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jur'ãto, 

capita, capta 
aumto 

c° 
cõ 

conte' 
cto 

compl. 
cuida 

ds 
dez° 

drt%  dro 
dr° 

drts 

•
efto 

èqt° 
f° 

fo,  fto 
fazdas 

fiel  fer" 
fr° 

frontr° 
uranto, juran° 

capitania 
augmento 
Concelho 
com 
contrario 
conhecimento 
Companhia de Jesus 

6— cuidado 
Deus 
dezembro 
direito 
dinheiro 
direita 

- 

em 
effeito 

- 

emquanto 
a. filho 
8.~".  feito 
-- fazendas 

ferreiro, ferreiros 
— feira 

fro,nteiro 
juramento 
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14 , lea  

m  to, mto 

mdo, indo 

Ma  
Mage  

Tilde 

mo  
mor 

ta, ms 
r3  

monde  
• not"  

()uh"  
off" 

ordeno 
pa 

P/ Pa  
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Pg 
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portr°  

• 

jp ,eor,  por 
ponito 

pto,  pto, 

prante, p ante 
prtr° 

Pr°  
pc° 
pe  
p° 

precata 
pte 

• 

livro 
licença 
muito 
mandado 
maneira 
magestade 
mande 
meio 
morador 
mercê, mercês 
meirinho 
mormente 
notificação 
ordinarios 
officios 
ordenação 
pessoa 
para 
petição 
pago, pagou 
pprteiro 
procurador 
porquanto 
porto, 
perante 
porteiro 
primeirt 
apouco 1 
padre 
publico 
precatoria 
parte 
que 
quem 
qual 
qualquer -h 
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ql  
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e 
• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



sOr 

•■•■■ 

quinhentos 
receita 
respeito 
rendeiro 
reverendo 
somente 
seguintes 
sentença 
senhor 
termo 
tranqueira 
testemunha 
tabellião 
tempo 
verga 
vila 
vossa mercê 
vinte 
Vicente 
vigario 
vizinhos 
vista 
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rept° 
rendia° 

1.d° 
somte 
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sena 
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t° 
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ANNO DE 1629 

Juizes: Jeronymo de Brito, Paulo da Fonseca, Henrique da 
Cunha, Paulo da Silva. 

Vereadores: Claudio Forquim, Francisco de Siqueira, Do- 
mingos Cordeiro, Gaspar Cubas. 

Antonio Teixeira. Procurador do Concelho: 

Manuel da Cunha. Escrivão: 

Almotaceis: 	Domingos Pires de Brito, Simão Borges, o 
moço, Francisco de Siqueira, José de Camargo. 
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Gaspar Cubas, Francisco João, Domingos Cordeiro, Henrique da Cunha 

• 
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claro e fre° João e procurador gressotimo allves e por 
todos sobreditos tirado fre° jo,ão se irem ao sertam contra 
as heis de sua magde e capitollos de coreisão pella Goall 
rezão se lhe não forão, dados os cargos ate o sfir •dor 
mandar o que lhe for de justisa e lloguo mandarão cha- 
mar a freo João pera efeito de reseber juramt° p° que 
elle fasa llogup enlleisão, dos ofisiais que faltam confor- 
me sua magde manda e lloguo se entregou as chaves 
do (cofre aos ofismis da camara as reseberão iballtezar 
de godoi e fico  Jorge e lluis frz bueno e se a.smarão aqui 
manoell da cunha escrivão da calmara ho escrevi 
bar  de godoi 	freo Jorge 	lluis fiz boina 	Melchior 
miaz de melo 	GasPar de loVera 	Joam de brito 
Cassão. 

• 

termo de juramt° dado a freo João. 

• 

E lloguo na dita calmara pello juis João de brito 
•casão foi dado juramt° dos santos evãogelhos a fre°  joaan 
15° que sirva de verador este ano guoardando em tudo a 
servis° de de e de sua magde e o drt° as partes e o se- 
gredo de justisa elle prameteo asim fazer como de lho, 
dose a entender e se asinou aqui manoell da cunha es- 
crivã.° da camara ho escrevi 	Joam de bnto Cassão 
freo João. 

Votos que se tomarão pera se fazer do,us jujzes he 
doas veradores e hu precurador 

juis João de brito casam 	 22 
juis estevão gomes cabrall 	 10 
verador balltezar de go,dois 	 8 
verador fre° Jorge 
precurador bastião gill 
verad,or bernalldo de quadros 	 1 
verador bertholameu buena o velho 	2 
bellxior miz de melo 	 3 

• 
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juis paullo da fonsequa 	 21 
freo de siqra verador 	 16 
lluis furtado 	 2 
matias dolliveira o mos° 	 2 
juis paullo da silva 	 1 
ignacio de bulhõis verador 	 3 
claudio forquin verador 	 8 
joão tenorio precurador 	 5 
ant° teixeira procurador 	 8 
•uis bertollameu bueno o velho 	 1 

e sendo tornados os ditos votos peito verador fre° Jogo 
que serve de juis sahio por juis joam de brito casam e 
paullo da fansequa e verador balltezar de godoi e freo 
de sogra e procurador ãt° teixeira e sendo feitos forão 
chamados em camara pa se lhe dar juramt° e lloguo 
pello dito verador foi dado, juramt° dos santos evão- 
gelhos a fre° de seqra pera, servir de verador em lluguar 
de gaspar cubas e balltezar de godoi em lluguar de doa 
cordeiro a joão de brito casam po,r juis pera servir na 
auzensia de ãt° pedrozo e a paullo da fonsequa de juis 
em Iluguar de anrique da cunha e a ál° teixeira pera 
precurador do conselho aqs 430/11S ho dito verador deu 
juraint° dos santas evãogelhos pera que sirváo seus 
cargos eomo ds lhe der a entender guoardando, em tudo 
o serviso de ds he de sua magde e o segredo da Justisa 
e o drt° as partes eles o prometerão asim fazer como, ds 
Ilw dese a entender e se asinarão aqui manoell da cunha 
escrivri,o da clamara ho escrevi 	bar de godoi 	paulo 
da fonseqa 	Freo Siqra 	freo João 	Joarn de brito 
Cassão 	rito ar teixra. 

E lloguo pellos ditos ,ofisiais forão dado seus votos 
pera se fazer allmotasell que sirva por o Juis que foi gase 
par dollobeira porcoanto lutá°, por jrus João de brito es 
sam e lloguo derão seus votos e sahio por allm,otasell ina- 
sio de bulhas pera servir de allmotasell estes dous mezes 
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de janeiro e de fevereiro pera que se lhe dara juram? 
en camara e de como o fizerão c I asinarão aqui manoell 
da cunha escrivão da mara ho escrevi 	bar de go,doi 

freo João --- Fre° Siqra 	Joatn de brito Cassão 
paulo da fonseqa 	Com decllarasam qu: se fizerão 
estes ofisiais por respeito, dos que sairão no pellouro 
terem ido ao sertam estar neota camara por coreisão se 
bolha a ida e ate não vir ordem de gd" gerall sobre a 
dita ida lhe não derão seus cargos e por esta rezam se 
fizerão os ofisiais atras em seu lluguar sobredito ho es- 
crevi -- bar de godoi 	Fre° Siva 	pauto da fonseqa 

fre° joão. 

verasão 

Aos doze dias do mes de janeiro de trifil e seis 
sentos e vinte e nove anps nesta vila de sam paullo na 
caza do conselho della donde se custuma fazer verasão 
se ajuntarão en camara os ofisiais delia a saber o juis 
ordinario paullo da fonsequa que serve no empedimt" 
de anrique da cunha e o verador freo João o precurador 
itet° teixeira e não asestio fre° de ser por estar doente o 
veradpr balltezar de godo,i que servia na auzensia de d° 9  
cordeiro dezistio por não poder servir conforme a lei 
de sua magde e joão de brito casam que servia na 
auzensia de ãt° pedroiso de juis dezistio por não poder 
servir por ter sido este ano atras juis é lloglio pelo 
precurador foi dito que não tinha .que recluerer mancoul 
da cunha escrivão da camara ho escrevi --- paulq da 
fonseqa --- bar  de godoi 	ãt° t tencra 	fre° João. 

termo de como se fes hü juis e 
verador. 

Aos dezanove dias do mes de janeiro do ano pre- 
zente de mill e seis ,sentos e vinte e nove 8110t4 nesta 

• 
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✓ila de são paullo na cima do conselho estando halli •04 

ofsiais da camara q juis paullo da fonsequa fre° de 
seer verador o verador freo jpão o procurador ãt° 

coais se fizera° da maneira seguinte manoell 
da ',unha escrivão da camara ho escrevi --- pauto da 
fonsequa 	Fre° Siqra 	fre° joao 	ãt° t Ubera — 
Votos que se tomarão V hú juis e hú verador 

Jeronimo de brito pa juis 	 13 
ellaudio forquim verador 	 19 
juis paullos da sus a 	 12 
juis esteva° gomes cabrall 	 1 
jeronimo de brito verador 	 1 

• 

e sendo tomados os votos como asima e5sta sahio por 
juis jeroninio de brito com treze votos e versdor cllaudio 
furquim com dezanove votos os °mis forão chamados 
em camara pello juis paullos da fonsequa lhe foi dado 
juranit° dos santos evãogelhos sobre hil llivro delles 
pera que bem e verdadeiramte sirva() seus ofisios gupar- 
dando em tudo o serviso de sua I  magde e o drt° as partas 
e o segredo de justisa o juis jeronimo de brito juis na 
auzensia 'de ãt° pedrozo e o verador ellaudio forquirn 
en lluguar de doe cordeiro e enes p prometerão asirn 
fazer como da lho der a entender e ninarão aqui com 
hos ditos ofisiais da camara manoell da cunha escrivão 
da (\amara ho, escrevi 	pauto da fonsequa, 	daudio 
forqum 	Freo Siqra 	Jrin° de brito 	freo João 

t teixeira. 

verasão 

Aos vinte e sete dias do Ines de janeiro de mil e 
seis sentas e vinte e nove anos nesta villa de são paullo 
na eaza do conselho donde se custuma fazer verasão se 
ajuntarão os ofisiais delia a saber o juis jeronimo de 
brito que serve na auzensia de ãt° pedrozo o verador 

• 

; 

•■•■• 
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fre° de ser que serve na anzensia de gaspar cubas e o 
verador fico jpão e o verador claudio forquim que serve 
em lluguar de dos cordeiro e o procurador ãt° teixeira 
que serve na auzeusia de grisostimo allves estando todos 
juntos puzerão em pratiqua as comas do bem co,mil 
e pello procurador foi dito que não tinha que requerer 
e lloguo eu escricão lhe lii 	capitollos de coreisão aos 
ditos ofisiais tnatioell da cunha escrivão da camara ho 
escrevi 	Jrm° de 1 rito 	Freo Siqra 	ãt° f temeira 

freo João 	claudio forquim. 

verasão 

4 

Aos tires dias do ineS de fevereiro de mill e seis 
sentes e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na 
caza do conselhck donde se custuma fazer verasão se 
ajuntarão em camara os ofisiais delia a saber o juis 
jeronimo de brito o verador fre° de siqueira o verad,or 
fico joam o verador ellaudio forquim o precurador ãt° 
teixeira estando todos juntos puzerão em pratiqua as 
qouzas do bem comil e pello precurador foi dito que 
não tinha que requerer de que fis este termo, maneei.' 
da cunha escrivão da camara ho escrevi 	Jrm° de 

brito 	Freo Sigla 	freo João 	Claudio forquin 
do 'procurador PU° t teixetra. 

