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63a Sessão 

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Sessão ante-
cedente, e lidos os Officios, e Requerimentos, e mais ne-
gocios occorrentes se llie deo o devido expediente. 

2.° E com isto se deo por finda a Sessão. Palacio 
do Governo de São Paulo, 21 de Novembro de 1821. 
José Mathias Ferreira de Abreu Official maior da Se-
cretaria do Expediente geral do Governo, 110 impedi-
mento do Secretario a escreveo. 

José Bonifacio de Andrada e Silva, Vice-Presidente. 
Lazaro José Gonçalves, Secretario. 
Miguel José de Oliveira Pinto, Secretario. 
Antonio Maria Quartim. 
André da Silva Gomes. 
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo. 
Francisco Ignacio de Souza Queiroz. 
Francisco de Paula e Oliveira. 
Manuel Rodrigues Jordão. 
Daniel Pedro Muller. 
João Ferreira de Oliveira Bueno. 

64: Sessão 

1.° Leu-se, e approvou-se a Acta da Sessão ante-
cedente, e lidos os Oílicios, e Requerimentos, e descutidos 
os negocios occorrentes se defferio ao que pareceu de 
justiça. 

2.° Decidio-se avista da Representação do Coronel 
José Antonio Vieira de Carvalho para a assistência dos 
Deputados d'esta Provincia na Côrte de Lisboa, que se 
passassem as ordens competentes para que começassem 
a se lhes pagar as suas mesadas adiantadas d'esde o dia 
de seu desembarque na forma do Officio d'este Go-
verno datado de hoje. 
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3.° Que se escreva ao Tenente Coronel Maximi-
liano Augusto Penido, que por sua culpa, ou de seu 
Procurador não tem sido pago de sens soldos n'esta 
Província, visto que se havião já passado ordens para 
este fim, e que portanto hé conveniente venha a esta 
Cidade ajustar as suas contas em vez de hir ao Rio 
de Janeiro, para o que exigia-se-lhe cumprisse a sua 
licença, como também para ser empregado, onde melhor 
convier. 

4.° Que tendo de hir á Villa Rica em Commissão 
d'este Governo o Alferes Antonio Carlos que ao mesmo 
se lhe adiantem tres mezes de soldo, e em vez da gra-
tificação ordinaria, assaz pequena, não correspondente a 
qualidade da deligencia a que se destina, se lhe arbi-
trou huma extraordinaria de duzentos mil réis. 

õ.° E com estas deliberaçoens se deo por finda a 
Sessão, que foi assignada por Suas Excellencias. Palacio 
do Governo de São Paulo, 24 de Novembro de 1821. 
Manoel da Cunha d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro 
Secretario do Expediente geral do Governo a escreveo. 

José Bonifacio de Andrada e Silva, Vice-Presidente. 
Lazaro José Gonçalves, Secretario. 
Miguel José de Oliveira Pinto, Secretario. 
Antonio Maria Quartim. 
André da Silva Gomes. 
Antonio Leite Pereira da Gama Lobo. 
Francisco Ignacio de Souza Queiroz. 
Francisco de Paula e Oliveira. 
João Ferreira de Oliveira Bueno. 
Daniel Pedro Muller. 
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