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 ATA DA SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 1860 

  

 [fl. 27] 

  

05 Secção extraordinaria de 22 de Janeiro de 

 1860. Presidencia da Senhor Ramos Correa 

 As 9 oras da manham acharão-se 

 presentes os Senhores Camaristas = Floria 

 no Leite = Antonio Joaquim da Silveira 

10 Oliveira = Paulo Eduardo = Baptis 

 ta Correa. O Senhor Presidente abrio a 

 Secção com as formalidades do Cus= 

 tume, e declarou, que o motivo della 

 era para a Camara asignar os Artigos 

15 de Posturas offerecidos pelo Doutor Lei- 

 te Morais, officio, que acompanha 

 um outro do Empresario da Pon- 

 te sobre o Rio Piracicaba, que ba- 

 nha esta Cidade o Capitão João 

20 Morato de Carvalho, que tem de 

 ir a Asembleia Provincial, e sen 

 do os mesmos lidos forão apro= 

 vados, e asignados. Foi mais apre 



 sentado hum Requerimento dos 

25 Alemâens Protestantes morado- 

 res nesta Cidade pedindo um 

 terreno para Edificarem um sime 

 terio, visto que pelo seo Protestan 

 nismo não podem ser admi- 

30 tidos a serem enterrados nos Semi- 

 terios desta Cidade entrando 

 o mesmo em discução, foi de 

 finido, consedendo-se oito braços 

 em quadra no lugar do Bairro 

  

 [fl. 27v] 

01 do Bairro alto, fazendo frente na Rua 

 de São Jose, e fundo com a Rua direita 

 ficando a Cargo do Senhor Presidente es= 

 ta conseção, como tão bem a demar 

05 cação. Foi apresentada pelo mesmo  

 Senhor Presidente uma Conta corren= 

 te, na qual mostra a distribuição 

 dos [dinheiros] do imposto das Carnes ver- 

 des, e Subsidio literario dados a Ca 

10 mara pela Assembleia Legislativa 

 Provincial, [dinheiro] este empregado 

 nas obras do Semiterio desta Cidade 

 que lhe foi encarregado por esta 

 Camara, tendo distribuido a 

15 quantia de 400:000 em dita obra 

 fazendo um Saldo a favor do mes= 

 mo Senhor de [R] 223:980, que despen= 

 deo de seo [dinheiro] em dita obra a seo Car= 

 go entrando em discução forão 

20 as mesmas julgadas prestadas, e 

 aprovadas, ficando o mesmo Senhor 

 Presidente autorisado a receber 

 do Collector desta Cidade os rendi- 

 mentos que pertencem a Camara 

25 e a pagar-se da referida quantia 

 que despendeo de seo dinheiro, e não 

 avendo nada mais atratar o Senhor Presidente 

 suspendeo a Secção de que para cons= 

 tar lavrei a presente acta em que asi- 



30 gnou-se a Camara com migo Secretario 

 que a escrevi 

 Salvador de Ramos Correa 

 Antonio Joaquim da Silveira 

 Jose Antonio Gonçalves de Oliveira 

35 João Baptista Correia 

  

 [fl. 28] 

01 Joaquim Floriano Leite 

03  

 Secção extraordinaria de 19 de Fevereiro 1860 

05 Presidencia do Senhor Ramos Correa = As no= 

 ve oras da manham acharão-se presentes 

 os Senhores Vereadores = Doutor Rocha = Gonsalves 

 de Oliveira Narciso Coelho = Baptista 

 Correa = Floriano Leite, e Silveira o Senhor Pre- 

10 sidente abrio a Secção com as formalidades 

 de Custume, e declarou, que o motivo 

 da presente Secção erão dois officios do Excelentissimo 

 Presidente, e um da Camara Municipal 

 da Villa de Brottas, em que convidava a es= 

15 ta Camara para faserem suas divi= 

 zas com este Municipio, entrando 

 este em discução, foi deliberado nome= 

 ar-se uma Comição para de acordo com 

 [...?] de Brotas faserem ditas divi- 

20 sas, e paçando-se a faser dita nome= 

 ação esta [recahio] na pessoa do Cida- 

 dão [Domingos] Jose Lopes Róis, este, que 

 [...?] um Companheiro de sua con= 

 fiança [procidão] na divisão de 

25 ambos os Municipios dando do 

 resultado parte a esta Camara, fi- 

 cando a Cargo do Senhor Presidente 

 faser o [competente] aviso a aquella Ca- 

 mara, Foi deliberado quanto ao 

30 officio do Excelentissimo Presidente de 4 de Janeiro próximo passado 

 e outro do mesmo em que comonica 

 a Camara achar-se demitido de De 

 legado Joaquim Jose de Oliveira ficou 

 a Camara inteirada. Foi mais 

  



 [fl. 28v] 

  

1 um officio de Jose Veigas Munis, em que 

 comonicava não poder tomar Pose 

 de Juis de Pas suplente em rasão de 

 seos incomodos de saude de que com 

5 provou com Attestado de Medico, foi 

 atendido, e deliberado não chamar-se 

 mais suplente, visto averem tres em 

 exercicio, e o que compete servir este anno 

 estar em effectivo exercicio. Foi lido 

10 um officio designado ao Excelentissimo Presidente 

 para este levar ao conhecimento da 

 Assembleia pedindo-se a quota de dois 

 contos de reis para reparos da Cade= 

 ia, e achando a Camara confor-me 

15 o assignou. O Senhor Presidente fes siente a 

 Camara, que cedeo aos Alemaens  

 oito braças de frente com vinte de fundo 

 para faserem seo Semiterio, confor-me 

 tinha sido deliberado por esta Cama- 

20 ra, excedendo mais da dada pela 

 Camara, em rasão de achar pouco 

 e os mesmos terem representado 

 foi tudo aprovado. E para constar lavrei 

 a presente acta em que asignase a Camara com 

25                                       migo Francisco Ferraz de Camargo 

                                      Secretário que o escrevi 

 Salvador de Ramos Correa 

 Antonio Joaquim da Silveira 

 José Antonio Gonsalvez de Oliveira 

30 Fellippe Xavier da Rocha 

 Antonio Narciso Coelho 

 


