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 [fl.32v] 

  

 Sessão ordinaria aos 3 de Abril de 1854 

 Presidencia do Senhor Silveira 

 Aberta a Sessão achavão-se presentes os 

 Senhores – Cunha – Ferras – Conceição – e 

35 Ferras de Arruda – Lida e approvada 

  

 [fl.33] 

  

01 a acta antecedente. Passando-se ao expediente 

 [Indicou] o Senhor Presidente que hé necessario no-  

 mear-se huma comissão para rever as con- 

 tas do Procurador e mais papeis, e proceden- 

05 do-se nella sahirão membros os Senhores Cunha 

 e Ferras – Indicou mais o Senhor Presidente que 

 tendo sido encarregado de mandar [concer- 

 tar] a ponte do Curmbabatahy, assim fes, mais 

 que dipois disso [rodou] um [tanxão] daquel- 

10 la ponte, e que era necessario mandar-se por- 

 outro no lugar; foi deliberado que o Senhor Pre- 

 sidente mandasse pelo mestre que conser- 

 tou dita ponte orçar quanto se dispenderia 

 em dito concerto, e que o mesmo Senhor Presi- 

15 dente depois de feito dito orçamento mandas- 



 se faser aquele concerto – Endicou mais  

 o mesmo Senhor Presidente que querendo o Senhor 

 Pinto encarregar-se de fazer os reparos na 

 Igreja Matris, e como julgava que a Cama- 

20 ra aprovaria que se lhe fosse encarregado 

 de faser ditos reparos; assim o encarregou 

 ordenando ao mesmo tempo ao Fabriqueiro 

 que lhe fornecesse o dinheiro necessario- foi 

 approvado-. Foi lido hum officio do pri- 

25 meiro Secretario da Assembleia Provincial 

 em que comonica ser approvadas as contas 

 da Fabrica da Matris desta Villa - posto 

 em discução foi deliberado que se officiê ao 

 Fabriqueiro para apresentar e Livro de 

30 [acertos], para assim faser-se essas contas- 

 Foi lido hum Officio do Vereador Jose Ma- 

 chado e Silva em que comonica não po- 

 der comparecer na presente sessão; A Ca- 

 mara ficou inteirada- Foi lido hum 

35 Officio do Fiscal em que comonica não 

 continuar com o [rumo] divisório que a  

  

  

 [fl. 33v] 

  

01 Camara lhe diliberou, em virtude do Senhor 

 Presidente assim ordenar, e o Senhor Presi- 

 dente expor os motivos que teve de assim 

 proceder, e foi diliberado que assim ficas- 

05 se parado dito rumo – Foi lido outro Offi- 

 cio do Fiscal em que comonica ter feito 

 a correição do [estillo], e multado alguns 

 proprietarios por não calçarem a frente de 

 duas propriedades, e que quasi todos esses 

10 proprietarios erão pobres não poderão 

 no praso marcado calçar a frente as suas proprieda- 

 des, e que pedião lhes fosse concedido o pra- 

 so de [...?] tres meses para darem cumpri- 

 mento a tal artigo de Posturas: posto em 

15 dicução foi diliberado que fosse conce- 

 dido o dito praso de tres meses – Endi- 

 cou o Senhor Ferras que as Camaras Muni- 

 cipais compete repartir o termo em Distri- 

 tos, e que enconcequencia disso supõem que 



20 as Camaras transactas devidirão este Mu- 

 nicipio em dois distritos de Sul, e Norte; e 

 que esta divisão lhe parece que nem um 

 bem, ou vantagem tras a este Municipio, 

 pelo contrario condus desvantagem; por 

25 quanto em ocasião de Elleições prima- 

 rias muintos votantes ignorão a que Dis- 

 trito pertencem, e votão em pessoas de Dis- 

 trito diferente, e dahi resulta inutilisarem 

 varias Sedulas, e mesmo haverem tantos 

30 Empregados na Juisada de Paz, sem neces- 

 sidade alguma, por tanto hé sua opinião 

 que esta Camara representa ao Excelentissimo Presi- 

 dente sobre o incoviniente desta divisão 

 pedindo a Supreção destes Distritos, fican- 

35 do só hum posto em discução passou- 

 Forão apresentados tres requerimentos 

 informados pelo Fiscal pedindo dactas 

 mandou-se passar. – Foi lido um  

 Requerimento de Vicente Antonio Pro- 

  

  

  

 [fl. 34] 

  

01 copio pedindo ser pago de custas – foi a Co- 

 missão – Foi apresentada as contas do Pro- 

 curador, e entregue a Comissão; o mesmo 

 destino teve o requerimento de Antonio 

05 Narciso Coelho – E não havendo mais 

 a tratar suspendeu-se a Sessão De que pa- 

 ra contar fis esta acta que assignarão 

 com migo Joaquim Correia d’Assumpção 

 Secretario que escrevy 

10 Pedro Augusto da Silveira 

 José Wenceslao de Almeida Cunha 

 Francisco Ferras de Carvalho 

 João José da Conseisão 

 João Leite Ferraz de Arruda 

  

 

 

 

 


