3.° Mandat'ão- expedir al'ia:~ Podaria'
~obl'e differentes objecto.

4.° E com estas deliberaçocns e ded por
finda a Sessão, que foi a signada pai' Sua.
Excellencias. Palacio do Govcl'no dL São Pau
lo, 11 de Mnrço de' I 22. Ylanocl da CLln~l:'l.
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d' Azoredo Coutinho Souza Chichorro, Seer0
Ü'll'io do GOV0!'nO pal'n o E. prc1icntc' gpntl a
escr veo.

Joâo Cado.,; AUrJU8tO de Oe!Jnhawen Pr
ic1eo tr.

Martim Fl'anei.'ico Ribeiro ele AnclNlela, Se-
cretario.

Miguel Jo é ele Oliveira Pinto, Secretario.
Antonio Maria QUctrtim.
A nelré ela SilT5a Gome .
M anoel Roell'igue Jordão.
Franeiseo Ignaáo ele oU:Ja Queil'o:J
Franeiseo ele Paula e Oliveira
João Ferrez"rCt de OlilJéra Bueno.

91.'" Sessão
I

1.o Leu-se, e approvou-se a Ada da Seo·
são antecedente, e lidos os Officios, e Reque
rimentos, e descutidos os negocias occorrentes
se defferio ao que parec8u de justiça.

2. 0 Mandarão-se expedir varias Portarias
sobre differeotes objectos.

3. o E com estas deliberaçoens e deo por
finaa a Sessão, qu foi assignada por Suas
Excellencias. Palacio do Gov roo de São Pau
lo, 13 de Março d 1 22. Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chicharro Sec!' tario
do Governo pal'a o Expedient geral a e creveo.

João Carlos Augu to ele Oeynhansen, PI'e
sidente.

Martim Fl'aneiseo Ribeiro ele A nelrada, Se
cretario.
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lVIigael José ele OliveiNf Pinto, Srcl'etario.
A ntonio Maria Quartím.
A ndré da Silva Gome..
Francisco Ignacio ele SOlt~a Qaeiroz.
Franci co de Paula e Oliveira.
João Ferreira de Oliveira Blteno.
lVlanoel Rodrigues Jordão.

92. a Sessao

1.° Leu-se e a approvou-se Acta da Sessão
antecedente, e lidos os Officios, e RequerImentos,
e descutidos os negocios occorrentes se defferio ao
que pareceu de justiça.

2.° Passarão-se differentes Portarias so
bre difl'erentes objectos.

3.° E com e ta~ delib3raçoens se deo por
finda a Sessão que foi assignada por Suas Ex
cellencia. '. Palacio do Governo de São Paulo,
16 de lVIarçJ de 1822. Manoel da Cunha d'A
zeredo Coutinhl"' Souza Chichorro, Secretario
do Governo pe.ra o Expediente geral a escreveo.

João Carlos Aaglt to d.e Oeynhaasen, Pre
sidente.

Mca,tim FI'anci ('o Ribeiro de Andrada, S -
cre~ario.

Miguel Jo é de Oliveú'a Pinto, cret:ll'io.
Antonio Marta Quartim.
A ndré da Silva Gomes
Manoel Rodl't'gues Jordão.
Francisco Ignacio de Sou~a Queiro~

F,'ancisco de Paula e Oliveira.
João Ferreira de Oli()eirCt Bueno·1t
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93.a Sessao

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Se 
são antecedente, e lido...: o Officio e Reque.
rimentos, e descutido o negocios occorrente
se defferio. ao que parec.eu do justiça.

2.° E com e ta deIib raçoen e deo por
finda a Ses. ão qu foi a signada por Sua
Excellencias. Palacio do Governo de São
Paulo, 18 de Março d 1822. ManoeI da Cu
nha d' Azeredo Coutinho S0uza Chichorro, Se
cretario do Governo para o Expediente geral
a escreveo.

João Carlo Augusto de OeynhcmQ en Pre-
sidente.

Miguel Jo é de Olif:Jeira Pinto, Secretario.
Antonio Maria Quartim
A ndl'é da SillJa Gome .
Francisco IgnactcJ de SOttza QueÍl'o:J
Francz'sco de Paula e OlilJeira.
João Fe1'1'eil'a de OliIJeÍlYl Bueno.

94. a Sessao

1.0 Leu- e, approvou- a '~a da Se -
. ão antecedente, Ido os Offieios, ~ Reque·
rimentos, e descutido os negocios o corren
tes se defferio ao que par eeo d ju tiça.

2.° Determin0u-se que se posesscm a on
curso na forma do estillo as Cadeiras vaga
dos Estudos menoreE da Provincia.

3.° E com estas deliberaçoens se deQ por
finda a Sessão, que foi assignada por Suas
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Esc 11t'ncia . Palacio do Governo de São Pau
lo, 20 de farço de 1822. ManoeI da Cunha
d'Azercdo Coutinho Souza Chicharro, Secre
tario do Governo para o Expediente geral a
e creveo.

J oâo Carlo .. A tlga to de Oen/wusen, Pre,i-
dente

M aJ'tim F ranei eo Ribeiro cle A ndrada, Se-
retario.

;"lIi[juel J o... é ele OliDeirrt. Pinto, ecretario.
Antonio l11aria Qcwrtim.
A ncl"é da ilDO Gomei::.
ldanoel Rodl'i9lle~~ JOl'clr70.
Franei.~eo Ignaeio de ou~a Queú,o;;.
Fl'wwi.. eo de Paula e OliDeil'a.
Joào Fel'rf3i,'Cl ele Olioeira Bueno.

95. a Sessão

1.0 Leu-se, e approvou- e a . cta da Ses ão
antecedente, e lido o Officio, e Requerimen
to , e de cutido o negocio occorentes'e def
ff'I'iu ao que pareceu de ju tiça.

2. o Mandarão- e pa ar diffel'cnte Porta-
ria' , Obl' diver o obje to._

3.0 E com e ta delibel'ac;oen' e deu por
finda a Sessão, que foi a signada por Suas Ex
tJellencias. Palacio do Governo dp São Paulo,
23 de> Março dE' 1822. ManoeI da Cunha d' Azp
rodo Coutinho Souza Chi -horro Secretario do
Governo para o Expediente geral a e craveo.

. João Carlos AU[lu to de Oeynlwllsen, Pl'C~7?
ld nte.
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'MiguJel J O é de OlilJeÍt'a Pinto, eCI'ct:wio.
Antonio Maria Qual'tim
A ndré da SillJet GOtT/,8S
Manoel Rodrigue Jorelâo.
Francisco Igncwio de Souza Queiroz
Francisco de Paula e OlilJcira.
João Ferreir.::t ele Olioeira Bueno.

96. a Sessão

1.o Leu-se, e approvou-se a \..cta da Ses ão
antecedente, e lidos o Officio e Requerimen
tos e de cutido o negocios occorrente 'e d f

,ferio ao qae paeeceu de justiça.
2. o E com estas delibera oen .(' deo ·por

finda a Sessão que foi a si anada por Sua Ex
c Jlencias. Palacio do Governo de São Paulo
27 de Março de 1822. Manoel da Cunha d' Aze
zeredo Coutinho Souza Chichorro Secretario do
Governo para o Expediente geral' a escreveo.

João Carlo' A ugu to ele Oeynhausen, Pre-
sidente.

Miguel José ele OlilJeira Pinto, S 'CI' taejo.
Antonio Maria Qaartim.
A ndré da ilva GOIJ'W
Franci co I.qnacio de Sou~a QueÍ7'oz.
Francisco de Paula e OlilJeiNl.
Manoel Roc1rigue JOf'Clâo.
JOctO Ferreira ele Oliveil'c, Bueno.
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97. /l Sessão

1.° Leu-se, e approvou-se a A ta da Se'
são antecedent lidos os Officio' e Requeri
mento , e di clltidos os Negocios occorrentes
se defferio ao que pareceu de Justiça.

2. 0 Mandou- e expedir Ordem ~ircular ao
Capitães Mores, .e Commandante das Orde
nanças das VilIa do . orte para mandarem
jJreparar aquel~a E trada por que consta com
alguma certeza que Sua Alteza Real vem a
sta Provincia. Q.ue o mesmos Capitae more'

tenhão prompto nos poi o do e til10 tudo que
Cor nec ssario para hospedagem de Sua Alteza
Real que e ha de fazer a u ta da Fazenda
Nacional, nada porem se compre ~em novo avi o
do Governo. Qu a Pessoa' principac da Villa,
e o Officiae da Ordenança hão de hir buscar
Sua Alteza Real nas respectivas Raias e acompa
nhaI-o . A Infantaria Milicianna da Villa fazem
alIas nellas a CavalIaria fará guarda de honra.

3.° Q.u . e expedi' em Cil'clllal'e aos Capi
trtens more, pal'n. que as re ruta. rrmettido
v nhão om ~coltas forte ma nunca cn '01'
rontada . e que a. dita es 'alta no Iugare
de poi...;os fação 'enLinclla (' na \. ilIa, pOI'
onde pa al'cm srrão recolhidos na Cadeia, e
a recrutas que fugirem na mal'cha (' lho im
porá a pena da Lp j.

