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Manoel Rodrigues Jordão. 
Francisco de Paula e Oliveira. 
João Ferreira d'Oliveira Bueno. 
Daniel Pedro Muller. 

45.a Sessão 

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

2° Maudou-se remetter ao Senhor Coronel Fran-
cisco Ignacio de Souza Queiroz, como Socio da Fabri-
ca de Tecidos d'esta Cidade, o Inventario da que per-
tencia ao Capitão João Marcos Vieira, para que a no-
va Sociedade receba aquelles utensílios, ficando obriga-
da por Termo judicial a entregal-os ao dito João Mar-
cos Vieira, quando elle não queira ser pago pelas ava-
liaçoens do Inventario. 

3.° Determinou-se á Junta da Fazenda Nacional 
que faça por em Hasta publica os dizimos da Provín-
cia, visto que os antigos contractadores não anuirão 
as proporçoens, que na- mesma Junta se lhes fizerão. 
Que expessa as Ordens necessarias para serem pagos de 
seus vencimentos por inteiro os Cabos de Esquadra e 
soldados reformados da Tropa de Linha. Que ao Al-
feres aggregados ao Batalhão de Caçadores Thomaz de 
Aquino e Castro se endemnise dos soldos da sua Pa-
tente d'esde 12 de Abril proximo passado não obstante 
não ter appresentado a sua Patente mas segundo as Or-
dens ultimamente dadas. 

4.° Que visto não poder o Tenente Coronel do 
Real Corpo de Engenheiros José Antonio Pereira 
Cabral empregar-se na direcção da Estrada de Co-
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ritiba para Antonina se Officie ao Ouvidor d'a-
quella Comarca para nomear pessoa idónea, que 
dirija aquella obra na Conformidade do Plano ap-
provado pelo Governo para a factura das Estradas 
da Proviucia, e sempre debaixo da direcção Geral do 
Senhor Coronel do Real Corpo de Engenheiros, e 
Membro d'este Governo Daniel Pedro Muller, com 
quem se comunicará ao mesmo respeito a pessoa que 
for nomeada. 

5.° E com estas deliberaçoens se deu por finda a 
Sessão, que foi assignada por Suas Excellencias. Pa-
lacio do Governo de São Paulo, 10 de Outubro de 
1821. Manoel da Cunha d'Azeredo Coutinho Souza Chi-
chorro, Secretario do Expediente Geral do Governo a 
escreveo. 

João Carlos Augusto de Oeynhausen, Presidente 
José Bonifacio de Andrada e Silva, Vice-Presidente 
Lazaro José Gonsalves, Secretario. 
Miguel José de Oliveira Pinto, Secretario. 
Antonio Maria Quartim. 
André da Silva Gomes. 
João Ferreira de Oliveira Bueno. 
Daniel Pedro Muller. 
Manoel Rodrigues Jordão. 
Francisco Ignacio de Souza Queiroz. 

46Sessão 

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

2.° Mandou-se que se passe Portaria a Junta da 
Fazenda para expedir as Ordens para serem cobertos 
de palha os Telheiros volantes do Arsenal de Santos, 
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