• verasão 

• 

• 

1 
Aos deza.sete dias do mes de fevereiro de mill e 

seis sentas e vinte e nove anos nesta vila de são paullo 
na caza do conselho donde se custuma fazer verasão 
se ajuntarão en camara o juis jeronimo de brito que 
serve eu auzensia, de &C pedrozo o verador freo ¡oito o 
véerador cllaudio forquim que serve em lluguar de dos 
cordeiro o procurador AV teixeira que serve em lluguar 
de grisostuno, alivies e não asestio freo de seqrs por estar 
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ese.untungado e estando todos puzerã,o em patiqua as 
cotizas do bem comit e palio precurador foi dito que se 
puzese_cobro, sobre os mercadores que nesta villa estam 
não tratem com os_n_..e atos desta vila asim da tora como 
tapunhas porcoanio he muar) Infles andarem o aer- 
itiiii`iisEffie visto pellos ditas ofisiais forao  mandado por 
coartell que nenhii mercador asifm de fora como da 
tem n não tratem com negros desta_ tera asim como 
tapunhos como negrios da tera e isto com pena de seis 
min rs pa acuzador e obras do conselho o quall quar- 
tel foi lloguo posto de que fis este termo manoell da 
cunha escrivão da camara h,o escrevi 	Jrm° de brito 

freo João 	Claudio forquin 	t teixeira. •  

verttsão 

Aos vinte e seis &EUS do mes de fevereiro de mil! e 
Reis sentos e vinte e nove anos nesta villa de sam paullo 
na caza do conselho estando ahi os ofisias da camara 
mandarão fazer este termo em como mandarão por 
quoartell que nenhila pesoa de qualquer calidade que 
seja não vão ao sertam dar gera ao gentio so pena de 

- 	
— 

encorer nas penis da 	de sua magd° 'e dos capitollos 
de coreisão que nesta c .a,mara estam que toda a pesoa 
que lia for cera prezo e cotre.sta de sua fazenda e re- 
metidos elles ao degredo n quall quoartell eu escrivão 
pus lloguo e pa que cõste mandarão fazer este termo 
donde se asinarão nian,oell da cunha escriv ão da camara 
ho escrevi 	Claudio forquin 	paulo da fonsequa 
éâta t teixeira 	Jrm° de brito. 

• 

• 

verasão 
• 

Aos tres dias do mes de mano do ano prezente de 
mil e seis Bentos e vinte e nove anos nesta villa de 
são paullo na luza do coneslho donde se custuma fazer 
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verasão se ajuntarão em camara o juis paullo da ,fon- 
sequa o verador cllaudio forquim o precurador ãt °  tei- 
xeira e não, asestio o verador fr eo  de seg' por estar em- 
pedido pella igreja estando todos juntos os asima n,o- 
meados puzerão em pratiqua as couzas do bem comil e 
pelo precurador foi dito que não tinha que requerer de 
que fia este termo manoell da cunha iescnvão da camara 
ho escrevi 	Claudio forquin 	át°  t teixeira 	pauto 
da fonsequa. 

tresllado da sentensa que deu o ou- ..., 
vidor amador buem 
-••••••S .•41 

Vt°  o auto que mandei fázer por bem do que me 
requeria da parte e enformasão do verador fr eo  joão e 
do escrivão, da camara e mais delligensias no cauz,o fei- 
tas e reposta dos ditas ofisiais e jus jeronimo de brito 
e auto junto que ho dito juis fets de U I' pedrozo em 
cuja auzensia serve Siado escrivão de meu carguo dou- 
vidor que tenho do sfir gd" gerall deste estado mostrase 
fazer o verador fre o  joão elleisam estando na terra o 
verador 8  gaspar cubas e o s eradcsr doe  cordeiro q" por 
pelouro sairão este ano e nella por si so p dito vera.dor 
enlleger dous juizes e doas veradores e precurador do 
conselho sem a hei a isto lhe dar lluguar sendo q-  ti- 
nhão obriguasão de me avizar por no tall tempo eu 
estar na vila de santos pa  cf.  com ibrevidaile acudise com 
o dito verador constando averem 458 sinq40 offisiais em- 
pedidos fazer a elleisam e isto por particollar re- 
girnt°  que sua trnagd e  fes sobre a orden q se a de ter 
no fazer das elleisõis e ser concedido ao, conde d,onatario 
e a seus ouvidores a dita elleisam no que foi contra as 
leis e regimt" de sua magde  nen tampouquo os pfi- 
silves t do ano posado podião fazer a tal enlleisam nè 
a.sistir a ella por não terem fee e ser acabado o tempo 
de seu jullguadp e os ofisiais que sairão não podião ser 

1 

• 
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escuzos nè deixar de ser emposados en seus cargos por- 
corinto consta da fee dos taballiãis delles não haver 
nada sobre a ida do sertain que lhes encarguarão nõ 
SIU er autos devesas demisõis polias quais cõsta estaren 
pronunsiados e sem embarguo de tudo chsta os ditos 
ofisiais irem por vertude da provizam junta do capitão 
11101 desta capta em servis() de sus, magde a quall c iorn 
efeito fizerão, e outrosirn nova orden cf-  do sn5r gdor 
gentil tenho como se mostra dos'aulés e p auto feito 
Peito jtirt jeronimo de brito ser feito de dpesoa parti- 
cullar como foi de ãt° pedrozo en cuja auzensia serve 
e em gentil não nomeando os mais o que se prezume 
fitzello como pesoa enteresa:da e suspeita e somente o 
conliesimee dis,o pertensia aos ofisims do ano pesado en 
cujo tempo se fes a entrada ao seriam np que tudo se 
111("kst nt porsederein contra o regimt° e ordem, das lieis 
de sua 1 utgde o que tudo bem visto com o mais que do 
dito auto consta jullguo ser feito agravo ao agravante 
1)(k auto que he jiro juiS fes' por nelle se não provar 
cotiza allgfia q obrigue e as ielleisõis por nullas por- 
quoanto as elleisõis se devem fazer fazer' eõiii,o -su" 	Magde 
manda o que tudo ensederão peito q" mando, que os 
ditos ofismis of sairão no pellour.) este ano que estam na 
luta Rojão emposado,s em seus cargos com forme sua 
magde intuida não avendo cullpas obriguatorias cf os 
impidão e os ofisiais q sairão nas ;afilas elleisõis mando 
sejão •otefiquados mais não sirvão ,os cargos e ofisios 
$o pena de se llivrarem e de se proseder contra elles 
como pescais que se prendem e se whninistrão sem no 
serem com o verador free João, se lhe dara em cullpa 
e outro regime) pa se dar a ordem e regmit° de sua, magde 
a fazer as ditas elleis5es e estando os ditos ofisiais saidos 
no pellouro na terra sam paullo tres de imerso de mil 
e seis sentos e vinte e nove anos 	fljadajaalga --- o 
quall tresilado de sentensa asima e atras escrito eu s ina- 
noell da cunha esPerivão "sila cernem ho treslladei da 
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propria qab pa iso, me foi dada que tornei ao escrivão 
fernão roiz de cordova e vai na serdade sem couza que 
duvida fasa e o corri e ccrusertei com ofisial de justisa 
comigo atsinado, oje seis de mamo "de miii e seis sentes 
e vinte e nove anos ---- Consertado com a propria 
Manoel da cunha g-- E comigo escrivão da ouvidoria 
Fernam roiz de Cordova. 

termo de juramt° dado a dos cordeffp 
ps verador. 

• 

• 

E lloguo, no mesmo dia an e s e ano mima escrito e 
declarado que são em os seis dias do mes de males° da 
sobredita era nesta vila de sam paullo na cata do con- 
'Belho estando em camara o verador firo° João que de 
prezente tem a vara de juiz por elle foi dado juramt° 
dos santos evãogelhos sobre 	delles a dos cor- 
deiro pera servir de verador este ano de mill e seis sen- 
tos e vinte e nove por sair no. pelouro pera que gear- 
dase o serviso de ds e de sua imagde e o drt° as partes e 
elle o prometeo fazer como doas lho der a entender e 
pr° que lhe deise o dito juramt° mandou xamar os ta- 
balliõis desta villa pera que decllarasem se tirihão ali- 
guias culpas contra dos cordeiro, ou de anripie da cu- 
nha pera que não pudesem sertr seus .' cargos e pelos 
ditps taballiõis forão dito que dcsi dito dos °ordeiro e de 
anrique de cunha não, tinhão nenhilas culpas nenhu- 
mas obriguatorias a justisa e desta maneira ouve por 
emposado. por vertude da sentensa atras de que fia este 
termo donde se asinarão aqui manoell da cunha 'escri- 
vão da camara ho, escrevi ---- Domingos Cordeiro 
Ire° João 	Simão borges Cerva 	Ambrosio pers. 

• 

• 

• 
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termp de juram? dado a anrique da 
cunha, 

• 

E lloguo no mesmo dia mes e ano atras escrito e 
deellarado nesta villa de são paullo na caza do conselho 
pello verad,or fico João foi dado juramt° dos santos evito- 
gelhos sobre liii llivro delles a anrique da cunha pera 
que servise de juis este ano de seis sentos e vinte e nove 
sist.() sair no pellouro deste ano guardando em tudo o 
strviso de dl' e de sua magde e o drt° as partes e elle o 
promete i asim fazer como de lhp der a entender de que 
fis este termo manoell da cunha escrivão da (amara ho 
escrevi 	finque da cunha 	freo joão. 

• 

termo de juramt" dado, a gaspar eu- 
bus. 

Aos nove dias d.o mos de tinamo de mui eseis sentos 
e vinte e nove anos nesta vila de são patino na caza do 
conselho estando hahi os ofisia's da camara pello juis 
ordinario anrique da cunha foi dado juramt° dos santos 
evfogelhos a gaspar cubt s pera que servis° de verador 
este ano de mill e seis sentos e vinte e nove anos por 
ter saido m pellouro deste atm pa  que goardase o ser- 
viso de dn e o de 'rua magd• e o drt° as partes e elle o 
prometeo fazer CM O d llw dcse a entender de que fis 
este tormp manoell d t cunha escrisão da camara ho 
escrevi 	Gaspar Cubas 	ãrique da cunha. 

