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no mesmo rumo afincou-se outro marco de pedra no fim do 
Campeste com o matto Seco de hum e outro lado do caminho 
que vai do Coscuzeiro para São Sebastião e Tejuco, e seguindo 
este mesmo rumo até o Sapucahy-mirim, tòrnando-se a mesma 
Serra do Tomba perna, para se seguir o rumo do morro re-
dondo principiou-se na ponta da serra do mesmo Tomba perna, 
e 110 mesmo correr fincou-se 2 marcos de páo de ipé que 
prometterão pôr de pedra ao pé da guardiriha na estrada que 
segue de Batataes, e Franca para S. Sebastião, e neste mesmo 
correr se fincou dois marcos de pedra um de um lado, e outro 
d'outro da estrada que vai para o campo redondo 110 lugar 
chamado Beja-fior, e neste mesmo correr fincou-se dous mar-
cos de pedra de um e outro lado do caminho que segue de 
Macaubas para Francisco Peixoto, e neste mesmo correr sahiu-
se no alto do morro Redondo e pelo alto deste 110 meio do 
morro Selado, e deste se seguio o rumo para a serra do cam-
po da Palmeira, e neste correr fincou-se dois marcos de pedra 
11111 de um lado e outro d'outro da estrada que segue de 
Macahubas para Antonio Theodoro de Souza, e neste mesmo 
correr se fincou dous marcos de páu de candeia uni de um 
lado e outro d'outro da estrada que segue de Macaubas para 
Apolinário de Queiroz Ferreira em uma baixada de um serra-
do nas cabeceiras d'agoa da servidão de Antonio Alves de 
Oliveira, e neste mesmo correr se fincou dois marcos de páu 
de candeia um de 11111 lado, e outro d'outro do caminho de 
Antonio Alves d'01iveira, para a íasenda de S. Thomé, 110 
logar denominado o Corrego do Pantano, e neste mesmo cor-
rer findou-se na ponta da serra da Palmeira. 

Fasenda de Macaubas 5 de Junho de 1850.—Heitor de 
Paula Silveira.—José Alves Ferreira. 

9 — A ' C A M A R A D E F R A N C A , 1 8 5 0 . 

O Presidente da Província recebeo o officio de 22 de 
Junho proximo findo da Camara Municipal da Villa da Franca do 
Imperador, no qual, dando parte do cumprimento que déra á 
Portaria deste Governo de 1." de Fevereiro ultimo, relativa ás 
divisas entre <\ssa Villa e o Termo de S. Carlos de Jacuhy, 
faz ver que nomeou uma commissão de tres membros inclu-
sive 11111 piloto para reconhecer as ditas divisas, e fincar os 
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marcos necessários, tendo em vista uma certidão passada a 
esse respeito pelo Rvdo. Vigário de Jacuhy; havendo a mesma 
Camara communicado á (lesta Villa o dia, em que devia a 
Commissão dar começo aos trabalhos.—A Camara relatando o 
que fizera a Commissão, e o que ouvira a homens antigos 
(lo logar participa igualmente a este Governo que reconheceo 
achar-se invadida pelas Auctoridades de Minas grande parte 
do territorio desta Provincia; o que as verdadeiras divisas 
para esse lado entre as duas Provindas vem a ser—do morro 
Sellado procurando o espigão mestre do quartel ao Pio Grande. 
—A' vista pois da exposição da mencionada Camara o Presi-
dente da Provincia ordena-lhe que restabeleça as divisas pelos 
logares que informa serem outrora os reconhecidos entre a 
Provincia de Minas e esta, para o qual deverá passar o terri-
torio que verdadeiramente lhe pertence; ficando certa a dita 
Camara de que as divisas deverão ser designadas pelos logares, 
onde por ordem do Governo existiam guardas segundo informa 
no citado officio. O que o Presidente da Provincia espera seja 
cumprido com zelo e interesse que mostra a Camara a seme-
lhante respeito. Palacio do Governo de São Paulo, 12 de 
•Julho de 1850.— Vicente Pires cia Motta. 

1 0 — D A C A M A R A D E F R A N C A , 1 8 5 0 . 

Illmo. e Exmo. Snr.—A Camara Municipal da Villa 
Franca em cumprimento da Ordem de V. Exa. em Portaria 
de 12 de Julho proximo passado restabeleceu as verdadeiras 
devizas, entre esta Provincia e a de Minas, na parte em que 
este Município confina com o de Jacohi, e verificou que a 
Povoação do Atterado pertence a este Município da Villa 
Franca, por quanto tirado o rumo do marco de pedra que se 
acha junto ao morro dos Carvalhaes até o morro Sellado, e 
deste ao lugar do Quartel, onde por Ordem do Governo exis-
tião Guardas, e cujos vestígios ainda existem, e forão vistos, e 
daqui ao Rio Grande, fica a dita povoação do Atterrado muito 
aquém, como se mostra pelo esboço da planta, que para mi-
lhor explicação a Camara tem a honra de enviar a V. Exa. 
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