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 [fl.83v] 

  

                                               Sessão extraordinaria de 05 de maio 

                                            de 1831  Presidencia do Senhor Roza 

  

  

15 Aberta a sessão com 5 Senhores. O Senhor Prezidente  

 declarou o motivo desta reunião extraordinaria  

 qual hera todos aquelles officios que aprezenta- 

 va e que dentre elles alguns demandavão pronta  

 execução e outros respostas. Leuse o 1º officio  

20 circular do Execelentissimo Prezidente datado de [25] de Fevereiro  

 do corrente anno que em algumas Villas tem  

 havido sobre a maneira das Elleições de Juiz  

 Ordinario e a Caza em que se deve fazer a [dita] Eleição 

 bem como o [lugar] em que se deve escrever ficou a  

25 Camara inteirada mandou que se registrasse, e que  

 Se enviasse huma copia ao Juiz Ordinario actu- 

 al. Leuse outra circular do mesmo Excellentissimo Prezidente  

 datado de 18 de Março do corrente anno re- 

 comendando todo o fervor, actividade e  

30 boa diligencia na factura das Estradas  

 ficou a Camara inteirada e por agora nada  

 deliberarão a este respeito por já aver feito aqui- 

 lo que esta a seo alcance e quando conhessa [bal- 

 dadas] suas deliberaçõens estão dará novas pro- 

35 videncias. Leuse outra circular datada de [sete] 
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  de Março do corrente anno remetendo os exem- 

 plares dos [...?] digo Decretos de dezasete  

  

 [fl.84] 

  

01 de Novembro e das Cartas de [hum] e nove – e dezaseis  

 Decretos de sete – nove- [dois] – onze –quatrorze –  

 Quinze - e vinte de Dezembro do anno proximo  

 passado ficou a Camara inteirada e deliberou  

05 que se respondesse a sircular acuzando dito re- 

 cebimento. Leose outra sircular datada de sete  

 de Março acuzando a designação do artigo treze  

 da carta de lei de [quinze] de Dezembro do anno  

 proximo passado a quantia de duzentos mil [reis] para ser dis- 

10 pendido com [susteção] de prezos pobres. E em  

 outro artigo da mesma declara a consignação dos  ℥℥  

 38 do artigo primeiro da referida Lei a quantia  

 de quatrocentos mil reis para obras publicas nes- 

 ta Provincia e finalmente ordenando as Camaras  

15 a que informem circunstanciadamente das obras  

 publicas mas necessarias de seo municipio. Esta cir- 

 cular entrou em discussão e o Senhor Prezidente pro- 

 pos que se reprezentase que esta Villa necessita  

 de Igreja porque a que existe alem de ser muito  

20 e muito pequena essa mesma se acha a cair e que  

 se não fossem os [espeques] e escoras já teria [arraza- 

 da] e que o seo desmanxo não admite conserto e que  

 porisso precizase de huma Igreja nova e que is- 

 to mesmo se reprezente ainda sem dependencia  

25 de orsamento porque he bem crivel que nem mesmo os  

 quatrocentos mil reis xega para as madeiras e telhas  

 e portanto que só se deve contar a necessidade de pedir au- 

 xilio a que o Excelentissimo Conselho preste a sua atenção  

 e determine a quantia que achar publica digo justa  

30 e assim foi deliberado. Quanto ao artigo sobre os prezos 

 [rezolveose] que não existindo prezo algum nesta  

 Villa que isto mesmo se participe. Leose a resposta  

 do Excelentissimo Prezidente ao officio que  

 esta Camara lhe dirigio em data de vinte e oito  

35 de Março deste prezente anno sobre a rezolução  

 que tomou a respeito a respeito da Ponte cuja resposta louvou  

 a esta Camara de aprovar sua rezolução e que se  
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01 puzesse a mesma em pratica visto a sua uti- 

 lidade. Entrou em discussão e foi rezolvido que  
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 se offcie ao Procurador para passar a escritura  