• 

• 

verasão 

Aos deis dias do mes de marso de mill e seis sentos 
e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na caza do 
conselho estando hahi os ,ofisiais delia a saber o juis 
ordinirio anrique da cunha o verador gaspar cubas o 
verador freo João o verador d" cordeiro mandarão fazer 
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este termo de como elles tinhão mandado por coartell 
pera se fazer ha juis eu auzensia de iit° pedrozo e hà 
precurador eu anzensia de grizotimo allves per não e4. 
tarem na fera e eu escrivão fui a caza de fit° pedrozo e 
lhe perguntei se eskiva seu nutrido na tem a porecianto lie 
juis este ano pa efeitt) de ser empasado e não estando 
se fazer outro eu seu lluguar a quall ir e deo en repolita 
que não ettava na teri nè sabia parte deite e o mesmo 
se diz do precurador pella coall rezão se fes outros em 
seu lluguar de que (is este termo manoell da cunha es- 
crivão da (amara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	ürique 
da cunha 	fre° joão 	Domingos Cordeiro. 

juis jeroninio de brito 	 8 
precurador ãt" teixeira 	 24 
juis paullo da *oli•a 	 17 
juis estevão gomes cabrall 	 1 
João de sou.sa precurador 	 1 
juis paullo, da fonsequa 	 3 

•  

e sendo tomados os votos saio por jui.s paullo da milha 
com dezasete votos e por precurador ia° teixeira com 
vinte e quatro otos e sendo feitos mandarão os ditos 
°tisnais tosem chama los pera efeito de ser dado juraria" 
os mais vierão e pello pus anrique da cunha lhe foi 
dado jurar ir dos santos evã( gelhos sote hú jlivro del- 
ias a paullo, da sillva pera que servis9 de juis em ai IS 
zensia de ãt° pedrozo e a ia° teiieira pdra que semse de 
procurador na auzensia de grizotimo allves pera que 
goardasem em tudo o serviso de dg e de sua inagde e o 
drt° as partes elles o pormeterão asun fazer como ds 
lho der a entender de que fis este termo manoell da 
cunha escrivão da camara ho escrevi 	paulo da silva 

Gaspar Cubas 	f0  João 	ãxique da cunha 
Domingos Cordeiro 	de ãt" f  teixeira. 

• 

e 
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E lloguo no mesmo dia atras decllarado nesta dita 
vila na caza do conselho estando todos juntos os ofi- 
siais delia a saber o juis anrique da cunha o verador 
gaspar cubas o vorador freo joão O verador d" cordeiro 
o precurador fita teixeira estando todos juntos puzerão 
em pratiqua as couzas do bem comi-1 e peno precurador 
foi dito que mio, tinha que requerer mais se pozese 
quoartell de quen quizese llansar na renda do verde e 
quen quizese %usar no corte da carne por este ano 
pello preso mais barato e pellos ofisiais florão mandado 
se puzese oeartell e lloguo eu aserivão aspuz na confor- 
midade do dito requerunt° de que fis este termo manoell 
da cunha escrivão da camara lio escrevi 	Gaspar 
Cubas 	freo joão 	Domingos Cordeiro 	Cubique da 
cunha 	de ilt" t teixeira. 

verasão 

Aos dezasete dias do Ines de manso de miii e seis 
santos e vinte e nove anos nesta villa de são patillo na 
caia do conselho estando hahi os ofisiais delia a saber 
o juis ordinano patino da silva que serve i a auzensia 
de ilt° pedrozo o verador gaspar cubas o verador fico 
joão e VerfidOr dos cordemo e o preeurador ãt° teixeira 
puzerão em pratiqua as cotizas do bem comi-1 e peito 
precurador foi dito que não tinha que requerer de que 
lis este termo manoell da cunha escrivão da minara ho 
escreNi freo 	Domingos Cor- João --- Gaspar Cubas 
deiro da patino 	sillva teixeira. 

verasão 

• 
Aos vinte dias do Ines de niarso de mill e seis 

sentes e 't lute e nove anos nesta titia de são paullo 
na caza do conselho estando hahi os ofisitas della a 
saber o juis ordinario anrique da cunha o verador fre° 

III 
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João o verador gaspar cubas o verador dos cordeiro e 
o precurador ãt° teixeira estando todos juntos puzerão 
em pratiqua as couzas do. bem comú e peito precurador 
foi dito que se arematase o corte da carne pa se dar este 
ano ao povo visto por se ja ~nen a quem o quizese 
dar mais barato o que visto pellos ditos ofisiais forão 
dito que se arama atase de que lis este termo manoell da 
cunha escrivão da °amara ho escrevi 	Gaspar Cubas 

fre° jOãO -- Domingos CAordeiro 	julgue da cunha 
iít t teixeira. 

termo de como se arematou a carne 
a Mel j0/1. 0 branquo por este ano de 
mil e seis sentos e vinte e nove. 

1 

%1 

E llogno no dito dia mes e ano atras escrito e de- 
cllarado nesta villa de são paullo na eaza do conselho 
della estando hahi os ofisiais delia abaixo asinados pa- 
resto Itiewl ji2ão4ranap9 e por elle foi dito e requerido 
aos ditos ofisiais que elle queria llansar no corte da 
carne por este ano porcoanto suas merses tinhão, postp 
coartell e que elle queria se obriguar a dar carne _a 
este povo em abondansia este ano de mill e seisesentos 
e vinte e nove anos com dar pa este conselho dons mill 
e quinhentos res e que daria fiansa a não falhar com a 
obriguasão que dis e a dar a dita conta ásima « lloguo 
os ditos ofisiais Nisto elle dar os ditos dops mill e qui- 
nhentos rs pa este conselho estar desendo a sua magde 

a  se valer do seu guado como criador que he lha ou- 
verao por.  arematada com condisão que cada vez que 
falltar com carne de paguar pa este conselho quinhen- 
tos rs e isto ate dia de entrudo que vem e desta ma- 
e eira deu por fiador e prin.sipall paguador a João omen 
da costa a paguar a dita colam asim a condenasão que 
encorer o dito Illel 10,ãO elle se obrigudu como dito he 

• 
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e se a.sinarão aqui manoell da cunha escrivão da ca- 
miara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	j° homè 	manoel 
• oiio 	freo joã'o, — Domingos Cordeiro 	ãrique da 
cunha 	rtto f teixe. 

verasão 

Aos sete dias do mes de abrill de anil e seis sentos 
e vinte e no,ve anos nesta vila de são paullo na caza 
do conselho donde se custuma fazer verasão se ajun- 
tarão eu camera os ofisiais da camara a saber o juis 
patino da sillva o verador fre° João, o verador dos cor- 
deiro o precurador ãt° teixeira e não asestio o, verador 
gaspar cubas por estar doente e peito precurador foi 
dito que não tinha que requerer de que (is este termo 
mano,ell da cunha, escrivão da câmara ho escrevi 
paulo da silva 	fre° João 	Domingos Cordeiro 	de 
ã,t• t teixeira. 

verasão 

Aos quatorze dias do Ines de abril do ano prezente 
de mill e seis sentos e vinte e 110,Nre anos nesta villa de 
s,"o paullo na caza do conselho estando habi os ofisiais 
delia o juis ordinario paullo da sillva o, verador gaspar 
cubas o verador filo° João o verador dos cordeiro o pre- 
curador ãt° teixeira estando todos juntos puzerão eu 
pratiqua as couzas do bem comii e peno precurador foi 
dito que não tinha que requerer de que fis este termo 
manoell da cunha escrivão da camara ho escrevi 
Gaspar Cubas 	pauto da silva 	freo João 	Domin- 
gos Cordeiro 	itt° t teixeira. 

E despois deste lloguo n.o mesmo dia na camara 
na, caza do conselho estando todos juntos pello verador 
gaspar cubas foi dado juramt° a João llopes pera que 
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servise de alleaide desta villa guoardando em tudo o 
serviso de d* e de sua magde e o drtu 113 partes elle o 
prometeo asilai fazer como da lhe der a entender de 
que fis este termo manoell da cunha escrivão da c unara 
lio escrevi 	de joio t t opes 	4 14)  pdor ãt" teaxeira 
Gasitha• Cubas 	pauto da silva 

Vertei5th 

• 

1 

Aos vinte e bit dias do tnes ik abril' do ano pre- 
zente de min e seis sentas e vinte e nove anos nesta 
vinil de são paullo na caza do conselho donde se cus- 
tut ta fazer verasão se ajuntarão em canitult os offisiais 
deita a saber o juis anriqm da cunha e‘ verador ga.spar 
cubas o verador fro joio o verador domuli cor leiro o 
precurador git" teixeira estando to ldas juntos puzerão 
0111 pratiqua as (VIEWS do bem CO1111-1 e peito precurador 
foi dito que não tinha que requerer e eu escrivão lhe 
notefiquei os seus regimt" de que fis este termo, inani -telt 
da cunha escrivão da cantara ho escrevi 	Gaspar Cu- 
bas 	fira joão --- Domingos Cordeiro 	folgue da 
cunha 	temeirit, 

verasão 

1 
Aos sinquo dias do toes de maio, de mill e seis 

sentas e vinte e nove anos nesta vila de são paullo na 
caza do conselho donde se custurisa faze1 verasão se ft jUll- 
tarisci em cantara o juis anrique da cun a o verador fre° 
joão o verador 4" cordeiro o precurador ãt" teixeira e 
não asastio gaspar cubas por tstar e mjado por lhe fa- 
lecer seu "genro joá-e bautista e pello precurador foi 
dito que não tinha que requerer de que fis este termo 
man,oell da cunha &seri GO da cantara ho escrevi 
iirique da cunha 	fren João — Domingos Cordeiro 
ãt" t teixeira. 

1 
• 

• 

• 
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verasão 

a 

Ao S doze dias do, mes de maio de mill e seis sentos 
e vinte e nove anos nesta villa de sãp paullo ntt caia, do 
conselho estando hahi os ofisiais deita o juis ordinario 
patino da sillva o verador gaspar cubas o vender firo° 
joão Q verador dos cordeiro o precurador antonio tei- 
xeira estando todos juntos puzerão em pratiqua as cou- 
zas do bem comei e pello piecurador foi dito, que não 
tinha que requerer de que fis este termo manoell da 
cunha escrivão da camara lio escrevi ap--t pauto da silva 

;aspar Cubas 	froo João 	Domingos Cordeiro 
t teixeira. 

verasão 

AN vinte dias do DICS de maio de mill e seis sentos 
e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na caza do 
conselho donde se custuma fazer verasão se ajuntarão 
em camara os ofisiais della o juis ordinario anrique da 
cunha o verador gaspar cubas o verador fico joão, o ver 
rador dos cordeiro o procurador ãt° teixeira estando to- 
dos juntos puzerão em pratiqua as cotizas do bem comü 
e pello procurador foi dito que não tinha que requerer 
manca da cunha escrivão da Camara hp escrevi --- 
Gaspar Cubas --- fre° jOãO 	*Migue da cunha 	Do- 
mingos Cordeiro 	de ãtt f  teixeira. 