4.° A ~ P l'taria:-; e Offi 'io' pa sado~ p ]0
Govcl'no eriío apl'r ontados ( m TabclJa na Ses
,ão eguinte, hua vez que as cir um.tan la.
nflo permittfto, qu ('l1a . ejão 'apre' ntada, na

'1t;:
me.~ma Se siío.
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5. 0 E com f'sta deliberaço ns SP- deo por
finda aS. '10, que foi a signada paI' Sua' Ex
cellencias. Palacio do Governo de São Paulo
1. o de Abril de 1822. O Official lai ar da Se
cretaria, José Mathias Fer'reira de Abreu, no
impedimento do Secretario do Expediente a (oz.

, João Cado A llgu to ele Oe!Jnlwtl. en, Pre
sidente.

J..t1artim Francisco Ribeiro el J Anell'Ctcla, Se-
cretario.

Nligltel J o é ele OlúJeil'a Pinto] Secretario.
Antonio Maria Qu,al'íitn
J;Janoel Rodrigrte , Jordão.
Francisco I.qnaeio ele . ou~a Queil'o~.

Francisco ele Paula e Olioeú'a
J oâo Ferreira de Oliveira Baeno
Daniel Pedro Múller

98. a Sessão

1.0 Leu-se, e approvou-' a A ta da Ses-
ão antecedente, e lido o Offimo, e Req ueri

mentos, e descutido o negocias occor1' ntes,
se deferia ao que parec~o d ju tic:a.
• 2. 0 Map.darão-'" pas ar diyer, a Portarias,
sobre differ nt objecto.

3. o E com estas d lib ra 'oen e deo por
finda a S são] que foi a 'ignada por ua
Excell ncia,. Palacio do Govel'no d São Pau
lo 3 de Abri] d 1 2'), O Offi ial Maiol' da Se
cretaria J o é Mathia. FCI'I' il'a d . Abreu no im
pedimento do Secretario do ·xp diente a e ('.1'e
veo.
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João Cat'lo AUflU to de Oeynhau en, Pre
idente.

Madim F/'ancisco Ribeiro de Andraela,
Secretario.

JIi!/uel Jo é de Oliveú'a Pinto, Secretario.
Antonio J1aria Quartim.
A ndré da Silva Gomes .
...VIanoel Rod"iÇjue Jordão.
Francisco ele Pcuda e OlivúrCl.
João Ferreira de Oliveú'a Bueno
Dam'el Pedro ~1üller.

99. a Sesstfo

1.° Leu- e, e approvou-se a Acta da S 
. ão antec dent - lidos os Offi ias, P Requ 
rimento', e descutidos o 1 Tegocios occorrente."

f' deferia a que pareceo de justiça.
• 0 Mandarão-se pas ar diveI' a Portarias

obre differentes objectos.
3.° E com esta deliberaçoens se deo por

finda a Ses ão, que foi as ignada por Sua.'
Excellencia . Palacio do Govel'no de São Pau
lo 10 de Abril de 1822. ManoeI da Cunha
d'Azeredo Coutinho de Souza Chichono SecrcLa
rio do Governo- para Expediente gC'ral a. reveo.

João Carlos A ugu to de Oe!Jnhausen, PI' 
idente.

Daniel Pedro J1.úller como deputado que
servE' de Secretario.

A ntonio Maria Qual'tim
A nelré da Silva Gome
Ll1anoel Rodrigues JOI'Clão r~
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Fl'ancisco Ignacio de SO~t,Ja Queiroz.
Francisco de Paula e Oliveira.
J odo Ferreira de Oliveira Bueno

100.a Sessão

1.0 L u- 8, c approvou-. a A ta d Ses
são antecedente e lidos o Officio e Requeri
mentos e descutidos os negocios occorrentes e
defferio ao que paleceu de justiça.

2.° Em Ob ervancia do artigo 2.° da Se 
são 76. a entrou a ervir de Secretario do interior,
Guerra e Marinha o Senhor Coronel Daniel Pe
dro Müller no impedimento do molestia dos Se
nhores Martim Francisco I ib iro, e Miguel José
de Oliveira Pinto.

3.° Derão-. e novas providencias para se
apromptal' o recebimento de Sua Alteza Real.

4. ° E pedirão-se different Portarias sobre
diverso objectos.

5.° E com e tas delibcruçoens ,e deo por
finda a S são, que foi a signada por Suas Ex
cellencia', Palacio do Governo de São Paulo
13 de Abril d 1822. Manoel da Cunha d'Aze
I'edo Coutinho Souza Chichnrl'o Secretario do
Governo para o E,-pediente geral a escr veo.
. J oâo Carlos A ugu to de Oeynhausen, Pre-

sIdente.
J1![iguel José de Oliveit'a Pinto, Secretario.
Antonio Maria Quartim
.4. ndré da ilva Gomes.
lVlaTwel nl ( ,yues Jordão.
F, aneisco Igttaeio de. Souza Queiro:J
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J1'rancisco de Paula e Oliveit'a.
João Ferl'eira de Oliveira Bueno.
Daniel Pedro Mú'llel'.

fOf.a. Sessão

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
são antecedente, e lidos os Officios, e Reque
rimentos, e descutido os egocios occorren
tes se defferio ao que pareceu d-e justiça.

2. o Mandarão-se expedir differentes Porta
rias sobre di versos objectos.

3. o E com estas deliberaçoens se deo por
finda a Ses ão que foi assignada por Suas
Excellencias. Palacio do Governo de São
Paulo 15 de Abril de 1822. Manoel da Cu
nha d'Azeredo Coutinho SQuza Chichorro Se
cretario do Expediente geral a escreveo.

João CaJ'lo A L"gU. to ele Oeynhausen, Pre-
sidente.

Miguel José de OlilJeira Pinto, Secretario.
Daniel Pedro 1t1.úller.
João Ferreira de OUlJei7'a Bueno.
Francisco ele Paula e Oü'lJeira.
Franci co Igncwio de Sou;;a Queil'oz.
A nelré da SillJc!- Gome
Antonio lV1aria Quartim.

/02.a Sessão

1. o Leu-se, e approvou-se a Acta da Ses
são antecedente, e lidos os Officios, e Requ,É'-
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rimento:::i, c de. cutido o,' n go i . o eOIT nte._
se deffcrio ao que par c o dp, ju tiça.

2.° Mandariio- r ,'P dil' diffcI'ent s Porta
ria. . ob1'P di 1'SO.· obj \ ,t s.

3.o E com tas delib eac' f'n. '(' de por
finda a e. qu ' f i a i O'n da por Ex-
cellcncia. alaci l ..oy('rno de aulo,
17 de .\.bl·j] de 1822. lanael d unha d' z-
zeredo Coutinho S uza Chichorro rotario do
Governo para o Expedicnt43 geral a e. Cl'eveo.

João Caplo' A uqu to de OOlJnhau en, Pr '.
idente.

111arüm FNlnci co Ribeiro de A ndrada,
Secretario.

Miguel Jo é de Olioei/'u Pinto, err tal'ia.
Antonio 1Vicu'la Ouartim
André da Silva Gome
Manoel Rodrigue' J ol'(.Iâo.
Fremei. co Ignacio de SouNa Queiroz
Francisco de Paula e Oliveira.
João Ferreira de Oliveira BUP110.

Daniel Pedro 1I1úllel·.

103. a Sessão

1.o Leu-se, approvou-. c a Acta dfl Se -
são antecedente, hd o Officio. (' R qu ri-
mentos, e descutido O· l1f~gocio C 01'1' nt s .
defforio ao que pnr ceu de justj a.

2. o Mandarão·se expedir differente.. Poda
rias sobre cliveI' o objectos.

3. o Propoz o Senhor Coronel Mar"
Francisco Ribeiro de Andrada Secretario do
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Interior, que proponha a Sua Alteza Real
hum Plano de Monte Pio para todo o Em
pregado. d'ta provin ia ao que se annuio,

ficou o di to S nhor Secretario encarregado
d o O!,aanizar.

4.° E om e~ta delibera oen e deo por
finda a Se ão, qu foi a ignada por Sua
E.' 'ellen ia . Palacio do Gov rno de ão Pau
lo 20 de Abril de I 22. Manoel da unha
d' zeredo Coutinho Souza Chichorro, Secre
tario do Governo para G Expedi nte g ral a
screv o.

João Carlo" Augusto de Oeyn!wulsen, Pre
idcnte.

Jlaf'tim Franci co Ribeiro ele A ndrada, Se-
r tario.

!l1igllel J o'é ele Olioeira Pinto, Secretario.
Antonio Maria Quarüm.
A ndl'é ela SUoa Gome .
Manoel Rodrigues Jordão.
Franciseo Ignaeio ele Sou~a Queiroz
Franci eo de Paula e OliDúra
J OelO Fef','eit'[{ de OlirJeira Btte/1o.
Danü - Pedro Mt~ller.

104." Sessão

1.° Leu-, approvou- e a Acta da
· ã ant d .nte, e lido o Offi io , e Reque-
rim nto , (' d. utido s n go ia o 01'1' nte
· e defferi ao qu pareceu d. ju ti~a. .

",.0 :Mandarão- expedl1' "arJa Portal'la.
·'oLr dif-f r nt s objecto . ~\
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3. o E com p ta. de1 ib raçoel1 e deo por
finda a . e . 'ão} que foi a"'. ignada por ua
Exc 11 ncia . Pala io do Govern de '-0 Pau
lo, 22 de Abril d' 1 . Mano I da unha
d' zeredo Coutinho ouza Chichorro CI' tario
do Gov rno para o Expedient g l'al a crevro.

João Carlo Actgu to de Oe!Jnh{m~en, PI' 
·idente.

M'artim Franai co Ribeit'o de ri ndrada S -
cretario.

