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Senhor prestar-lhe os mais ardentes votos do seu
peito, obediencia, e homenagem.

res-

38.° Durante a Sessão permanente se mandarão
expedir differentes Ordens sobre vários objectos.
39.° E com estas deliberaçoens se deu por finda,
e fechada a Sessão permanente, e se encerrou esta Acta
que foi assignada por Suas Excellencias. Manoel da
Cunha d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro Secretario
do Goveno para o Expediente geral a escreveo. (1)
Miguel José de Oliveira Pinto, P. I.
Daniel Pedro Muller, Secretario.
Antonio Afaria
Quartim.
Francisco Ignacio de Souza Queiroz.

Sessão

121:

1.° Lidos os Ollicios e .Requerimentos appresentados nesta Sessão e discutidos os Negocios occorrentes
se respondeu ao que pareceu de justiça.
2.° Recebendo-se Officios do Governador de São
Sebastião, e do Commandante interino da Villa bella
da Princeza, que remetterão o Decreto do 1.° de Agosto
de 1822 que Sua Alteza Real Manda executar, e pedindo providencias para a defesa da Costa, assentou o
Governo em dar as que estão ao seu alcance.
(i) Chichorro era homem de alguma instrucção, porem, retrogrado e
déspota. Em 1827, toi elle o incumbido de proclamar Pedro I imperador absoluto, em Taubaté, proclamação que não teve effeito porque as forças militares de Pedro I foram obrigadas a ir ao Sul, acudir a rebellião da nossa
Provincia Cisplatina.
{N. da R.)
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3.° E cora estas deliberaçoens se deu por finda
a Sessão de que se lavrou esta Acta que foi assignada
por Suas Excellencias. Palacio do Governo de São Paulo,
19 de Agosto de 1822. Manoel da Cunha d'Azeredo
Coutinho Souza Chichorro Secretario do Governo para
o Expediente Geral a escreveo (1).
Miguel José de Oliveira Pinto, P. I.
Daniel Pedro Muller, Secretario.
Francisco Ignacio de Souza
Queiroz.
Antonio Maria
Quartim.

(i)
Para mais informações sobre a organização <lo Governo Proviso"
rio de S. Pauto, em 1821, vide o vol- i . ° Bernarda
de Francisco
Ignacio.
(N. da R.)