• 

verasão 

Aos vinte e seis dias do Ines 'de maio de mill e seis 
sentes e vinte e nove anos nesta, Nilla de são paullo na 
caza da calmara donde se costuma fazer verasão se ajun- 
tarão em calmara os ofisiais della o juis paulo da silva 
o verador gaspar cubas o verador fro° João o procurador 
Ato teixeira e não ase.stio o verador dos cordeiro ppr ser 

• 

a 
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ido ao mar e estando todos juntos puzerão em pratiqua 
as couzas do bem comú e pello procurador foi dito que 
não tinha que requerer inanoell da cunha escrivão, da 
camara ho escrevi -- gaspar cubas 	paulo da silva 
freo João 

.ffl"~ fit° f  teixeira. 

verasão 

Aos dous dias do mes de junho de mill e seis sentos 
e vinte e nove anos nesta vilia de são, paullo na caza 
do conselho donde se eustuma fazer verasão se ajun- 
tarão en camara os .ofisiais delia o juis ordinario paullo 
da sillva o verador graspar cubas o verador fico João o 

erador dos cordeiro o precurador ãt° teixeira estando' 
todos juntos puzerão em pratiqua as couzas do bem Gomil 
e pello preeurador toi dito que não tinha que requerer 
de que fia este termo manoell da cunha escrivão da ca- 
mara ho, escrevi 	pauto da silva 	file° joão 	Gas- 
par Cubas 	Domingos Cordeiro --- do pdor ãto tei- 
xeira. 

E 11.oguo no mesmo dia RIOS e ano, atras escrito e 
decllarado mãodarão os ofisiais da camara chamar os 
taballiõis desta vila pera que deellarasem se estava de- 
zempedido ãí° pedrozo porcoanto tem saindo por juis 
para se lhe entreguar sua vara a quall llje não foi en- 
tregue mais sedo por não estar itã terra lo dito átt° pe- 
drozo os quoais decllarão que se reportavão ao roll que 
tem dado aos juizes e ouvidor e lloguo pelo juis paullo 
da silva foi dito que.  o, tinha por apelado e de tudo 
mãodarão fazer este termo gera cristar de como se fes 
esta delligensia manoell da cunha escrivão da camara 
ho escrevi Gaspar Cubas 	freo joão paul° da silva 

Domingos Cordeiro 	do paor 	t teixeira. 
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verasão 

Aos dezaseis dias do MOS de junho de mill e seis 
untos e vinte e nove anos nesta vila de são paullo na, 
caia do conselho donde se custuma fazer verasão 80 

ajuntarão, em camara os ofisiais deita o juis paullo da 
silva o verador gaspar cubas o verador dos cordeiro o 
precurador tit° teixeira e não ase.stio fre° João por estar 
doente estando todos juntps puzerão em pratiqua as 
cotizas do bem comei. e pelo precurador foi dito que não 
tinha que requerer de que fis este termo manca da 
cunha escrivão da camara lio escrevi 	Gaspar Cubas --- 
paullo da silva 	Domingos Cordeiro 	de rd° t tei- 
xeira. 

verasão 

Aos vinte e tres dias do mes de junho de mill e seis 
Bentos e vinte e nove anos nesta vila de são paullo nas 
vazas do conselho donde se custurna fazer verasão se 
ajuntarão en minara o ofisiais t  o juis °Minam an- 
rique da cunha o verador gaspar cubas o verador frei) 
João o verador dos cordeiro o precurador fit° teixeira 
estando todos juntos puzerão .en pratiqua as couzas do 
ben comit e pello preeurador foi dito que não linha que 
requerer dg que fits este termo manoell da cunha escri- 
vão da camara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	fre° João 

Domingos Cordeiro 	ãt° f  teixeira 	ãrique da 
cunha 	declaro que requere° o precurador aos .ofisiais 

camara i-nilodasen por coartell que nenhiia pesoa va 
ap sertarn com as penas que sua magna-  o que visto _ 
pelos ditos offisiais mãodarão se puzese coartell debaixo 
das mesmas penas que sua magde da não vão ao sertam 
e lloguo eu escrivão ho pus onianoell da cunha escrivão 
da coimara ho escrevi --- Gaspar Cubas 	fre° jpão 
Doiningos Cordeiro 	ãrique da cunha 	ant° f  tei- 
xeira. 

■ 

• 

• 
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verasão 

Aos trinta dias do Ines de junho de mill e seis seu- 
tos e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na casa 
do conselho donde se custuma fazer verasão, se ajunta- 
rão em camara os ofisiais delia o juis ordinario paullo 
da sillva o verador gaspar cubas o verador freo João o 
veradpr dos cordeiro e o precurador ãt° teixeira estando 
todos juntos puzerilo en pratiqua as couzas do bem comi-1 
e pello preeurador foi dito que não tinha que requerer 
de que fis este termo manoell da cunha escrivão da ca- 
mara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	freo joão 	paulo 
da silva 	Domingos Cordeiro 	ãt° f teixeira. 

E lloguo requere° o procurador se fizese os allmo- 
taseis 13° servirem estes depus Imezes e lloguo penas ditos 
ofisiais farão dito e vptadas e sairão aos mais votos por 
allinotaseis dos pires de brito e simão, borges o moso pa 
servirem estes dous mezesde julho e agpsto p° o quall 
se lhe idara juramt° iáin vindo a villa de que lis este 
termo inanoell da cunha escrivão da cantara ho escrevi 

Gaspar Cubas 	Domingos Cordeiro 	do pdor jar• 

t teixeira. 

termo de juramt° dado a dos pires. 

Aos sete dias do mies de julho de mii 1 e seis sentos 
e vinte e nove anos nesta camard o jui ordinario an- 
rique da cunha foi dado juram? dos santos ievãogelhps 
sobre hil llivro delles a dos pires de brito To que ser- 
vise de alllmotasell estes dous mezes de julho e agosto 
goardando en tudo o serviso, de ds e de sua magde e o 
drt° as partes elle o promete° asim fazer corno ds lho 
der a entender e outrosun foi dado juramt° a simão 
borges o moso VI que outrosim servise de allmotasell 
os ditos dous mezes e se fes este termo donde se asma- 
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riio aqui maneeil da cunha escrivão da (limara ho es- 
crevi 	Dos pires 	ãrique da cunha. 11 

• 

• 

E dloguo no mesmo dia Ines e ano atras escrito, e 
declarado se ajuntarão em aunara os ofimais della a 
nilier O juis anrique da cunha o verador gaspar cubas 
o verktdor fre° João o verador dos cordeiro o precurador 

teixeira e estando todos juntos puzerão em pratiqua 
as cotizas do bem coma e palo precurador foi dito que 
não tinha que requerer de que fis este termo manoell da 
cunha eserilão da tatuara ho escrevi 	Gaspar Cubas 

fre° João 	Domingos Cordeiro 	ãrique da cunha 
de rir f  teixemt. 	 • 

0 

verasão 

• 

• 

• 

Aos quatorze dias do mes de julho de mill e Reis 
sentos e vinte e nove anos nesta vila de são paullo na 
caza •do, conselho donde se costuma fazer verasão se 
ajuntarão em minara os ofismis della o juis paullo da 
silva o verador gaspar cubas o verador !Iro° joão o se- 
rador dos cordeiro o precurador kali° teixeira estando to- 
dos juntos puzerão em pratiqua as WUZ418 do bem contil 
e pelo procurador foi dito que não tinha que requerer 
de que fis este termo donde se asinarão aqui manoell 
da cunha, escrivão da camara ho escrevi 	pauto da 
silva 	Gaspar Cubas 	Doi tinos Cordeiro --•-• freo 
João 	de ilt° t t•eixenra, 

verasão 

Aos vinte e hiX dias do mes de julho de mii e seis 
sento s e vinte e nove anos nesta fila de são paullo na 
caza do conselho se ajuntarão em minara os ofismis da 
canina o juis paullo da sillva o verador gaspar cubas 
o verador fre° João, o verador d° 8  cordeiro o precuradpr 

• 
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tit teaxeira estando todos juntos puzerão em pratiqua 
as cotizas do bem coma e lloguo eu eserisin lhe note... fiquei 

o seu regimt° e pello precurador foi dito que não 
tinha que requerer do que fis este termo manoell da cunha escrivão da cremara lio escrevi -- Gaspar Cubas 

paulo da silva -- fro° joão 	Domingo,s Cordeiro de ia° teixeira. 

verasão 

Aos quoatro dias do mes de agosto de rnill e seis sentos e vinte e 
110VO 

anos nesta villa de são pinai() na 
eaza • do corkselhei donde se eustunia fazer vera•ão $e ajuntarão em eamara Os ofisiais delia o juis anriqu e  da emaha o verador gaspar cubas o veador 

fre°  João o ve- Fiador dos cordeiro o precurador ãt° teiteira estancio 
todos juntas puzerão em pratique 

OS cotizas do bem CO?t il 
e peno preeurador foi dito que não tinha que re- querer 
mais que se fizese o caminhei do mar e os ditos 

ofisitus foi dito que se puzese eoartell p• o virem fazer 
neste lues de agosto de que fis este ter

n o maneeii da cunha eserivtio da cantara ho escrevi 
	Gaspar Cubas fro° jotick 	Domingos Cordeiro 	iírique da cunha --- de tit" f teixeira. 

• 

• 

• 

• 

Requerinit° 

Aos sinquo dias do lues de 
sentos e vinte e ti we MIOS •itta cinza do ~ascii' a estalado 	inalai preeurador foi dito e requerido lhe requ I  na que este pov,0 se queixava 

aios nas alteiem Tale obedeseseti (103 
-Ziír ga" kerttll porcoatitosequeixavão 
dos padres da companhia se itsenhorax 

-ileas pello grelhes requeria 
a 

. 

que fes o preetzrador. 

trwh 	sto de mill e seis 
"fila de são paullo 
os 	°tisnais (lei Ia 	pello 
nas ditos ofisittis que 

que não tIN ia 
capitais postos pello 

qtu os reverei': 
tio daiditas_all- 

altos OfiSialS puxe- 

na 

'- 
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sen cobro niso visto ser bem comii deste povo porcoanto 
_otgentios das--  andai.; aSt.am-  :Obriguados a_ servir a este 

epny_o_paryiffõllies seu trabalho como he custume a me° 
anos o que jariii„O -1)elIoS ditos offt:iais diserão que estavão 
prestes p° acudir e por cobro niso visto ser servis.° de 
KIM 111144de  pa  () que lloguomãodarião notefiquar ocaptai.n. 
dosindins jeI jogo branquo fose en companhia deles 
ditos ofisiais a alldea de maruery ,p° efeito de o gentio 
lhe obedeser porcoanto Tc:És que lhe não obedese e isto 
com ¡pena de seis mil rs a quall notefiquasão eu escri- 
vão lhe fis lloguo e de que fis este termo donde se asi- 
Darão aqui manoell da cunha escrivão da camara lw 
escrevi 	paulo da silva 	Domingas Cordeiro 	freo 
joão, 	do pd°r fit° f  teixeira. 

verastio 

Aos onze dias do mas de agosto de mill e seis sentes 
e vinte e nove anps nesta vila de são paullo na caza 
do conselho donde se custuma fazer verasão se ajunta- 
rão en cairiam os ofisiais o juis paullo da silva o ve- 
rador freo João o verador do° cordeiro e não asestio o 
verador gaspar cubas po,r ter hfü f° doente e o procu- 
rador ãt° teixeira estando todos juntos puzerão em pra- 
tiqua as couzas do bem comil e pello precurador foi 
dito, que não tinha que requerer do que fis este termo 
maiwell da cunha escrivão da camara ho escrevi 	freo 
João — Domingos Cordeiro 	paulo da silva 	de ãt° 
tei et xeira. 