Mt'gu,el J o é d'OliDeira Pinto, \' ,tUl'lo.
A ntonio Maria Qual'ttm.
A nd,'(j da SilrJa GUIne .
Manoel Ruclrigu'e J ordâo
Franci~co Ignacio ele oU.Ja Queiro;;
Franci co de Paula e Oliveir((
J OctO Ferreira ele Oliveit'a Baeno
Daniel Pedro J.11úllel'.

105.1\ Sessao

1.0 L u-se} e approvou- c a", 'ta da S 'ão
anteced nto} e lido o Offi io, R qu rim n
to, descutido o. n go io o ol'ent e d f
{priu ao que par c u d ju ·tiça.

2. o MandaI ào- c pa ar diffel'cnt
rias obr di er o obje to

3. 0 E com ta d lib raeo n. d u por
finda a Se. ão, qur foi a. 'ign~d'l p" ua' Ex-
c; llencia . Pc la io d G verl10 0(' tio Paulo,
24 de bril de 1 22. Manoel da unha d' Z('

redo Coutinho Souza Chich no Spcrf'tario do
Governo para o E<'p di nt8 g ra1 a e crevro.
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J oâo CCl/'lo~ A ltgU to de Oeynhou. en, Pre, i
dent

J.l1al'tim Franci<eco Ribeú'o de Ancll'ada, Sc-
l'etario .

..1liguel J o ~é ele Oliceú'(t Pinto ecretario.
1ntonio .11al'irt Quartim .

.fi ndl'é da doo Gome'.
Urmoel Roclrir;ue.. Jordc7o.
FI'ancisco Ignacio de ou ~a Qlleil'o~.

FI'Cf nci 'co de Paula e Olibeú'a.
Daniel Pedro Midlel'.

106. a Sessão

1.0 L u- a appr v u- a ta da (' ão
':tnt '.dente' c lido o. Offi io, Rcqucrlm nto'

d utido o negocio, occorrente e d fierio ao
qu par eu d ju tiça.

2.0 Mandarão- e expedir differente Por-
taria ~obre diver, o obje tos.

3.° E 'om ta d lib I'açoen e deo por
finda a S ~ ão qu \ foi a 'iO'nada por Sua Ex-

llen ia~. Pala io d Govrrno d ão Paulo,
27 de 1 I'i I dp 1 ')'). 1anoel da Cunha c1
z l'ed uti nh ... uza hichol'I'o l' tario
elo G [no p2.l'a o Exp di nt gCTal a e:-; I' \'eo,

João CarIo A ugTl. to de Oeynhau en, Pr -
. ic1rnt .

jYj{{/'tim F,'anci~ o Ril)('iro de Andl'ada, e-
I'cttl.rio.

J1i/luel J o é de O/io('il'Ct Pinto 'l'rtal'io.
Antonio Jjtlw'u,t QUCll'tilll.
A ndré ela ilOCt Gome~ ir::.
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1.11onoel RodrÊgue .Jol'dâo,
Fl'an "'·CO Igllrteio de SOltJI Qll(Ji1'O~

Fl'anr'( ('o ele Paula e Oli l'il'fl.

João Fel'l'eil'(.t ele OliceÍl'Cl Bacno.
Daniel Petl"o ~j;lllel'.

107, ii Sessão

1.0 L u- e, ' pproyou-(' u ta da ' '::;5.0

unt('c~d(}ntp., lido.' o' flicio' l' Rcgu l'imen
to , e de, cutido: o n gocio, o COrl' ntl', e clef·
ferio o que pal'eceo d .ju,tica.

2.° Mandarão-. e. pedir' dilfcl' nt POI'-
tarjas obre d;VE'I' 'os objr to',

:1. o L \ccordl u -, 'P qU ,e' p,'P ra" até' o
dia quatro do pro.' imo mcz }J~la pc I't ci PUI'i\O

do Doutor Ouvidol' di havl'r umprido a 1'

dein que 'E' lho e.-pedio a 22 do COI'l' ntp. (-
quando a im o nRo fize ( " lhe ,'pedi
nova POl'tal'ia, 11 qual lhe orden o cum
primento da antcl'ior, r sr lhe dA. ti' dia' pa
ra o dito umpl'imcnto dchai.·o da obrigação
dr o fazf:'1' ~(m. tal' a e te Govp.rno,

4.° E rom e~'tas dC'lihp.l'f\çOtn, ,'C" d u por
finda a 'c. siio, quI" r i a.~. ignada }Jor uas E.-
cC'll n ja.. Pala 'io do Gove'J'no de ão Pau
lo, 29 de Abril dr 1 22. ~Ianop.1 da unha
d' AzerC'Clo Coutinho I ouza rhic!lol'!' ,Sr 'I'd':tl'io
elo Gov('rno p J'a o }4J • lWc1 i ntr grral fi C'. crrv o.

Joâo Cnr10" Aar;ll to de O(J.!Jflliutl. ell, PI'C'
sidrntr.

J..o/.lartilll Fl'rtnci (>0 RiIJeit'o dr> A ndl'ada,
SeCl'dari o.
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Miyuel Jo''; de Olivrd/'a Pinto, Secrptario.
Antonl~o .Vlal'i(l QU[lI'tim .
• t ndl'é da ircCl G0111e~.

Hanoel Rodl'igue;;; JOl'dâo.
F, (/TU j;;;co Ifl'wcio de I ou,:;a Queil'o:J.
Fl'anci, co de Paula e Oliceil'Ct.
João Fell'eil'Cl de OUceil'a Bueno.
Daniel Pedro 11ull 1',

10 s.l!. Sessão

1.o Lf'u-ti I, \ appro"vou- e a Acta da Se..;-
R. antecedente, e lido o Offieio., e que-

rimento, d cutido, o n gocio oecorr nte
e defTel'io ao qu pareceu de ju tiça.

2. 0 D t rminou- e qu fica'e em ffeito
o di po to no Artigo 3. 0 da Acta antecedente
de 29 d Abril pl'oximo pas ado acerca do
Doutor Ouvidor de"ta Comarca José da Co ta
d Carvalho pOI' h. ver elI rp.. pondido a 01"

dem lue \) Gov I'no lhe d "l'igio a 29 d me
fi mcz.

3. 0 .l.landarão- I" ,'pedil' diff I'ente POI'·
ttl'ifls. bl' di\'el'O oljcto.

4.° E com e La d lib I'a<;oon. ~"dpo pOl'
onda a l' .. 1 que foi a.·.··ignada pOl' Sua E,'-
('('l1eTleia.. Pala io do TO"f'!'\1 dI' ão Prtuln
1 d aio dr 1 22. Manorl da (unha d
Z 'l'edo outinho ouza hi horro, SI" r tario
do Go 'Arno pal'u o E,' pedirn te O'pral a r.-
l'1'Cveo.

João Gado Au[}u·to de Oeynhau·ell. Ple-
sidente. ~3
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JlcfI'tim Ji'f'ancio..;(·o Ri/jeil'o rir> An(/J'{u/a,
cl'etario.

J.11iguel .J o é dr> OliceiJ'Ct Pinto
Antonio lY1af'i({ Qual'tim
A ndl'é da I il(JCl GomeL'
~Wanoel Rodl'igue JOl'dào.
FI'anci co 19nacio de ouza Qaeil'oz.
Fl'unci co de Paula e Oliveira.
J oào Fel'l'eú'Ct de OlicelJ'{{ Bueno.
Daniel Pedl'o Jlullel'

109. l\ Sessão

1.° L u-', approvou-. p a ta da S . ã
anteced nte, lido o Offi io. e RC'quC'l'im n
to d cutido.· o.' negocio o orrent d f·
ferio ao que par ceu de j u ti a.

2. 0 1andarão-. expedir diff I'entp Por-
taria obl'e divC'1' o obj cto .

3. o E com e. ta delibC'l'ac:o n d o pOI'
finda a S são, lJu foi a ignada pOI' Sua Ex-

clloncia.. Palacio do Gov I'no de São Paulo,
6 de Março d 1822. Manuel da Cunha d' A
zeredo Coutinho Souza Chichol'ro, S l' tal'io
do Govcl'no para o Expedi nt O'cI'aJ a Cl'eveo.

João Cados A ugu to de Oeynlwusen, Pre
. idente.

Martim FI'anct' co Ribeiro ele Andrada,
S cl'ctal'io.

Miguel José ele 0.lir:;eú>a Pinto, S 1'C'tal'io.
A ntonio LVIal'ia Quartim.
André da SilrJa Gome.
Manoel Rodrigues Jordão.
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Franci co Iynaeio ele ou~a Queiroz.
FlYln i co de Pau-la e Oliveira.
J oào Ferreirct de Oliveira Bueno.
Daniel Pedro Müller

110. n. Sessão

1.0 Leu- , . appro ou- e a Acta da Se -
ão antecedente, lido os Officio e Reque-

rimento e de cutido o egocios occorren-
te e deffel'io ao que pareceu de justiça.

2. 0 Mandarão- e expedir differente Porta
rIa obre di e1' (I objecto.

3. o E com e ta delibeI'açoen e deo por
finda a Se ão qu foi a ignada por Sua
E.' llen ia. Paiacio do Governo d São
Paulo 8 de Maio d 1 22. Manoel da Cunha d A
zel'edo Coutinho S,:)Uza Chichorro Secretario do
Gov rno para o Exp diente g mi a e creveo.

. João Carlo AllfJll~ to de Oeyn!?au",en, PI'e
Id ntc.

