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 [fl. 77v] 

16 Sessão ordinaria aos 11 de Outubro de 1855 

 Presidencia do Senhor Almeida Cunha 

 Aberta a sessão acharão-se presentes os 

 Senhores Vereadores Carvalho – Oliveira – Dou- 

20 tor Rocha – Conceição e Ferras de Arruda 

 passando-se ao expidiente Foi lido hum 

 requerimento de José Rodrigues de Barros 

 Cesar pedindo licença para faser hum 

 chiqueiro no Salto para cassar peixe – pos- 

25 to em discução foi a Comissão – A co= 

 missão encarregada de dar seu parecer 

 respeito a Portaria do Excelentissimo Presidente dac- 

 tada de vinte enove de Septembro findo 

 a companhando os impreços em que á- 

30 chão-se sircunstanciadamente descritos 

 os concelhos ao povo sobre os preceitos 

 hygienicos contra a epidemia reinante: 

 pensa a Comissão primeiro que se pu- 

 bliquem editais nesta Villa no sentido 

35 dos mesmos numeros primeiro e Segundo da di- 

 ta Portaria enviando-se hum exemplar 

 ao Fiscal da Freguesia de Santa Barbara 

  

 [fl. 78] 



  

01 para o mesmo fim, Segundo que esta Cama- 

 ra fassa cintir as authoridades policiais deste 

 Municipio a dependencia de coadjuvação 

 di seos beneficos Officios não só para que 

05 chegue ao conhecimento dos habitantes as pre- 

 venções e concilhos manifestados pela co- 

 missão Sentral de Saude publica na corte 

 e que pelo Excelentissimo Presidente foi transmitida a 

 esta Camara, como tão bem para que pe- 

10 netradas as mesmas authoridades polici- 

 ais da urgencia de fiscalisação e medidas 

 providenciais a respeito, de comum acor- 

 do em [videm] seos esforços afim de che- 

 gar ao conhecimento desta Camara qual 

15 quer abuso, ou relaxação no estado e con- 

 dições consernentes aos habitantes, especial- 

 mente no que toca ao tratamento dos escra- 

 vos, e limpesas convinientemente a conse- 

 lhado, afim de poder esta Camara cum- 

20 prir seus deveres em atenção ao bem pu- 

 blico. Terceiro que sejão desde já nome- 

 ados sinco cidadãos de reconhecida 

 preponderança, zelo inteligencia, e pro- 

 bidade para promover os meios de Sa- 

25 lubridade publica, e particular deste Mu- 

 nicipio, para cujo fim a comissão lem- 

 bra-se de propor a consideração desta 

 Camara os cidadãos seguintes Reveren- 

 do Vigario – Doutor Torquato – Doutor Mel- 

30 xior – Jose Pinto de Almeida – e Capitão 

 Bento de Mattos, comonicando-se esta 

 nomeação as authoridades policiais. 

 Quarto quanto a subscrição lembrada 

 e recomendada pelo Excelentissimo Presidente, pen- 

35 sa a comissão que essa importante dili- 

 gencia bem podera ser desempenhada 

 pelo Senhor Presidente desta Camara de acor- 

  

  

  

 [fl. 78v] 

01 acordo com o Delegado agenciando assig- 

 naturas de beneficencia pecuniaria, fi- 



 cando em reserva para serem procura- 

 das no caso de se verificar a necessida- 

05 de pelo aparecimento da epidemia. Fi- 

 nalmente que depois de praticadas as- 

 mencionadas diligencias esta Camara 

 se dirija ao Excelentissimo Presidente comunican- 

 do-lhe ter tomado na devida concidera- 

10 ção, e promovido diligentemente as impor- 

 tantes medidas recomendadas. - posto 

 em discução passou. Suspendeu-se a 

 sessão, e para constar fis esta acta que 

 assigna-se a Camara com migo Joa- 

15 quim Correia d’Assumpção Secretario 

 que a escrevy – Posta em discução a pre- 

 sente acta foi endicado pelo Senhor Olivei- 

 ra que se eleve o numero da Comissão de sin- 

 co que estava subir a seis, nomeando 

20 para preencher este numero o Cidadão 

 Emydio Justino de Almeida Lara 

 José Wenceslao de Almeida Cunha 

 Francisco Ferras de Carvalho 

 Joaquim Jose d’Oliveira 

25 João Jose da Conceição 

 João Leite Ferras de Arruda 

 

 

 

 