• 

• 

termo de juramento dado a fernão 
•munhos r  ser juiz do ofisio e afila- 
dor de vara e °ovado. 

Aos dezoito dias do mes de agosto de null e seis 
sento e vinte e nove anos nesta vila de são paullo na 
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caza do conselho donde se custutna fazer verasão estando, 
em eamara os veradores pelo juis tirique da cunha foi 
dado juramt° a fernão munhos pera que sente de 

- juie de seu ofisio, e dos carpinteiros e servise de afilador 
de medidas e vara e eovado e de tudo o mais que for 
de carpintaria elle o promet----eo asirfázer como ds lho 
dese a entender do que fis este termo, manoell da cunha 
escrivão da camara ho escrovi 	Fernão monhos 
'atrigue da cunha. 

• 

••• 

• 

E lloguo no rnmesmo dia mes e ano atras deellarado 
se ajuntarão eu camara os ofisiais da eamara o juis en- 
rique da cunha o verador gasPar cubas o verador floco 
João o verador dos eordeiro o procurador ãt° teixeira es- 
tando, todos juntos puzeraão em pratique as eouzas do 
bem coma e pello preeurador foi dito que não tinha que 
requerer do que fis este termo manoell da cunha escri- 
vão da camara ho escrevi Gaspar Cubas 	iirique da 
cunha 	freo joão 	Domingos Cordeiro --- de ãt." 
teixeira. 

verasão 
• 

• 

Aos vinte e sinquo dias do nies de agasto de mill e 
seis sentos e vinte e nove anos nesta vila i de são paull,o 
na caza do conselho donde se custtuna fazer ver 0asão 
ajuntarão em calmara os ofisiais delia o jtÁis enrique da 
cunha o verador gaspar cubas o verador fre° 30ãO o 
verador dos ~doiro e o procurador itt° teixeira estando 
todos juntos puzerão em pratiqua as couzas do bem 
corai e pelo procurador foi dito que não tinha que 
requerer de que fis este termo •manoell da cunha es- 

crivão da eamara hp escrevi 	Gaspar Cubas 	ãrique 
da cunha 	Domingos Cordeiro 	fre° João 	de iit° 
t teixeira. 	• 

• 
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verastio 

Ao primeiro dia do Mas de setenbro de mill e seis 
sentes e unte e nove anos nesta villa de são paullo, na 
COM do conselho donde se eustuma fazer verasão se 
ajuntarati em (baniam os ofitdas delia o verador gaspar 
cubas o verador troo joão o verador doe cordeiro o pis 
Nulo, da silva o procurador 	teixeira estando juntes 
puzerão em pratiqua as (ouvis do bem COMel e pello 
preeurador foi dito que se fizese allmotaseis o lloguo 
pelos ofisiais forão dito que se fizesen pera estes dous 
• eze,s e lloguo folião dado seus votos e sairão tõ mais votos 

por aluii otasell xantonio becudo e bellxior de godoi pera 
seivircni tstes dots mezes de setenbro e outubro de all- 
motasets peru o quall lhe sera dado juramt° pera que 
bem e verdadeiramte servisè seus et rgos de que fis este 
termo donde se asinarã,o aqui manoell da cunha es- 
crivão da camara ho escrevi 

--- Gaspar Cubas ---- paute 
da tsilva 	Domingas Cordeiro --- freo João --- de tit° 

teixeira. 
• 

vertido 

# 

Aos vinte e deus dias do mas de f4etenbro de mill 
e seis sentos e vinte e nove anos nesta vila de são, paullo 
na caza do conselho donde se cuastunia fazer verasão se 
ajuntarão em °amara os ofisiais o juis patino da silva 
o Neradof gaspar cubas o verador freo João o verador dos 
cordeiro não asastio por estar tnoiado de lhe morer sua 
molheis e o precurador ãt° teixeira esta ido todos juntos 
puzerão em pratiqua as couzas do bem comii e peito 
precurador foi dito que não tinha que requerer de que 
fis este termo manoell da cunha escrivão da camara ho 
escrevi 	Ga-spar Cubas 	paulo da silva 	fre° João 

fit° + teixeira. 

• 

w■■ 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



36 

verasão 

• 

Aos treze dias do mes de outubro, de mill e seis 
sentos e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na 
coza do conselho estando juntos os ofisiais della o juis 
paullo da sillva o verador gaspar cubas o verador freto 
joão o verado,r dos cordeiro o procurador rit° terneira 
estendi) todos juntos puzerão em pratique as couzas do 
bem comii e pelo procurador fo,i dito que não tinha 
que requerer de que fis este termo emanoell da cunha 
escrivão da comera ho escrevi Gaspar Cubas paulo 
da silva 	fre° João 	Domingos Cordeiro 	de ãt° 
teixeira. 

• 

• 

verasão 

Aos vinte dias do tines de outubro de mill e seis Ben- 
tos e vinte e nove anos nesta vila de são paul°, na caza 
do conselhp donde se custuma fazer verasão se ajunta- 
rão em coimara os ofisiais della a saber o juis Aramaria 
paullo da silva o verador gas•par cubas o verador fico 
joão o verador dos cordeiro e o precurador ãt° terneira 
estando todos juntos puzerão em praftqua as couzas do 
bem coma e pelo precurado,r foi dito que não tinha que 
requerer de que fia este term,o manoell da cunha escri- 
vão da °amara ho escrevi --- Gaspar Oulias 	paulo da 
silva --- Domingos Cordeiro -a s  fico jopo 	de ãt° 
terneira. 

verasão 

Aos vinte e sete de outubro de ,mill e seis isentos 
e vinte e nove anos nesta vila de são paullo na cem da 
calmara donde se custuma fazer verasão se ajuntarão 
em camara o juis ordinario enrique da cunha o vera- 
dor freo João o verador dos cordeiro o procurador rito 
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teixeira e não asestio gaspar cubas por estar auzente da 
villa estando todos juntos puzerko em pratiqua as cou- 
MS do bem coma e peito, procurador foi dito que não 
tinha que requerer de que fis este termo inanoell da 
cunha escrivão da camara ho escrevi 	fre° joão, 
arique dá cunha 	Domingos Cordeiro, 	de tit° 
teixeira. 

E 'togue no mesmo dia pellos ditos ofisiais da ca- 
mara tonal°, dado seus votos pera servirem de allmotaseis 
estes deus mezes que he novenbro e dezenbro e lloguo 
forão dado seus voto,s e sairão p,or allrnotaseis fre° de 
seva e (luze de camarguo e lloguo mãodarão OS ditos 
offisiais viese a minara pera lhe dar juranit° e se asi- 
liarão aqui manoell da cunha escriN tio da carnara ho es- 
crevi 	tire° João -- Domingos Cordeiro 	árique da 
cunha 	de ilt" ife teixeira. 

• 

E lloguo no dito dia na camara apareseo Me 1  João 
e dise que elle se dezobriguava met  jOrt0 de dar carne 
a este povo por não poder acudir a dalla a quall dezestia 
em quinze deste mes de outubro deste dito tiles e lloguo 
se obriguou fre° Jorge a dar carne na conformidade que 
rtdava I11e 1  João ate o tempo que estava o dito Mei 
joão e paguara o dito fre° Jorge o que se achar que deve 
mel joão em dr° e desta maneira e obriguou lio dito freo 
Jorge na conformidade que fica dito manoell da cunha 
escrivão da (limara lio escrevi 	manoel joão 	freo 
jOrf2,0 	frei) JOãO--- Domingos Cordeiro 	iirique da 
cunha --- de ãtP t teixeirtt. 

vendo 

Aos tres dias do mas de novenbro de nfihI e seis 
sentas e Nr luto e nove anos nesta villa de são paullo 
na caza do conselho donde se custuma fazer verasão 
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se ajuntarão em eamara os ofisiais da °amara o juis 
anrique da cunha o veraclor gaspar cubas o verador fico 
joam o veraidor dos cordeiro, e o procurador ãt° teixeira 
estando todos juntos puzerão em pratiqua as couzas do 
bem comii e pello precurador foi dito que não tinha que 
requerer de que fis este termo e se asmarão aqui ma- 
noell da cunha escrivão da cantara ho escrevi 	Gas- 
par Cubas 	freio joão 	Domingos Cordeiro 	ímpio 
da cunha 	de iit" f  teixeira. 

verasão 

Aos des dias do Ines de novembro de mill e seis 
Bentos e vinte e nove anos nesta villa de são paullo na 
caza do conselho donde se custuma fazer vera.são se 
ajuntarão em °amara os ofisiais della o, juis ordinario 
anrique da cunha o verador gaspar cubas o verador freo 
João o verador dos cordeiro o precurador ãt° teixeira 
estando todos juntos puzerã,o em pratiqua as COLIZUS do 
bem comii e pello precurador foi dito que não tinha 
que requerer de que fis este termo manoell da cunha 
escrivão da camara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	froo 
jpão 	Domingos Cordeiro 	ãrique da cunha 	de 
Ato t  teixeira. 