Martim Ft>Ctnci'co Ribeú'o ele Anell'ada S('-
cretal'io.

Miguel .lo é de Oliveira Pinto, Secl' tal'io.
Antonio Maria Quartim.
André ela Sib;a Gomes.
Fl'ancisco Ignacio de Souza Queiroz
Franci co de Paula e Oliveira
Daniel Pedro .1:v1 ii.llel'. 'I
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III. Sessão

ppl' YOU-' < ' 'ta da ~

~ilo lido. Omeio", p R qur-
l'imento , d, cutid " 0,- n gu io" oe rI' ntc,"
~f' deffcl'io ao qu pal'e ('u d ju tir.a.

2.° ! Jandar;-o- e - (' " ' ,', ' rtl11\

~o hl' (' I fl 1'( 1ti ( , . 'ei l.·.

3.° E com r ta d libel'a<; en o'R doo por
finda a Se ão, dr que, e lavl'ou f' ·te Acta, que
foi a . ignada por Sua E,O{' 11 ncia ,Palaei do
Gov rno dE' ão Paulo, 11 de ~ Iai de' 1 22.
11anoel da Cunha d' zcredo Coutinho ouza
Chic1l01TO, Secr tario do GovPI'no par J E.'·
pedient g raI a c!' v o.

Joào Cw'lo< Auqur:.to de O('ynhcUl< en, PI' 
. idente.

Martim Fl'anci ('o Ribeiro de ndrada, c-
cretario.

Mt'guel Jo é de Oliveil (.( Pinto, SeC!' ta": -.
A ntonio Maria Qual'tim,
And,'é ela iLva Gome,;.
F'l'{tncisco I Cjllacio ele ou Na Queil'o:J
Franci co d e P~ula. e Olive71'((
Joào Ferl'et"t'a de Olivpil'a Bueno
Daniel Ppd/ o .iVlullel'.

112.n Sessão

1.0 Lu-se p approvou- e a \eta da Se, "ào
antecedente, e lido o Officio, r. R querimen
to" e d cutidos o negoeios o Jcorentes e def
feriu ao que parec u de justiça.
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2,° Mandarão- e expedir differente. Porta
rIa obre di er o objecto"

,0 E om pstas dpliberacoen ,e deu por
finda a p- ão, de que e la\Tou ta Acta,
qu foi a" iO'nuda p l' uas E.'cellencia , Pala·
eio d Governo de Sãú Paulo, 15 de .L laio
cl' 1 92, Munoel da unha d'. z r do Coutinho

ouza Chichorro c retario do Governo para
E.'p di nte g ral a e crev o.

Joào Cm'los ugu 'to de Oeynlwu en, Prr-
'idcnte.

J.11al'üm F f'Clnci co Ribeiro de Andrade,
r tario.
111iyuel J o é de OliDciNl Pinto, e retar]
Antonio Mal'lll QU(lI'tim
Franci "0 If/n(fcio d e O(l~a QuelJ'o.J,
Joâo Fcrrei,." ele' Oliceú'o Bueno.

113 ,a Sessão

1. o Lcu<'c e appro ou-o e u Acta da S~ 
. ào antpc dcnt lido o Offi io~ e Requ'ri
mpnto , e dp. utido o. n goeios oc OITenta... :se
deR' rio a(1 qu pal'cc u d ju tiça.

2. 0 Mandarão- e '"P dir diif r nte~ PHÜ\-
ria .'obr diycr o bj cra .

3. o E com <'sta delibpra 'o n' fi dei) por
finda a r,. ã , d qlH' , (' la\Tou ('st?- A~ia, q~e
roi u .. ignuda por uno E,'c llt nua... ala I

do [1.o\,('rno O( ÜO PnuIo 18 de ~lai úC ll22.
Mano0.l On (unha d' ...\z('I'C'cl outinh ouza

hich 1'1'0 'cJ'ctaJ'io do (l'o"erno PUI") o E,"pe
diente O' I'aI a e '1'1''' .1:,5
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Joc70 Carla' Aaga to dp. Oe!J,,!lnu 'en Pr
,.id('n tE'.

:l1rfl'üm Fran i co Ri/leil'o d'.! Ilc!l'(ltl(f, I',

1')'(' tar io.
J1i,QI(('1 Jo·ti cip Oliccil'(( Pinto, . p.r,)'(.tnl'io.
"l ntonio Maria QU(ll'tim
A ndré da , ilva Gome
J.l1anoel Rodl'i!Ju(J .Tal c/cio.
Ioão FerI eÚ'(J de Oliveil'a Rlleno.
Francisco de Paula e Olioeiru

114. Sessão

1. o Leu-:'e, c approvou- (' n Acta dfl •..
"jo antrced ntc, c lido' : Offi 'io,' L lC'qu _

JimenLO.· de ·cutido.· u' . prrocio uec()J.I.(.Jl/.I ..··
~e dC'f['8I'io ao qUI' par' ·('u dp ju.·til;n,

2. 0 Mandarão-. e e.'lwdil· diff I'ent Porta-
I'.as obl'ü divel'so obj cto',

3. o E- om P. ta- delib l'a<;o n. e deo pOl'
fh da a Se ,ão, d qUf' 'e la"I'ou E' ta ta.
qu foi a - 'ignada por ua:-; Excell0.ncia .

1\. la 'io do Governo d São P< ula, 90 dr
:;\'Iaio do 18~,..,. .\lano~l da nulln d'. zC'l'cclo
COLtild)ll Souza Chi bOI'J'o '1'('tUI'iu do (~o-
VPI'I para o E.·p 'dientr g ')'ul n .' rI'"
. ,Toe?? Car/o. ..ti u{lu to de Or>!Jnhau en f 1'( -
IdC'nl".

lVJrtdim Francisco Ni/){Jil'o de Anc!l'ar/a,
Src'I'<'tHio,

,11 '/uel .To.'i~ de O/;ceit'(( Pinto, SI' '1'( tario.
A n/onio llfal'ia QllUl'tifJl,

A nd.,'é da Silva Gome .
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.11anoel Rod1'/'7 (U! J ore!rio.
li I'finei eo de Prtu,{a e Olioe/r(l,
J oâo Fel'l'ei,'Ct de OLiveira Bu,eno
Da.ni@l Ped/'o Müller.

115. a Sessão

1.0 L u- c, (l approvou-. c a Aeta da e.'-
'ii antC'c d nto, lido o fficio R qucI'i-
meu to , de ~cu tido. o ego ios o corren te. 'e
cl ·{frrio ao que parec u d ju tiça.

'). o F rão nomeado para Examinadore
rIo Pert ndcntc. a Cadeil'a de PI'jm iras
L tm. vaga. na Provin ia o' Padre.' Me. trrs
IIde fon. Tavi I' F ITcira ub.·tituto (te Filu-
ofia Ra ional e Moral J oaq uim J o~ , 1on-

teiro Profe 01' RC'gio d Prim ira Lettl'a nes
ta idad por qu e re onh eeo que erão
pequeno o honol'al,io E tabelocido para os
Profe 01' de 1. as Lcttra. a entou- e ele rp
qu r r a ua Hcza I ai lh(~ augm nta

3.° :\Iandad'io- xp dil' diffcl'ente Porta-
rias bl'c div I', o obje to .

4.° E 'om e ta.' d \liLrl'aç n,' e d o por
finda a r, 1,0, de que r lavrou c ta ta que
foi a ignada por ua ExreJlen ias.

Pala 'io do OVCl'no de R Pau lo 22 d \
Maio ele 1 9, l\Iane el da unha d' zeredo
Coutinll uza birh 1T pcrctal'i do Go-

C'1'no para o E>q cliente g 1'al a r, (,],(,\'(,0.

Jacto Carla, lUCjll to dr Oeynlulll ell, PI'!.-
id 'nt . '
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1.1forüm FI anciJ:o Ribeiro de nclrada, Se-
r tario.

J1igael Jo.. é de OliceiJ a Pinto, ecI'etal'io.
Manoel Rodl'igae Jordão
Antonio Mm'ia Quartim
André rio ilva Gome-'
J OelO Fcr, eira de OliceÍl'(t Bueno
Franci co dr> Paula (J Olivel,'a,
Daniel Pedro Jlilller

116. a Sessão extraordinaria

1.0 Leu-. P., ~ approvou- a cta da c ão
ant cedente.

2.° Lprão-.'( 'e mandar-o 'umpril' P I' -
gistar a. Portaria,' e.'pedida. p lo .. iini ,tcl'iu

ntI' a quae foi a de 10 C01'l'ente p la qual
Sua Alteza manda chamar a.o Ri de Janeiro
o excellenti imo Senhor Conselheiro J oãoar
lo Augu. to de OeJ'nhau en Pre idente d'p te
Governo para obje to de erviço do E tad :

em consequrncia,~ mandarão ,pedir ús
Orden nrces aria, communicand (', ta Real
Re,-'olução a .i uthoridaur on~titujda. da 1'1'0
vincia c a,' pl'E'('j a. pal'~ a jOl'nada de, ua l~x

cellrncia, I'denando-.'e utro . im que m
quanto Sua Ex 11en ia não. ahir d e ta Cidade
s lhp peso a o Santo, f' .'E' Ih ntr guem todos
os Oficio e Pal'tl'.' do aeOD trrid .

:i. O Drlibrrou-.' mni, que o E,"e II .nti. si
mo Sruhol' Mal'tim Fl'unei. ro ] ibril'o dp .. n
drada, SccI'ctal'io d I ntel'iol' Fazenda que
comu immediat vai f'ntl'al' na Pro. id nciu in-
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terina d'c ·te Governo, da Junta da Fazenda
con erve todavia a I arte de ua Reparti
çoens.