 deste tracto com o [impliteiro] de dita obra com- 

05 forme o ajuste que já se fez com elle e igualmente  

 na mesma escritura asignarão o fiador que he o  

 Ajudante Albano Leite do Canto o qual se obrigará ao com- 

 primento do tracto a pagar pelos seos bens qual- 

 quer prejuizo que ouver a este respeito e que  

10 depois da escritura selebrada o mesmo Procu- 

 rador lhe entregue a quantia de quatrocentos mil  

 reis na conformidade do tracto que lhe cervirá de  

 guia para dita escritura e que para entrega  

 do dinheiro se passe mandado. O Senhor Preziden- 

15 te propos ter pedido os matos a Joaquim Antonio  

 da Silva para tirar madeiras para a Ponte o qual  

 de bom grado sedeo e que em recompensa disso que- 

 ria ter a paxage franca para si e todos de sua  

 Caza e mais aquellas pessoas que foram a sua caza  

20 com negocio a esta condição entrou em discussão e foi  

 aprovada. O Senhor Prezidente declarou já ter  

 aplicado os seos matos ao Mestre da Ponte sendo  

 que precize e a Camara ficou satisfeita deste ex- 

 emplo de Patriotismo. Leuse hum officio da Cama- 

25 ra da Capitral participando haver dado posse ao  

 Excelentissimo Bispo do Ccrgo de Prezidente da Provincia a Ca- 

 mara ficou enteirada e mandou que se publicasse.  

 Leose finalmente hum officio do Juiz de Paz desta  

 Villa datado de 23 de abril requerendo reunião desta  

30 Camara, para tomar medidas a bem de manter a paz  

 e a boa ordem segundo as noticias da Corte quais erão  

 em dois entidos, o primeiro de huma isurreição e o se- 

 gundo haver Dom Pedro Abdicado a Coroa mas  

 que esta ultima ainda hera vaga, e que visto não fi- 

35 zesse barbuciar os animos constitucionais dos Po- 

 vos; neste acto declarou o Senhor Prezidente  

  

 [fl.85] 

01 que elle não avia convocado a Camara de- 

 pressa, por esperar noticias mais veridicas no cor- 

 reio de vinte e seis do mesmo as quais com efeito  

 tendo satisfeito a todos entrarão em festejos pela  

05 firmeza em que se achavão da garantia de seos direitos  

 e boa ordem que tem avido na Corte e que tudo isto  

 deminuio a [ulgencia] da reunião visto não estarem  

 em conflito de perigo e que a comoção que havia  

 em seos conraçons herão só desprazer a vista do que  

10 ficou a Camara inteirada e não resolverão coiza  

 alguma a este respeito visto já se haver publicada  
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 a Proclamação do Excelentissimo Prezidente emviado ao Juiz de  

 Paz desta Villa. Leo se hum oficio com hum asigna- 

 do de duzentos e onze homens cujo officio declarava  

15 que aquelle asignado tivera principio pela insurrei- 

 ção que constou ter avido na Corte e que seo fim 

 hera defender por todos os meios legais a liberdade  

 e independencia com titulo de sociedade de tais defen- 

 sores; porem que as ultimas noticias erão de Dom Pedro  

20 ter Abdicado a Coroa na pessoa do Principe Imperial  

 e que em tais circunstancias proceguirão o asignado  

 só afim de mostrarem a unidade constitucional e li- 

 beral que este mesmo desejavão que constasse ao  

 [Governo] da Provincia e que mais logo sendo precizo  

25 tão bem farião seos estatutos a exemplo da Capitar  

 e mais Villas entrou em discussão e unanimente  

 resolveose que levase tudo ao conhecimento do  

 Conselho da [Prisidencia] e no mesmo acto foi feito  

 e asignado dito officio. Leo se um requerimento  

30 de Carlos Jose Botelho despachado pelo Ouvidor da  

 Comarca [exentando] do lugar de Juiz Ordinario  

 atentas suas enfermidades, e morar muito  distan- 

 te desta Villa ficou a Camara inteirada e nada  

 rezolveu a este respeito porque já o Juiz Ordinario  
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01 actuar tinha dado a providencia a eleição de outro  

 Juiz. Leose hum requerimento de Sarvador do  

 Prado Costes pedindo ser dispensado de fazer  

 a ponte no ribeirão Alambari alegando para  

05 isso razoens que parecem merecer atençoens man- 

 dou se informar o Fiscal da Capella de Santa  

 Barbara por ser o competente. Leuse hum  

 requerimento de Ignacio Francisco d’ Amaral  

 Gorgel Procurador que foi da Camara tra- 

10 nzacta fazendo ver que prestando suas  

 contas faltou hum recibo de Manoel  

 Dias Ribeiro da quantia de quatorze  

 mil reis, e porque agora obteve dito  

 recibo pede a esta Camara que haja de  

15 mandar pagar a dita quantia teve o des- 

 pacho responda o Procurador actual so- 

 bre alega o [Suplente]. [Fexouse] a Sessão eu  

 Francisco Florencio do Amaral Secretario  

 que escrevi 

20 Roza. [Passos]. Silva. Castro. Fiuza 
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