• 

• 

• 

E lloguo no inesiim, dia na caluda pelld juis an- 
rique da cunha foi dada jurang° dos 4antos evãogelhos 
sobre hü llivro delias a fre° de seqrs e a juze dê ca- 
marguo pera servirem de allmotasell estes do,us mezes 
de novenbro e dezenbro guoardando em tudo o servis° 
de ds e de sua magde e o drt° as partes e o segredo da 
justasa elle pro,meteo atsim fazer como ds lhe der a en- 
tender do que fis este termo manoell da cunha escrivão 
da calmara ho escrevi 	fre° de siqrs 	afique da 
cunha. 
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vensão 

Aos vinte e quoatro dias do mes de novenbrp de 
mil e seis sentos e vinte e nove anos nesta villa de são 
paullo na chamara estando habi os ofisiais delia o juis 
paullo da silva o verador gaspar cubas o verador fres 
joão o verador doa c,ordeiro e o procurador at° teixeira 
estando todos juntos puzerão em pratiqua as couzas do 
bem comii e pello procurador foi dito que nikk tinha 
que requerer e não se fe,s sabado calmara por não haver 
que fazer de que fis este termo manoell da cunha es- 
crivão da carneira lio escrevi 	Gaspar Cubas -- freio 
João 	Domingos Cordeiro 	paulo da silva 	de ta° 
t teixeira. 

verasão 

Aos quinze dias do mes de dezenbro de mill e seis 
sentes e vinte e nove anos nesta villa de são paullo 
na caza do conselho donde se custuma fazer verasão se 
ajuntarão em camara os ofisiais delia o juis paullo da 
silva o verador gaspar cubas o verador freei João o ve- 
rador dos cordeiro e o procurador ãt° teixeira estando 
todos juntos puzerão em àpratiqua as couzas do bem comil 
e pello precurador foi dito que não tinha que requerer 
de que fis baste termo manoell da cunha escrivão da 
camara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	paullo da silva 

flieo João 	Domingos Cordeiro 	de itt° t teixeira. 

• 

• 

verasão 

Ao deradeiro de dezenbro de mill e seis sentas e 
vinte e nove anos nesta vila de são paullo se ajuntarão 
em camara os ofisiais daella o juis paullo da sillva o ve- 
rador gaspar cubas o verador ft" João e não asestio o 
precurador por lhe fallecer a molha o verador dos cor- 
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deirp por estar doente en lluguar do procurador asestio 
lluis ftz :bueno como verador que foi o ano, posado es- 
tando todos juntos puzerãO‘ em pratiqua as c.ouzas do 
bem co,miÇz e por o procurador foi dito que não tinha que 
requerer de que fis este termo imanoell da cunha es- 
crivão da camara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	freo 
João 	Mus fiz boino 	paulo da silva. 

• 

• 

o 

• 
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ANNO DE 1630 

Juizes: 	Pedro Madeira e João Maciel Valente. 

• Vereadores: 	Mathias Lopes, Antonio Raposo, o velho; João 
Fernandes Saavedn. 

Procuradores do Concelho :-- Luiz Furtado, Francisco da 
Gama. 

• 

Escrivão: eM~ Manuel da Cunha. 

Almotaceis 	Francisco João, Domingos Maciel, Manuel da 
Costa, Mathias de Oliveira, Jusarte Lopes. 

• Alcaide:—João Lopes do Prado. 
• 

• 

• 
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ANNO DE 1630 

termo de como se abri° o peltouro 
deste prezente ano de 630. 

Ao pr° de janeiro de .mill e seis sentas e trinta 
anos nesta vila de são paullo na caia do conselho donde 
se custuma fazer verasíto se ajuntarão en amara os 
ofisiais que acabarão este ano e juntamte os ofisiais dck 
ano atras pasado que tinhão a chave do cofre e sendo 
todos juntos se abrio o calhe e sendo aberto o pellouro 
que dentro estava sahio por juis p° madeira e João mar 
siell valente e verador r rapozo matias llopes e João 
ho nem da costa e precurador do conselho lluis furtado 
e lloguo terão chamados en clamara os juizes e verador 
matias llopes aos coas forão dado juramt° pello juis 
paullo da silva e aos demais se não deu juramt° po,r 
não estarem prezentes e lloguo se entreguarão as chaves 
do cofre aos °Melais que acabara° ga,spar cubas fre0 
joão e dos cordeiro e se asinarã,o aqui manoell da cunha 
escrivão da camara ho escrevi 	Gaspar Cubas 	fre0 
João 	pauto da silva 	rapozq 	de iit° et teixeira 
rinque da cunha. 

• 

•  

termo de juramt° dado a lluis fur- 
tado pa precurador. 

• 

Aos sinquo, dias do mes de janeiro de 4m 1 e seis 
sentos e trinta anos nesta vila de são paullo na caza do 

1 

- 

iffe •• • 1 	 imc 	 ~SEG 	1 	1 	NI NP Innell••1••••It••• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



44 

conselho pelo juis ordinario João mamei' foi dado ju- 
rume' dos santos evãogelhas V' que bem e verdadeiramte 
servise de precurador do conselho guoardando en tudo 
o servis() de da e de sua inagd° elle o promete° asim 
fazer como de lhe dese a entender e se asinou aqui 
manoell da cunha escrivão da usinara ho escresi 	lluis 
t furtado ---- Jm" 

E lloguo no mesmo dia Ines e ano asinia escrito 
e declarado nesta villa de silo intuito na <lua do con- 
selho estando hahi o, juis João mamei( e o vereador fi•" 
rapozo o velho O ‘erador itiatins llopea o precurador Iluis 
furtado e não asestio, o verador João Iminè por estar 
auzente dtotá vila na villa de mogi e estando todos 
juntos puzerão ei i pratiqua as cotizas do bem comia e 
pello precurador foi dito que não tinha que requerer 
ma ioell da cunha escrivão da camara ho escrevi -- 
Jin° masiell 	rapozo 	'tintins llopes 	de llms ate fur- 
tado -- e llog,uo pello precurador foi requerido aos di- 
tos ofisiais que mãodasem por coartell que não vão ao 
sertam com pena que lhe paraser e lloguo pelos ditos 
ofiísiais florão nolodstdo se puzase que não vão ao sertão 
so pena de encorer nas penas da Ilei o lloguo eu escri- 
VãO, ho pus manoell da, cunha escrivão ho escrevi. 

versão 

Aos doze dias do Ines de janeiro 4e niill e seis 
sentes e trinta anos nesta villa de são patino na caza 
do conselho donde se custuir a fazer verasiteo se ajun- 
tarão en camara os ofisiais dela o juis p° madeira o 
verador ãt° rapozo o verador manas llopes o precurador 
lluis furtado e não asestio o verador que ffia.hio no pel- 
lour,o ipor estar na villa de 2mogi e pello precurador 

- foi dito que não tinha que requerer de que fis este ter- 
•o, e lloguo eu escrivã» lhe notefiquei o regimt° dos 
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. ofisiais manoell da cunha escrivão da clamara ho escre- 
vi --- rapou:), 	Matinas llopes 	13 ' madra 	de lluis 
t furtado. 

verasão 

• 

Aos dezanove dias do mies de janeiro de nffil e 
seis sentas e trinta anos nesta villa de são paullo na 
caza do conselho estando todos juntos os ofisiais deita 
os juizes pero madeira o juis joão masiell o verador ãt° 
rapozo o verador matias llopes o precurador lluis fur- 
tado estando todos juntos puzertto en pratiqua as cotizas 
do bem comu e pello procurador foi dito que se fizese 
"lã verador porcoanto esta empedido, o que sahio no pel- 
louro João homen e penas veradores foi dito que . se 
puzese hui 	nos 'lugares onde se poen pa se ajun- 
tarem os homès 	 se--- fazer e de tudo fis 
este termo manoell da cunha escrivão da camara ho 
e-crevi 	Jm° masiell 	P° madre 	rapozo, 	de lluis 
t furtado 	Mathias flop' es. 

• 

verasão 

Aos vinte dias do mes de janeiro de mill e seis 
sentes e trinta anos nesta villa de são paullo na cata 
do conselho estando juntos os ofisiais da caniara juis 
e veradores e procurador do conselho estando todos jun- 
tos mãodarão fazer este termo pera efeito de se fazer Mi 
verador em lluguar de jo,ão boinZ .3 por, ser .  hido de mo-.  
rada pa mogi e juntamte estar enpedido pera servir este 
ano e n coanto durar sua auzensia de que fis este termo 
donde se asinarão aqui manoell da cunha escrivão da 
chamara ho escrevi 	Jm° masiell 	rapozo 	Mathias 
llopes.S P° madre 	do pderiluis t furtado. 

Votos que se tomarão 
João fft saavgdra 	 15 
giralldo corea 	 8 

st•Ira—re.. 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



--- 46 
• 

• e sendo tomados os votos Oomo eZsta sahio per verador 
toiro ftz saavedra ppr nevar quinze voto,s e lloguo mão- 
darão os ditos ofisiaes viese o dito joão fiz saavedra pera 
reseber juramt° e por não, estar na villa se lhe não deu 
juramt° ho quoall mãodarão que viese de que fis este 
termo manoell da cunha escrivão da calmara, ho escrevi 

Jm° rnasiell 	Mathias llopes 	rapozo 	P° medra 
lluis t furtado. 

verasão 

Aos vinte e sinq'uo dias do mes de janeiro de mill 
e seis santos e trinta anos nesta villa de são paullo na 
caza do conselho donde se custuma fazer verasão se 
ajuntarão, em camara os ofisiais della juizes e veradores 
e procurador do conselho por elles forão inãodulo fazer 
este termo en como tinha°, mãodado ajuntar o 
povo, os homès da governansa da tera jia coiïT ellés- 
sniatar se hera bem que se aseitase nesta . 'vila a 
fieLtemachimp ou a_ m.  aedo, :dós seus porcoanto lhe hera 
vindo de inovo que hera vindo e asta villa frei joão pe- 
minpel frade de stáo_ben_ta con titollo de vyzitador por or- 
(len do dito fret_imachimo ou se querião que se CUrnprise  se 

• re.  pr"-ovi—zã'o -d6 sfir u ge all en que imãoda ha não asei,_ -10T 

ter* comfo,rme os ofisiais da camara pesados fizerão com 
o mas-  mo povo e que disesem todos os s`tus votos pera•  
conforme a iso 	faaie--ra 

• - •. 

¡cise lie 	-iso• 	de 
e de sua inagde e bem comii e iso fazião com elles peia 
daqui fazerem o que tose mais s.erviso de de e de sua 
magde e bem comii e por _enes todos juntos forão dito 
que .estavão pella proVeizão ido sfi r  gdor e que a ellti -obe- 

edroaire ' -su'i'magde anirtodar o contrario, e que nkt. 
querião mreitar a frei maximo •e se asinarão`aqUi'coni 
os ditos ofisiais amin--o-e. 14i da cunha escrivão da calmara 
ho, escrevi com decillarasão que requereo o dito poN o 
aos ditos ofisiais da °amara defendes.en a provaão de 

• 
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sua *ling+ lie o que manda o sfir gelar geral continua- 
rão comforme fizerão os ofisiais pasados sobredito lio 
escrevi 	.Tin° imasiell 	J° fiez de saavedra 	P° madre 

rapozo 	de lluis t furtado 	Andre lopes 	fernão 
dias 	fradique de •mello 	ire° jorge ___ bar de  godqi 

Gaspar Cubas 	I° nunes 	ingiras fiz pt" 	Ant.o 
bicudo 	p° nogra de Pazes 	Pedro dias --- joiv) piz 

Claudio forquin 	João pedrozo 	Fres" de men- 
dosa -- Ant° Jdolivra 	Ascenso Luis grou -- Mateus 
luis grou -- Ignacio de bulhois de vascas 	Simão bor- 
ges o moço 	Custodio, nunes iptu 	Juan giz". 