4. o E com e ta dolibera oen e deo pOI'
finda a e ão xtraordinaria de que e lavlou
e ta ta, qu foi a 'iguada por Suas Excel
I n ia . Pala io do Governo de São Paulo 23
de Maio de 18 w. ~/Ianoel da unha d'Azere
do outinho Souza Chichorro Secretario do
Governo para o Exp diente geral a e crevp.o.

João Carlos Augu to de Oeynhctlt en Pre
id nt .

Mw'tim. F,'anoi 00 Ribeil'o de Afldrada, p-

retario.
Miguel Jo é de Oliveira Pinto, eCl'etal'Ío.
Daniel Ped,'o Múller.
Antonio Maria Qual'tim.
Manoel Rodrigue JOI'dr:
João Ferreira de OZ; I JJueno
Fl'anoi 00 de Paula :J rt

A nàr~ da Silva Gomp.

IIl.a Sessao xtl LI "arla

A' Q ATRO TrOHAS !l.\ TArtn;: o )]A ACnL\ (1)

Ha endo to aào a rebate r i1'rridas hora d.

TI'opa Mili 'iannajuntando- c n'l ra a da Cama
ra, m cons qucn ia do ref riu I bate cOlTido

(1) E ta esslo foi motivada pelos acontecimentos que
tomal'am o nome de Berna1'lln de Fl'allcisco Ignacio. Vide voI. r.

(.1 . da R.) -t'
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prla pI'in irar ,'ua' ,'Tamb 1'('., qu'moY('ua
ajuntal'-c c o Povo na dita Pl'aça a, ;~im orno na
Casa, do Con,'elh o D utor uvidor d'p ta
Comal'ra e- amara' ( i r n vocado (J T I"rno
pOI' tã extl'a I'dinuI'io ae nt rim 'nto (' man
dando ,_'abrI' a Cau, a' de . meIhantt' tumulto
foi-Ih j" jJ ndido qu a dit TI' pa e P vo

oppunhií. a umpl'impnt da Pol'tal'ia de
ua Alt za R aI d' 1 d pI' ênL m z, ujo

origi n I lhe ('o i ai I' s ntado; e I'Pp! i ando-lhe
o Governo, qu não podia dei,'aI' d dar 'um
primento a 1'_ ('prida Pol'taria, tornarão que
elIe' não entl'al'ião m cu. dpv ,rr, , em quan
to não e tive' em egul'o da E tada aqui do
Exeellenti . imo enh r PI' ·id nte ar r 'en-
tundo que qu riã fo m d mittido do ov 1'-

no o, doi 1cmbl'o rnI ore Ol'on 1 :Mal'-
tim Feanei o Ribeiro dr ndrada S r tario
do InteI'iol' Faz nda, e Bl'igad iro ManoeI
Rodrigu Jordão, ao qu não anuindo tam
bem o Govel'no pOI' .01' ,uprrior a alç.ada de
ua attribui o n ma rnd i.~t part<'cipado

aos deis referido. membro, lIe' imediata
e voluntariamente derão a ua demi ão para
bem do s:)cogo da Provinia, s6 om a mira
d ficar intacta a honra, e dignidad d'elIa da
m . ma orte os l''''fferido Membros p dirão a
,ua demi. ão de- todo o argo publi o , que
xlw'ião na m ma PI'ovin i~, entt' gando o

gundo huma da tl'r. ha que tinha, omo
Deputado Tl1 zou-reir do offl'p acional da
PI'ovincia p dindo que no scguint dia e man
de pl'oeeder ao Balanço da 1'0 pe tiva Cai,ra

Igualmente o Exeellentissimo Senhor Pre-
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id nt p obrigou a ficar até nova Re olução
de Sua AI teza Real. Cuja deliberaçoen tanto
da demi. 'iio do doi M .mbros orno da actua
lidad - da PI'C 'idencia fol'üO parte ipado a Ca
rnal'" me. po ta ao Omeio, que clla em nome
do Povo e TI'opa dirigia ao Governo.

D liberou- e igualmente que o Senhor Co
ronel Fean i. o Igna io de Souza Queiroz,
Cúmmandant da Força armada e ~Iembro
d e te Goycrno tom em on ideração a Poli
cia da me ma pela qual fica re ponsavel ao
mp mo Go erno e itando ajuntamento tumul
tuo o ou en llltO a qualquer pe soa, ou pro-
priedad de 'eu habitante (1). .

E om e ta delib ra oen e deo por fin
da a e i'io xtraordinaria de que e lavrou
e 'ta ta que foi a ignada por Suas Excel
1 n 'ia. Palacio do Go erno de São Paulo, 23
d J\1aio dp 1 22. Manoel da Cunha d'Azel'edo
Coutinho Souza Chichorro Secretario do Go
verno para o Expediente a e creveo,
. João Cario' AU.cJll to ele Oe!Jnhausen. Pre-

,ld nt .
L1I1iguel J o é ele Olú:;ei,'Cl Pinto Secretario.
Dmu'el P{Jd,'o illJúller.
João Ferreiru de Oliveá'u Bueno.

(1) EIll cou eqnelJcia lia Be/'llal'cla de Francisco I,qnacio a
camara municipae~ de Ytú e de Porto·Feliz revoltaram· e
contra o Governo Provi~orio armaram· e e puzeram-se di
rectamente á ordens do Príncipe Regente e só voltaram ao
gl'emio provincial depois da demissão do Governo Provisorio
e do ca tigo dos eu auctores. Alguns documentos sobre est~e

faL os erão publi ados mai tarde.
(K. ela R.
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Antonio Hm'Ü' Q{wl'tim.
Franct' co de Paula e Oliceira.
A ndré da Silca Gome .
Franei. co Ir/na ;0 de '- ou:w Qlleil'o:J.

118.1\ Sessao extraordinoria

1.o S .nuo con \'0 'ado Go P.I no ú ão
c.'t!'aordinal'ia pa ou delib rar ohr o ul.'-
edido na es ão ante dcnt e a ntou.

2. 0 Que e offici immediatamentc Sua
• lteza Real iuviando-lh a opia da. dua Ac
ta. ant cedente, e dando-lhe paI tr do . ucc -
dido. '

3.° C mo (), doi M mbros dimittido p
dil'iio que r, drrlal':l..' (' na cta, qu rlIe igual
mf'nte . e d mittião do,' CarO'o , B Emprego. J

quP. occu pavão nesta Provincia' o' Governo
passando a deliberar, a. rntou qUE' não e de·
via aceitar e ta demi.' ['tO por ('I' uppo. ta ao
" lvará de 12 d go to de 1793, qu regula. o
modo das demi. 'õe. do Empr go Militares c
Civis.

4.° Outl'O im s(' as. entou em mandm con
tra ordem a.o. Ouvidore' obl'(, a paI tieipação

,da sahida do E.'cellentissimo enhol' PI'e i
drnte para. a ort(' do Rio.

5.° A, sentou- e mai., que . e pad cipc a
toda. a. Authoridade., que todo', e quae quer
negocio, ou Communicaçoen que occorr l'pm,
. rndo de u(,rJ'a, . da Marinha ou da Fazen
da pe1'trnC'rm n. RrpnJ'Li 'fio do Exccl1rllti _imo
Senhol' Chefe de Esquadt'a Int.endente da Ma-
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rinha figu 1 Jo é de Oliyeira Pinto Secretario
da Marinha e da Gucna, e o do Interior ao

enhor Coronel Daniel Pedro Muller.
6. o E com e 'la deliberaçoen e deo por

finda a e são xtraordinaria de que e lavrou
(> ta 'cta qu foi a~ ignada por uas E.'ccl
lcnei. , Palacio do Govel'no de ão Paulo 24
de 1aio de 182'), Mano 1 da Cunha d! Azeredo
Coutinho Souza Chichorro Secretario do Go
v rno para o Expediente g ral a e crevco.

João Carlos Allgccto de Oe!Jnhau en, Pr .
-'idente,

J.~[i9uel Jo é de Oliveira Pinto, Secretario,
DmúeL Pedro l11illlel', Secretario,
A n.tonio IY!aI'Ül. QUaI,tim
A nd"é dcr .. il{)(f Gome.'
Fl'Clnci'cO I,qnacio de OCl.Ja Queiro":
Fl'anei co de Paula e Oliveira.

119. a Sessão

1.0 Leu- ,e approvou- 'e a 4 ta da Se fio
anteced nte tido o~· 0fficio' e Requerimen
to.', P di eutidos o 1 Tego<',io~ OCcol'J'f'nte .. c def
r rio a que pur('c u dr- .i u ti<:a.

9,° RE" beu- c hum ffici da Camal'a d'
ta Cidade, acompanhando o. Lel'mos que ali
e la\'I'<'u''l P01' oe a. ii""lo do acont('ei men to d

di 93 d ('OI'I'l1te, (' ao lU smo t mpo 'igni
ficando, ao Go erno que c ('amnl'u pOI' . i,
pelo P vo rp,noyavão o. ('u Pl'otf'.'to c1f' ('0-

o~cra üo pura o oe go publico, f' qUf' e.'igiii
a me ma medida da purt dos M( mbr ~ ti po .
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to do GOY rno, fa ~nd - .
qualquel' acontecimento dr '
ou por pe oa. qu 1h [o
perturbar- e o me mo o ego;
padi ipou officia1m nte pal'a
ia (1).

3.° :l\Iandarilo-'o xpedil' litfprC'nt
I'ia.· .01 r div I' O, 01 jceto~.

4. o E com e ·ta delibel'ac:o n de pOI'
finda a Se ão, d que sp lavrou p, ta ta,
que foi a. signada por Sua •" eI1Pneia.. Pala-
'io do Governo de ão Paulo, 2 d tIaio d('

1 22. Manoel da Cunha d'Az l' do r Utill!lO
Souza Chichol'ro 't'etario do G verna pal'a
o Expedient G raI a E' crcv o.

Joâ.o Cw'lo AUfJll to ele Oefjn//r{wwn Pn'-
sidf'ntr.

J..V1igllet Jo '<3 de Oticeú'a 1 into, 'i'C'Lal'io.
Daniel Pedro Múllel' Secr tat'io.
FI'anel 'eo Ignaeio de Oll:;CC Qaeú'o:;,
A ntonio Maria Qz(,w'tim.
André ela ilort Gome~.

120. a Sessão

1.° L u-se, e approvou- a
ão antecpdente e lido' o Officio

ctn da C, 

e R qucl'i-

I

(t) Martim Francisco, depo to. eguin escoltado para o
Rio, onde torllou·se ministro, e o brigatl iro ,Jordão cou;;; rvoll·
e quieto. Quem reagiu contl'a o toverno Provisorio foram ao

camara8 lUunicipaes de Ytl't e Porto·Pe1iz.
(N. CZCL R.)
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mentos, e discutido o 4 rgocios occorrentes se
deff rio ao que pareceo de ju tiça.

2. o Deo parte ,Excellenti imo Senhor Pre-
idcnt ao Governo de hua Carta particular,

qu r cebeu obre acontecimentos de pertur
b' ão, que e temião m Santo, e de hum Of
ii 'io do Go ernador d Santo, obre o Cirur
gUi.o M6r Joaquim Fil'minio Gonçalve ' a cu
jo re peito o Governo pa sou a dar a e
guinte p1'<::lvidencia (1).

3.° Que o dito Cirurgião Mar continue a
fi 'ar pre o, e incomunica el, e que se pa 'se

l'd m ao Ouvidor d e ta Comarca para inter
rogaI-o obre o eo pro dimento, e conducta
na illa de anto' de que he arguido' servi n
do o me mo Officio do Governadol' e Int 1'1'0

gatorio para e proceder ontra e11e, e mais
Culpado J que appareção d eu depoimento,
omo for de Direito.

4.° Qu e Offi i a toda a Authoridadp....
recomendando-lhe novam nt União ao Go
v l'no qu promo ão o o go publi o de
eu Di t1'i to d bai.-o de r pon abilidade.

,0 Foi tamb m lida huma Repl'esentação
do ovo Tropa Mili 'ianna d' ta idade com
muito a ignado p dindo ao Go l'no e faça
ahil' enho1' COl'onel Mal'tim Fl'ancisco Ri-

beiro d ndl'ada d e ta idad em 24 hora

(1) O e pirito publi o em antos ficou nm tanto excitado
com uns boletin revolucionario e anon moS ali profu a
mente di tribuidos em egredo. O Chefe de Esquadra A.lvim,
membro do Governo Pro' isol'io e do partido portuguez, tal
ve7 não fosse estranho :li e se negocio dos boletins. Vide vol. r.

( T. claR.)..,
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e da Provin ia 'm oito dia para oe go d 'ella'
para ujo fim mandou ° v rno fazor-Ih a
nee aria pal,ticipa ão, qu fiz a jornada
101' terra, ao que elle oralm nte r pond o
pelo apitão addido ao E tado Maior do Exel'-

ito. a Ord n do TO erno Joaquim Mari da
Co ta F l'l'eil'a, que 111 1 vou o Omeio qu a
ludo ia dar pI no eumpl'im nto.

6. 0 Determinou o Governo, que e parti-
ipas, tambem a Sua lteza Real e te a ont ,

cimento, r mettendo Copia d tudo e qu por
p tes motivo apre nte ão fica p l'mancn
te at' egunda Ordem. Pala io do GovArno de
São Paulo, 29 de Maio de 1 22.

João Carlo AUfJu to ele Oeynhau en, Pr 
sid nte.

Miguel José ele Oliveit'a Pinto, er tal'io.
Daniel Pedro ,,:'l1. úllel'.

7. o Mandou o Gov rno e erever h ua Carta
de despedida ao Senhor oroneI Martim FI'an
ei eo Rib il'o de Andrada padieipando-Ih que
punha a ua Ol'd n, hum ffieiaI om um
piqu te d honra para o acompanhar at a ,'-
tI' ma da Provin 'ia, ,'guir dahi p l' diant
até onde Sua c x 11 n ia quiz l' lh man-
dar.

8. o Pond rando-, p que 'onvinha na aetuaes
eireum tan ias promov )' o oe go da Villa de

ant s, u. JJ nd u- a ol'd m d 23 do OI'I'en-
te d I igida ao Juiz d F 1 da m ma, orde
nando-, 'e-lhr que ,P. con. Í'vr lá at(~ ou trr o
seu Titulo d Juiz de Fora desta Cidade ou
segunda Ordem do Gov rno.
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9." utt'O im que o Ouvidor d' 'sta Cidade,
que tava a ahir d orreição, uspenda a
sua. ahida ato egund~ Ordem pelo mesmo
motivo do oceao pub1Jco d'e ta Cidade.

1 .0 Drlib rou o Governo pedir a Sua AJ"
teza R ai Ot'd m para qu ,'e e tabel a quan
to ante o Gov rno Provincial, Ordenado pela
nol't s com a attribui oens de te Governo Pro-
i orio julgando eda medida como amai pro-

p:ia. para on olidar o oeego d'e ta Pro-
vm la.

11. o ue ol'dene ao Governador interino
de anto, mande apre elltar immediatamente na

alIa de t Governo o . Alfere Antonio Carlo~

da Co ta guiar I'eeomendando ao mesmo Go-
ernador a maior vigilancia e a attenção obre

cada huma da Authoridade, e Empregados
de toda as ela e da dita Villa, devendo re
metter pre o logo a Presença do Go erno todo
aquelle individuo, sobre o qual tiver fixado
a, Sua Ob erva.oen , e re onh cido ter vi tas
tumultuosa.

1 .0 Que se offi ie a amal'a de Itú fazendo
lh enti!' quanto o eu pa o foi erl'ado pel'ten
dendo pt')r na Pr nça do Se!'eni imo enhor
PI'in ipe Regente repl'e enta oen I' lativa' ao

oe go publico, quando ella' v'lo de tl'uil' a
unidade, ir um peeção, e p!'ud n ia, om qu
est"l. pl'O edendo e te Gov rno' e ainda ql~C
Ue tú per uadido do fins z lo. os, que derI-

girão aCamara, p0ra o Governo, que na f6r
ma do Officios Circulare, que jú lhe fOl'ão
d I'igido on el' e ella, c n. out.!'n Cnmara a
mais estreita união com o Govel'no afim

~I
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de e ital' a anal'qUla e a d ordem popu
lar (1).

13. 0 u paI' Edital d clal'e ao I ubli o,
que . end dia d D. pa ho Ol'dinario a
2. 88 4. 8 Sabbado de 'ada mana, todavia
o Requerimento pal'a pa aport, li n a
')u quae quer outro d mom nto ndo entl' -
gues a qualqu r do. nhor. e '1' tario . 
rão logo despachados.

14. o ue o Senhor Se retario do Expedi n
te geral o CommendadoJ' fanoeI da Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza hichorro fica n
carregado de organ i ar hum Plano de MJnte

. para a Viuva, filho. do Empr gado
litare , Civis, e d Fazenda d' ta Provin ia,

, ~to que o enhor oronel MaJ,tim FI'an i
ibeiro de ndl'ada encarr gado na S ão d

20 de bril proximo pa sado de o fazer, nã
o fez por se reti ral' para o Rio de J anei 1'0, o
qual appresentará ao Governo para er levado
a Presença d Sua I teza Real.

15. 0 Tendo-se l'C ebido hum Offi io de Ma-
l'echial d ampo Jos' rou h d TaU do da-
tado em a Villa de Taibat· a 6 do 01'1' nt
mez de Junho, no qual padi ipa gu ua Al
teza Real por Decreto de 10 de Maio o nom a
!'a Governador Interino das rma de ta Pro
vincia, immediatam nte se lhe J'espondeo a 11

(1) As ama.ras de Ytú e Porto· ~eliz não accederam a
este convite e ficaram fieis ao partido de Martim Francisco,
que era o partido paulista. O povo de tú chegou até a expul·
sal' violentamente o emissario que o Governo Provisorio lá en·
viou para os accomodar.

(N. da R.)
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do dito m z, e se Officiou no m smo dia ao
Coronel Jo i Joaquim Cezal' de Scrqueira Leme
Commandank do i\Iili iannos que voltão do
Rio d J an i1'0, e ao api tão Iól' da Orde-
nan a da Villa de Taibat', de' todo este
Offi ia foi I ortador o Capitão d Ca\ allaria
Mili ianna P dr Taque Alvim.