1 

E despois deste lloguo no, mesmo dia pello juis or- 
dinario João masiell foi dado juramt" a joão fizsita- 
\Pedra pa servir de verador em coanto durar o, ornpedinit° 
de joil homem guardando eu tudo o servis° de da e de 
sua riu gde e o drt° as partes elle o promete° asim fazer 
como da lho der a entender de que fis este termo ma- 
noell da cunha escrivão da eamara ho escrevi 	Jpão 
fialz de saavedra 	Tm" masiell. 1 

verasíio 

Aos vinte e seis dias do mes de janeiro, de rnill e 
seis sentos e trinta anos nesta villa de são paullo na 
eaza do conselho della estando hahi os ofisiais della 
juizes e veradores juis João masiell o juis p° madeira 
o verador ãt° rapozo o verador matias Dopes o veraxlor 
joão fiez de saavedra o procurador lluis furtado estando 
todos juntos puzerão em pratiqua as oouzas do bera 
corai e peito procurador foi 'dito, que não tinha que 
requerer de que fis este termo manoell da cunha escri- 
vão da eamara ho eserni 	Juni° ma.siell 	Mathias 
llopes 	P" madra 	de Iluis ati furtado. 

• 

• 

• 
.1■••■ 
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termo de como Cns ofisiais da camara 
entregarão as chaves da ¡age ...2s 

Sjs,,,ao pde  trroa-ái, 
;-j-:à 

 

a  Aos vinte e nove dias do m es de janeiro de mill 
e seis sentos e trinta anos nesta vila ,  de são, paullo na 
caza do conselho estando hahi os ofisiais 	calmara 
abaixo asinados juizes e vseradores e precurador do con - 
selho por elles fofão mãodado chamar en camara o .  pde  
João allves 	desta vila estando junto o dito pd e  

IçOn os ditos —a-i-a-mis pelos ditos ofisiais lhe foi dito eu 
seu nome e deste poyo que sua merse cores° com a igreja 
como dantes comi ate 'Ar 
do sfir --gdpr e que—lhe, _entregavão ..  

nova ordem de sua inagd e  
asechaveisipi 

ou 

'lera  que todas as vezes que se remove allgüa colga 
ofi- por o-  rdem de frei maximo as entregaria aos 

he dito, siais .ou sCia-ja 	outrem-aelle aseitou como 	e se 
asinou aqui com os ditos ofisiais manoell da cunha 

de 
es- 

crivão da camara ho escrevi João fiz 	saavedra 
João Alves 	rapozo 	Matinas llopes —. 1)0  niadra  

de lluis t furtado. e 

• 

vera.são 

Aos quoatro dias do mes de fevereiro de mill e seis 
sentos e trinta anos nesta vila de são paia9 na cata do 
conselho donde se custuma _fazer vti ra.são se ajuntarão 

en camara Os ofisiais della o StgliS joXo masiell o vexador 
rapozo, o verador matas llopes verador João fiz de 

saavedra e p procurador lluis furtado 'estando todos 
juntos puzerão en pratiqua as eouzas do bem comi' e 
pelo precurado,r foi dito que não tinha que requerer 
mais que se pozese coartell p a  se fazeren os caminhos  

todos desta vila de que fis este termo donde se mina - 
rão aqui manoell da cunha escrivão da camara ho es - 

crevi 	João fiz de sttavedra 	rapozo 	Mathias 

llopes 	Jme  mamei' 	do pder  1111iS t furtado. 
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verasão 

• 

1 
f 

Aos vinte e trem dias de fevereiro de mill e seis 
sentos e trinta anos nesta villa de são paullo se ajun- 
tarão eu cairiam os ofisiais della juizes p° madeira juis 
João masiell o, verador ãt rapou) o verador jogo ftz 
de saavedra o precurador •Buis furtado e não asestio o 
verador i latias llopes por ser ido a villa de santos es- 
tazulq todas juntos puzerão en pratiqua as couzas do 
bem condi e pello precurador foi dito que não tinha 
que requerer de que fis este termo manoell da cunha 
escrivão da catnara ho escrevi 	João ftz de saavedra 

Tm° masiell 	rapou) 	P° madra 	de liais l• fur- 
tado. 

verasão 

• 

Aos dous dias do mes de marso de mill e seis sen- 
tos e trinta anos nesta vila de são paullp na caza do 
conselho donde se custuma fazer verasão se ajuntarão 
en minara as ofisiais deita o juis p" madeira o verador 
fit" rap,ozo o verador matias llopes o precurador lluis 
furtado e não asastio o verador João ftz de saavedra por 
estar fora estando todos juntos puzerão eu pratiqua as 
COMMS do bem comi-1 e pello precurador foi dito que 
não tinha que requerer de que fis este termo manoell 
da cunha escrivão da cantara lio escrevi 	de Ihns t 
furtado 	rap,ozo Mathias llopes 	P Madre*. 

verasão 

Aos vinte e tres dias do nies de manso de mill e 
seis sentas e trinta anos nesta villa de são paullo na 
C/128 do conselho estando hahi os ofisiais deita a saber 
o juis João masiell o verador ãt" rapozo, o verador &ma- 
tias llopes o precurador lluis furtado e não asestio o 

4 • 

..~=~.=. 3•1 ••••■• 	 • 
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verado,r joãp fiz de saavedra por estar mall desposto es- 
tando todos juntos pello precurador foi dito que não 
tinha que requerer mais que requeria não viese a tera 
peroleiro com vinho, com pena sitie--.Iliess.  p. a–g-ser Po.er- 
emanto llevavão o dr° to--do pa .--fora e peallos ditos ofislaU 
forão dito que se puzese coartell que nhii vinho que 
vier.._ a esta villa se venda sem .  primer manifesiái•_a 
esta camara con pena de seis mill is e o "asinarão aqui 
manoell da cunha escrivão da camara ho escrevi. 
time masiell 	rapozo 	Mathias llo,pes 	de %is /e 
furtado—declaro que se avizou ao captin mor e ouvidor 
p° da mota lleite defender a ida.do sedam IS se.  
despelava a terra e juntamte •de corno lhe encanpavão 
a terra não acudindo como lhe tinha escrito duas vezes 
e isto foi o requerimt° do precurador sobredito lio es- 
crevi. 

1 
verasão 

Aos trinta dias 4o mias de marso de miii e seis 
sentes e trinta anos nesta villa de são paullo na caza do 
conselho donde se custurna fazer verasiio se ajuntarão 
en camara os ofisiais juizes pa madeira e João masiell 
o verador ãt° rapozo, motim; llopes o verador joão fiz de 
saa,vedra o precurador lluis furtadp estando todos jun- 
tos puzerão .em pratiqua as couzas do bem comii e pello 
procurador foi dito que requeria a ellà ditos' ofisiais 
que a tera se despeja pa o sertãello qhe lhe requeria 
puzesem co,bro "ifiso -  insto os mandados e avizos que ha 
e os capitollos de coreisão e pellos ditos ofisiais da ca- 
mera farão dito que elles ja tinhão postos os coarteis 
que tmhão de obriguasão da dihgensia que fizertio de 
juntamte se puzese outro co,artell conforme os capitollos 
de coreisão que nesta camara estam o quoall coartell 
eu escrivão ho pus lloguo nos llugares acostumados e 
de tudo se fes este termo donde se asinarão aqui ma- 
noell da cunha escrivão da Gamara ho 'escrevi 	rapozo 
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João fit d•e saavedra 	P° madra 	Jm° masiell 
Mathias llopes 	do pdor t luis furtado. 

verasão 

1 

11. 

Ao pr" dia do .mes de abril de mil e seis santos e 
trinta anos nesta villa de são paullo na caza do conselho 
estando todos os ofisiais della por elles forão •mãodado 
ti nurn escrivão fazer este termo en corno eles tinha .° 
inãodado ajuntar o povo pa com elle se tratar en como 
esta ter ¥tt estava falta de guado vaqiin ase p,ouquo que 
havia se llevaVa todoefil - fora tda (kora" y se matar asin .. 
✓aquas corno novilhas_ e pergütando os ditos ofisrais 

-ta•Lar 	ilevavão (lerão 29r rezam que svallia aqui nesta 
vifla a -iarne a mea pataqua a roba e na vila de santos 
✓alia a pataqua e que quoando a carne se puzese na 
tera pelo preso que eoria que hera a dous tostõis que a 
não, llevarião e a darião antas na terra pa o que se ajun- 
tou ,o povo como dito he pa que desern o seu pareser pa 
que. a carne torniase ao preso que dantes corta pa se 
atulhar não sair guada fora da terra e a.sin mais se lhe 
apus pena que dota em diante con pena de seis mil Itfi 
asim o vendedor aomo o comprador não llevase guado 
vagem feinea pera fora desta terra e asim mais o, guaão 
que nesttt vilia se matas° fose macho e não femea por- 
coanto hera pouquo o gua,do que havia e o administra- 
dor dos dizimeis desta capta veo fazer queixa que não 
havia girado na tera palio mt° que se matava ferneas he 
ia pa a villa de santas e que não Bondo nisto remedio 
que avia de encanpar a renda de sua magcle este pareser 
que se fes com o povo não houve efeito por não con- 
sentirem e me &sinal aqui inanoell da cunha escnvão 
da camara ho escrevi -- e declaro se pus coartell não 
llevõ gado pa o mar con pena de seis mill rs sobredito 
ho escrevi 
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verasão 
• 

Aos treze dias do mes de abril! de mill e seis sentos 
e trinta anos nesta villa de são paullo na caza do con- 
selho donde se custuma fazer verasão se ajuntarão en 
camara o, juizes p° madeira o juis jogo masiell o ve- 
rador ãt° rapozo o verador jogo fiz de. saavedra . o, pre- 
curador lluis furtado e não asestio o verador mati.asllOr 
pes por ser ido ao mar e illoguo eu escrivão lhe notefi- 
quei os capitollos de coreisão a todas e pello precuraclor 
foi dito que requeria aos ditos ofisiais mãodasen fazer 
o caminho do mar e pellps ditos ofisiais forão, dito que 
se epuzese.lcoartell dia de corpa49 . 51sX que famin fazell° 
caminho do, mar e asim mais requereo o dito precuradpr 
que nInia pa liO'vase gado pa o mar sem llisensa desta 
amara e que requeria . se .  fizese ha auto de tamador 
bueno que ho llevou pa o • mar •Cuas veze,si.  1;11 ser" SiTad,o 
pa, Ver' jurar testas e ser condenado._pa pena de seis miii 
rs' ejiéllàs'ditos ofisicus mãod—a-rão fazer hii auto e fose 
sitadp o dito amador bueno pa ver jurar testas e de tudo 
Es este termo donde se asinazão aqui imanoell da cunha 
eScrivão da camara ho escrevi 	130 madra 	rapo,zo 
João ftz de saavedra --- de lluis f  furtado --- Jm° masiell 

e llogu.o requere° o dito procurador aos ditos o,fisiais 
guoardasen os capitollos de eoreisãm visto irem ao ser- 
tam contra os ditos capitollos soqestrandMhe sufis fazen- 
das pellos ditos ofisiais foro dito que' elles farião as 
delligensias de tod,os im que lhe viesem a notisia farão 
todas as delligensias nesesarias sobredito ho escrevi. 

verasão 

Aos vinte dias do Ille9 de abrill de mill e seis sen- 
tas e trinta anos nesta villa de são paullo na caza do 
conselho donde se custuma fazer verasão se ajuntarão 
en aunara os ofisiais della o juis p° madra o juis João 
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masiell o verador ãt° rapozo o verador matias Dopes o 
veraclor João fiz de saavedra o precurador lluis furtado 
estando todas juntos puzerão em pratiqua as cotizas do 
bem «mai e pelo precurador foi dito que não tinha 
que requerer do que fis este termo donde se usinarão 
aqui manoell da cunha escrivão da comua ho escrevi 

rapozo 	P° madres 	Jm° masiell 	Mathias llopes 
João fiez de aaavedra 	de liras t furtado. 