16. o Wuc pm on equencia do Officio .que
r eb u o Go rno do men ionado apitão Pe
dro Taqu s, d liberou unanimemente officiar
novamente ao dito Marechal em data de 15 do
orr nte Junho enviando-lhe o refl'erido Of

fi io pelo Brigad iro Ajudante da Ordens do
me mo overno João Jacome de Bauman mu
nido de nova Ol'dens e ln trucçoen ob.re aquel
l~ egocio, obre a ~fal'cha da Tropa Mili-

lanna.
17,0 Em re po ta a participaçoens que fo

rão feitas ao me mo arechal pelo referido
Ajudante de Orden deliberou-se elle a voltar
ao Rio, e pal;a i so pedio licença ao Governo,
que immediatamcnt lha conced o, dando o
m m Gov rno parte de tudo a Sua lteza
R ~al a Quem l'emetteu por Copia toda a Corl'es
ponden ia que teve om aquelJe Official General.

1 .0 Entrarão n'e ta Cidade em o dia vinte
doi" do COl'l'ente mez d Junho no meio do
g I'al applau o de toda a Cla e do Povo o
Batalhão, Exquadrão de Milicias que havião
ido mandado em reforço ao Rio de Janeiro

. no dia 24 forão mandados a aquella Corte o
T .nente Francisco Antonio Basto , e o Alf re

imundo Pinto Hom m om Offi ios para sua
AI teza Real. L
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19. 0 I cC8bru Govel'no fficio d d -
pedida do dito nIarr haI, qu incluia a I'd n
Regias que a cusavão em hum po t I'iptum,
e o Gov I'n c1C'U di .. 'o ron fi n na lteza
Real.

o Pt I 01'1 aUendendo
Va)'la con que Ih. [orão pI' ente
arel'ca da d iv )' a. I'a 'a do Batal hãa E -
luadl'üo da 2.1\ I,inh', quP forão em oc 01'1'0

ao Rio d . Janeil'o, e ao bon )'viço por 1
les pre tado nnquella honroza diligen ia or
denou.

21. o Que o Senhor Offi iae , e o ffi-
iaes inferio)'e', que tiv tão graduaço n no

ditos Batalhão, e E quadrão conservem o dis
,tinctivo d lle no orpo a que p I'tenrpm, P

1 gl'e.. ão.
22. o u o Regim nto d t i deno-

mine para o futuro 3. ro Regimento de Infanta
I'ia Milicianna da Cidade.

23. 0 Que attend ndo a havar m-se fal'dado
muitas Praça do dito 3. ro Regim nto com o
fal'dam nto do 1. 0 (que foi o de todo o Bata
lhão qu marchou para o Rio d JuneiT'o) o
dito 3."0 Regimento t rá para o futuro o me.
mo fal'damnto do 1. 0 sóm nte com a diff ren
~a de tel' na Bal'l'etina hua Chapa om o u
mero 3."0 e de ter o forro vivos de COI' ama
I' lla on ervando pOl'em o metae branco o
rno at .. agora.

24. 0 Tendo- e conhecido o equivoc/) em que
labol'a o artigo 2. 0 da Sessão 58"1 se assentou
par a. 6xlll'cm o int I'e.. e do. Offi ia qlle
tem direito ao monte pio nesta Provincia que
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a re tricção não e estendia ao ffir 1

mpr gado . poi que d J e te e deve ente!l er
que compete a ua im a, ou Filhas rece
beI' m o :l\lonte Pio logo que façi a justi-
fi aço n do tillo' e que i to me mo
mand declarar aJunta da F Z0 da para ser
cumprido.

25. ° Recebeu o Governo a ,'lA.l )a d
25 de Junho proximo pa' ad) <1 H sentada
ao Governo em o dia 16 de te mez de Julho
p lo MoI' hal Jo' rou hl' de '1'(' ledo, 'o
qual em o m mo dia enLI0U ne t· i(i I
vindo da iUa do ão José) na uaI wvamen·
t Sua AI teza Ord nou a e, t G '01' 1

e promptament ahir para Rio
o E.- ellenti imo Senhor Joã Cal'
to de O ynhau n Pr sident de t ) 'el'no,
o Ba hal~el Jo (> da .... 0 ta de Car'< Llo UVl-
dor nom ado P' l'a ( ta (' mal'ca o G r' lh
poz logo o curol" u. _\ o Lfual fic li ·clent o
dito E.'(:J 11 nti im e 101' I'r" e para a
umprir pela parte \. 11

• j(' o 1mi-
tro mandou intimar pOl' fd I an ando-

igualment parti ipaI' o l'dr rIdo a,' amaras
d ta Gidad e' PI' vincia,

2 .0 I om ou o m m o\'ol'no o Ajudan-
te de l'd n Capitão Gr gorio IO'nacio Ferrei
ra obre para a ompanhar Sua Exccllencia
com hua Guarda d honra.

7.° I etel'minou o ovcrnl ao Juiz de Fora
de' Santo, nomeado para exel' I' o me mo Lu
gar nf' ta idade, ,.e appl'f'..C'ntr nrsta idadr
em demora para entrar no exE')' ieio de' Sua

funcçõe i to qu p la ahida do Ou ido!' no-
~J
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meado fica esta Capital fi algum Ministro
Lettrado.

28,0 :\iand u o Governo declarar qu
lhe presente a Portaria xp dida p la
ria de E tado da Guerra m qu ua lteza
Real mandou ommuni aI' qu prD creto d
21 de Junho pro,'imo pa ado havia d 'pa ln.
do para Governador da Villa PI aça d an
tos ao Marechal andido ",r avier d 1m ida e
Souza, ordenando-se-lhE' dp c log po C' a'
'im o umpl'io o Govel'no a 1;- do oer nte

Ordenou aCamara, Go rnadol' int l'ino da
dita Villa .lhe dA em a d .t rminada po s .

29. 0 Tendo o Governo mandad igualm n
te cumpl'Ír em o dia 16 do corrent a ar
Regia, que nomeava o Mal' haI Jo . \roucbc
de Tolledo Governadl r da rma da PIO in
cia interino e propondo- e a dar imm diatu
mente 'pos e, havendo de ignado para i o o
dia vint<>, u pendeo a Ordem qu mandara
expedir a e se re peito em razão do aconteci·
mento que abaixo vai r ferir- , d ac ordo
com o me,'mo.

30. 0 Soube o G verno no dia 19 da
para a oito hOl'a da noite, por pad que d u
o Senhor Coron 1 Fran i o Ignario d. ouza
Queiroz Commandante da For a Armada, que
concorria o Povo armado ao uart 1 m on-
'equencia d f'iC haver r palhado noti ia de qu
o Mare hal andido Tavi r d \.lmC'icla Sou-
za Gov rnador da Vi lIa Pr" pa d anto
marchava com hum Corpo de Tropa., e qua
tro pC'ça. de Artilhm ia paI'u <l 'idade. Pou 'o
depois chegou a parte do Commandant d, ão
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Bepnal'do que na Ponte alta c, tava bua guar
da a"ançada da Tropa do larechal, que em
baraçava a communi a ão das Pe oa, que vi-
nhão d aqueJla '\ iJ la para ta Cidade: e de-
p i disto foi ap)JI' , ntad pelo BrÍCJ'adeiro
Fl'anci o ....... ntonio dp Paula Nogueira da Gama
o T n ntA Coronel de Míli ia reformado J oa
quim Aranha Baneto, o qual appr entou o
Officio do Mar hal Candido .L'avier datado de
anto~ a 17 do Ol'l'ente, no qual dava part

da ua marcha, om a qual noticia mai~

amotinou o Po o e Tropa con 0rI'8ndo em
maior numero al'mado ao Quartel. O Gover-
no qu ao primeiro vi o appre entou no
Ouartel nca1'l'egou a boa rdem d }]c ao

nhoJ' oron I Franci o ICJ'nacio de Souza
:Ju iroz o qu d mp nh u om toda a ener
CJ'ia' fez paI til' para o Caminho de Santo o

enhor Cor n I do R aI Corpo de Engenheiro...;
Daniel P dro lüller Mem bl'o do Governo com
o Brigadeiro dito Fran i o ntonio de Paula

ogu ira hum Ajudante d Orden acompa-
nhado d hum Officio no qual xigia qu a
Tropa fize . <: alt : (' e leu h ua Peoc)ama ão
no Ouartel com fim d aquieta)' tumulto o
qu con eguio não qu e ndo pOl' m ninguem
deixar a arma, em quanto não obtive sem
ert za da r ti pada d 'aquella TI'opa.

31.° TI'opa r P \'0 on ervou- m 0-
~ego i da a n it ma armada dIzendo que
(-\Ião 1 ae , e não !lP'E) ,jtavã de ~"I'opa f

tl'anba pal'a o ohri CJ'arf-'m a b eryal' a 01'
den d Sua lteza Real, qu i to eria hua
nodoa a ua r putaç-o, f' no dia 20 vndo q e

r
~
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tardava a I'('sp()~tn da DO] uta<;fi quiz hil' livraI-a
na per, uação d que e 'tava pre a, o qUE' r i
obstado pelo GO\ rno, mandando outro ju-
dante de Orden ao' n ontr da m ma no-
vamente re ommendando, qu a TI'opa d San
tos fize ,e alto e qu aMare haI ie.:se a i
dade, o que 'c efT' tllOU no dia ",1 a noite.

32. 0 Campal' c ndo o Mal' 'hal Candido
X2I.viel' d .L Imeida S uza na Pr ença do
Governo as ontou que não podia re olveI obr
a dilig ncia de qu vinha rn al'l'egado por Sua
< ltoza Real (pela Portaria d 3 d Junho do
pl'oprio punho do Excell n i simo Senhor Ma
l'echal Joaquim d Oliv ira Alvar Se rotario
d E tado da Guel'ra, da qual ficou Copia na

eCl'otaria do Gov rno) . m I' iO'ualment PI'-
sente o Marrchal J é rou ,h de Tnll du Ren
don, de accordo, cum o qual devia brar, ('
chamado e. t e cun 'urdou na r tirada da Tru
pas vi, t e t I'cm cumprido a' ord n' d Sua
Alteza R aI apena appr~ <.mtada de que. se
Iavruu o competente T rmo p ,e mandarãú
Copia' a todas a Villa, afim d pacificar o
animo,-, qu devcl'i5'c', inquietar- 'p com a, noti
cia, mandada' desta Cidadr, r logo quo eherJoll
nc dia 22 de tard \ ch o'uu parte de qu a"
Tropa' d Santo cm eon ('quencia du' avi.
do Marechal Candido ./avier ,e tinhão retira
do principiou tambrm a df'str'o(;al' I) Povo c
Tropa que " a havão no QUal'tel.

33. o E no dia 23 dr Julho, quando o Go
verno ia tl'atal' d daI' pO.', e ao Mal'P haI José
Arouclw de Tolledo do Governo interino das
Armas, apczar de l'oqu reI' a mo ma Tropa e
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P \'0 que n=i.u 'on"inhão em lhe dai' r cp
bl"u o Go' 'rn hum Offi 'io do predito 1are
('II aI que dp 'i, tia de a tomai' não ob Lante o
qual rden u-llH' o Gtwel'no \'ie', e empo" ar
, _ d PO:'Lo qu u Alteza Real lhe conf-:.rira
ou a.:- 'ignar' tt'rm de ua livre, e e ponuanea
d i teneia, o lU ~ pll(' ".'e 'utou em o dia 24
d clal'and : que chava conveni nte e me mo
n ce . ario na ~ actuar ci rcum tancia dei.' ar de
tomar a dita po .:c por i ,o a~ ignou com o
Governo o Termo de Sua de i trncia de one
I'ando o TOV I'no da 1'e pon...abilidadc d lha
nã t('l' dado. Então j'etíl'ou toda a Tropa
qu e havia unid,_ ao De ta am nto da "'ida
dp.; e tambem por chegar noticia d que a de

anLo' tinha embar 'ado no Porto do Cubatão.
31. ~ h ganclo noti ia a est Gov rno no

dia 26 d'e que a Camara de Itú e palhando no
ti -ia vaga. mal fundam ntada~ de que J'eina
\'a lHlJ'chia IH' -ta idade ol'dpntlVa ao -om
mandantC' dt' Milícia, que I' _ti\"P em::v Pra-
(:a. d L Lili ia..: qu dcyjão destacar pai ta
Cidadp n mez pl'o.'imo Iutur . I'n
(' 'pedio logo obl'c c t objc Uffici 0

pl'ovidC'11 ia ~f'm ll)pdida tão al'hit. .l'i
<'omprt nf<" enviando pU!'. 0. t
Yilla o fil'gento MÓI' do RI t! o
nejo, F1'an('i co de Paul e

(1) Este foi (l emi al'io eD vi li a tú
pelo povo; na fu~ida tentou dE' yi. '1 cid e
Porto·Feliz; porém foi de cob rt - l'ig
S. '>aulo, uClllwpnnbn1lo por c 'cold\
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35. 0 Voltando estt, PUI't 'ipando ao G -
v I'nu PUI' Offil:i d - d 'ol'l'cnt<' mez d
Ago to que o ,'('ll Tt'nentC' C 1'011.1 omman
dantc do 1 C'gimC'nLo Pt'cll'O .To.'(' de Bl'ito não
tjuizera attend 1', n fi d' [' (':'(r('u 'üa a, I'd n
do me mo Gov I'Ll (1) Cj Ue I fi .' vrl'ava tal'
depo to pOl' ua Altrzfi Rr'al quo a, sim obr'a
va m b ol'van ia de ol'den d qu (' desia
munido, ma qu nem mo tI'ava n m dizia de
quem; tomou o ov'rno a d lib ração d p~r

ticipal' aquelll' ,ucce,' o c Sua Alteza Real por
Officio d 6 do pl'cdito mcz rogando a m mo
Augu to Senhor vi s. com promptidão á Pro
víncia para com a ua desejada Presença ocl"
gar e, tes tumulto. ; rogativa q LI reiterou C'rn
Offi ia d:.> 12 d m mo m,z p r hu r recebi
do o do Ten nte C01'On 1 ommandantc do R 
gimento de Milicias d Sorocaha João Floria
no da o ta datado a 5 do mE' mo mez, e o da
Camal'a da dita illa dr, 6, que igualmente 1'C

pugnarão cumpl'Íl' a. I'drn.' do Governo; r
tamb fi pOI' srl' pI' nto ao me. mo Gov J'110 o
Officio original, que a Camal'a de Itú dirigia fi
d'esta Cidade em data d 6 om a Copia do
Decreto de ua Iteza R aI dp 25· de J unh
pl'oximo pas,~ado convidando-a a d sob d cr
ao Governo, e pal'tici panda-lhe que ia formar

(1) Pedro José de Bl'ito era o commandante da milicia de
ytú j foi na sua casa. que o emissario Mltcedo hO!lpedou·se
e dahi foi elIe expulso pelo povo, sem que Pedro de Brito o
acudisse. Este, pelo contrario, tomou o partido do povo e foi o
primeiro a acollselhal·o que voltas e a S. Paulo, e a desobede·
ceI' as ordens do Governo Pro viso rio.

(N. da R.
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~lum Governo temporario naquella Villa até a
ln ta.I1ação do novo 7uverno Provi orio, q~e o
pI'edIto DCCI'rtO manda 11 gel" na Calça Idea
o actual (~OVCl'no c tava deposto por Sua lte
za Rral ainda antl" da 'obl'cdita in tallação.

36. 0 lIav nd lloti ia pOl' artas do Hio
d Jan il'o de qu' Sua ... lt za Real vinha com
toda a bl' 'vidade a Pl'ovincia e derão de novo
a pr iza l'den. paea. e apromptar m tanto
pela E tmda orno ne ta idad todo o neces-
ario para ornai pompo o recebimento do

me mo Augu. to Senhor que para i so e
ajunta m o Mili ianno do in o Regimen
to da Cidad a amara l e Capitaens Mo
I' da illa mai vi inha. mandas em uas
Deputa o n' para umprimentarem ao predito

reni imo PI inci p R gente.
37. 0 Compal' cendo na Se ão do dia 17 do

01'\' nte o Reverendo Padre João de Santa Can
dida Guardião do Conv nto da Yilla de Santo
da I'dem dr S~o Fl'anci co que ne' dia
chcO'ou da o!'tr do Rio de Janeiro; e certi
ficando a proxima, e de ejada vinda de Sua
Alteza R ai a ta Ci dade, onde lhe affirmara
havia hegal' pm o dia 2 (poi que encarrega
I'a d faz r apeom ptal' o. poi o ) o Governo I'e
crb ndo com padiculal' . ati fação e agl'ado tã.o
pIau iv I noti ia, pa ou a completar as ulti
ma pl'oviden ia para o recebim nto nomean
do hua Deputa ão d doi. de eu Membro
para 11' ao cncontl'Ü do M mo Augu to Senhor
pl'e tar-lhe o mai ardente votos de eu rp~-

eito. ob diencia, homenagAm.
38.o Durante a Sessão permanente se mag-
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darão expedir ditT r nte rd n' 'obr "a1'lO
objecto. .

39. 0 E com p ta d lib raçoen .. d u por
finda, fe 'hada a c. fio prl'manentC' e n-
cerl'ou ta A ta qu f i a~ ign da p l' Sua
Ex ellencia . Mano 1 da Cunha d z l' d Cou-
tinho Souza hi horl'o 'I'etario d I'no
para o Expedi-ente gCI'al a l'rv o.

Miguel Jo é ele OlirJeil'ct Pinto . r.
Daniel Pedro Miillel' Secl'etario.
Antonio M at'ia Quartim.
Franci'co Ignacio de Sou,.:-;a Queiro-.

121. A Sessão

1. o Lido O Offieio. e Reguel'im nto ap
prefientado nesta Se são r di eutido o go
cios oeeorrentes -e r pond u ao qu pal'p '('u
dp ju. ti<;a.

2. o Reeeb ndo- e Omeio do Gov l'nadol'
de Silo Seba tião, (' do Commandant interino
da Villa bclla da Prinerza, qur rem ttrl fi o
Decreto do 1. 0 de Ago to dr 1 22 que Sua \..1
teza Real Manda _xeutal'~ e pedi ndo pr id n-
ia para a defesa da eo ta, a entou o 0-

verno em dar a. qu stão ao . eu alcan r.
3. () TI; com estas deliberaço n. deu pOI'

finda a Se são d que e lavrou ",-ta.:. ta que
foi a signada por Suas Excelleneia. Palacio
do Governo d São Paulo, 19 de Ago to dr
1822. Manocl da Cunha d'Azcrcdo Coutinho
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Souza hkhol'l'Ü (' l'etal'io d Governo para o
E."prc!inntr Geral a f'. en'veo.

Jli f/llc{ .lo",; de ()liceira Pinto P. 1.
DfIlJle.{ Per.l/'o Hill! f?/' ecretario.
FI'{(Iu'i (O [gn((ClO de ou-J(( Qucit'o-J.

Antonio I11w'la Qll(ll'tim
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