I f 

verasão 

o 

Aos vinte e sete dias do mes de abrill de mill e 
seis sentes e trinta anos nesta villa de são paull,o na 
caza do conselho donde 8e custuma fazer verasão se 
ajuntarão en camara os ofisiais da camara os juize3 joão 
masiell e p° madeira o verador ãt" rapazio o verador mas- 
tins llopes O verador joão fiz de saavedra e não a.seistio 
o precuratdor por não estar aqui na vila de que fis este 
termo, manoell da cunha escrivão da camara ho escrevi 

P'' madra 	Jin° in•asiell 	Mathias llopes 	rapaz° 
João fi'z de saavedra. 

verasão 

Aos quoatro dias do mies de maio de mil e seis 
sentos e trinta anos nesta vila de são patino na caza do 
conselho donde se custuma fazer vera.são se ajuntarão 
en camara os ofisiais della o jus ordinario João masiell 
o xverador ãt° rapow o verador i»atios llopes precurador 
lluis furtado e não asestio o verador João ftz de saavedra 
por ser ido ao mar e pelo procurador foi dito que não 
tinha que requerer mais que se fizesem as caminhos 
desta vila eu manoell da cunha escrivão da calmara ho 
escrevi 	rapozo 	sim° masiell 	de fluis t furtado 

• 

Mathias llopes. 

• 

• 

: 
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E desppis deste lloguo na dita °amara se fes liii 
allmotasell pera servir estes dous mezes de maio e junho 
en lluguar de fre° João por estar doente e lloguo, pellos 
ditos ofisiais abaixo asinadéos derão seus votos em mel 
da costa ao, quoall mãodarão os ditos ofisiais viese pera 
llevar juramt° de que fie este termo manoell da cunha 
escrivão da camara lio escrevi 	de lluis st furtado—ra- 
ppzo 	Mathias Ilopes 	não co,nsentio o juis joão 
masiell no allmotasell sobrediW o escrevi. 

verasão 

Aos o,nze dias do mes de maio de mill e sels sentos 
e trinta anos nesta villa de são paullo na caza do cone 
selhp estan& hahi o juiz ordinario joam masiell o ve- 
radox matias llopes o precuradar lluis furtado os coais 
se ajuntarão en camara pa que avendo que requerer 
darem andamento as partes e não se achou o verador fit° 
rapozo por ser ido alldea e o verador jaão fiz de saavedra 
e por não haver que requerer e pa que cõste fis este 
termo donde se asinarão aqui manoell da cunha escri- 
vão da eamara ho escrevi de Ruis ti furtado .Mathias 
llopes 	masiell. 

verasão 
1 

Aos dezoito dias do mes de :mail de mill e seis 
Bentos e trinta anos nesta villa de são paullo na caia 
do conselho, donde se cu.stuma fazer verasão se ajuntarã,o 
en camara os juizes p° madeira e joão masiell o vera- 
dor ãt° rapozo o vierador João ftz de saavedra q precu- 
rador lluis furtado e não asestio o verador 'manas llo,pes 
estando, todos juntos puzerão en pratiqua as couzas do 
bem coma e pello precurador foi dito que -- declaro 
que acudio o verador matias llopes a""".  dise que não tinha 
que requerer de que fis este term so donde se asmarão 
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aqui manoell da cunha escrivão da camara ho escrevi 
rapozo 	Mathias llopes 	madra 	João fiz 

de saavedra— de lluis t furtado 	Jina masiell. 

verasão 

Aos vinte e nove dias do mes de maio de mill e 
seis sentos e trinta anos nesta villa de são paullo na cata 
do conselho, estando hahi os ofisiais da ea.mara o juiz 
João masiell o verador rtto rapozo o verador João fiez de 
saavedra o precurador lluis furtado estando todos jun- 
tos chamarã,o en clamara Os abaixo sasinados pa com cites 
se tratar que hera bem mudam° alldea de maroerin 
poreoanto onde elles estam os indico estam ja irnt° longe 
de suas rosas e de estarem ja MtP 8  apertados e os que- 
não mudar p's o rio de marueri ariba e todos to arão de 
pareser que se muditse—m a dita alldea de maruerin ja 
e pa a paragen que milhor lhe pareser e foi mais aoo- 
modado pa elles estarem a sua vontade e estarem todos 
juntos pa quoando forem nesesario pa o serviso de sua 
mugi° e de tudo se fes este termo donde se asinarão 
aqui com os ditos Asilais inanoell da cunha escrivão 
da eamara ho escrevi 	João ftz de saavedra 	Jme 
masiell 	Pedro dias 	de lluis or furtado ---- rap,ozo 
Pedro Leme 	ãrique da cunha Lobo 	Manoel frei) 

Amador bueno 	Domingos Cordr" 	luquas fiez 
pte 	Sebastião de freitas 	Alvaro neto 	Manoel 
pires 	Mateus Luis grou 	paulo da silva 	Fernão 
dias. 

verasão 

Ao pra dia do mes de junho de min e seis sentos 
e trinta anos nesta villa de são paullo na caza do con- 
selho donde se custuma fazer verasão se ,ajuntarão em 
calmara os ofisiais da oamara o juis joam 
verador ãt° rapozo o verador matas 'lapas o verador 

, 
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• 

joão fitz de saavedra o precura:dor lluis furtado esta n d 
todos juntos puzerão em pratiqua as couzas do bem 
coma e pello precurador foi dito que não tinha que re- 
querer de que fia este termo donde se minarão manoell 
da cunha escrivão da carneira ho escrevi --- rapozo—Jpão 
ftz de saavedra 	Mathias llopes 	masiell 	de 
lluis t furtado. 

verasão 

• 

5 Aos oito dias do mes de junho de mill e seis sentas 
e trinta anos nesta villa de são paullo nas cazas do WH- 
selho desta vila onde se costuma a fazer °amara p ve- 
rador mais velho antonio rapozo e o vereador matias 
topes e o vereador João fiz de saavedra e os juizes 
ordinarios João masiell e o juiz poro roadra e o precu- 
rador do conselho do ano, pasado antonio teixeira por 
não estar o procurador deste ano na tora por aver escrito 
seu de como estava doente e o que consultarão e manda- 
rão em camara he o seguinte e loguo pelos ofisiais foi 
dito ao :dito pr,ocurado,r se tinha que requerer e loguo 
pelo dito procurador do ano pesado lantonio teixeira fo,i 
requerido aos ditos ofisiaes da clamara em como hera 
pubriquo que na vila de santos era. cheguado fre° da 
costa bares com hfia provisão mui riguorosa contra toda 
esta capitania do gupvernador geral deste ;  estado pelo 
que lhe requeria que visto estarensrs 	tQ de_ guera 
por_anoras,que avia da tornada & . rzxjdbi qjo e avi- 
sos do dito guoverna:dor quie_pesteus p.anes ezão_ bota- 
das trinta veias e o capitão mor desta cape p° da mota 
leite tnrrifandado botar baS pa que posesen os 
omeziadps e estarem todos em ._ armak esperando _pelo 

.eiaarale.22 acudião a viria de  santostixla,sas ,vezes que 
erío, chamados com seus paes e ermãos e gentios a sua 
cq,sta e que sendo "diue o dito pprto da vifla de santos 
não s-rinha outra defensão de artilharia nem p -olvora 

•••••••• ■•• 	• 
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mas que somentes a gente desta vila e que com a dita . 
..provisãO1 e'slav-a -a agente Ioda alVorosadit e arisquado o 
povo e "I capitania vindo quoalquer navio de enemi- 
guoS 9 11, se pcidertinnar pelo que lhes requeria da parte 
de Kleos e de sua magde qupando viesse a tal provisão, 
se obedesese enquoanto era do dito senhor Cr e a exe- 
cusão dela se soestivese visto estar neste auto e que 
querião juntamente neste meo tempo avisar .  ao  senhor 
guovernador da verdade por que no tal ïempo que a dita 
WUTs7io "fm Risada não avia ;101% .  de enemiguos nem 
pernãobtiquo era tomado o_ que viste, pelos ditos ofisiais 
dtt weamara 	ingndarcto tomar seu requernnt" e que e 

,17") 'a dita provisão se faria o que fosse mais bem : 
desta capitania e servis() de deos e de sua magde 

de que fis este termo eia g" os ditos ofisiais asinarão e 
eu anbrosio pra escrivão da can ara o escrevi 	Jm° 
masiell 	p" mude' 	rapozo 	de aint f  teixeira ~UM" 
j) fiz de saavedra 	Matinas 'Topa 

1. 
4 

Aos nove dias do ates de junho de mil seis sentes 
e trinta anos nesta villa de são pauto mis tazas do con- 
selho della onde se custuma a fazer camara estando ahy 
os vereadores ant" raposo o, velho e o vereador João fiz 
de saavedra e o juis ordinario p" madeira e o procura- 
dor do e niselho do, ano pasado aia!' teixeira por não 
estar nesta ;fila o procurado' luis furtado por estar 
doente sendo todos juntos loguo se ajuntou o povo e ppr 
elle foi dito que tinhão por enformasão e aviso em corno 
o gentio desta vila estava V' se levantar tom seus 1111104 • 
que lhe requerião que mandasem visto estarem em auto 
de guerra e ter os poderes do capitão mor que mau- 
anisem que estivesem ce moradores desta vila em armas 
pa o que se oferesese asirn pa c gentio mmo To acudi- •  
rem a vila do santas o que visto pelos ditos °rimais lhe 
numdarão escrever seu requerimt° e que se fixase quar- 
tel e que os oapitães das ordenansas residisern nesta 
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vila em suas companhias de que fis este termo anbro- 
sio pe escrivão da ca.mara o escrevi -- rapozo 	P° 
madra 	João fh de saavedra 	de ant° t teixeira. 

vereasão • 

Aios quinse dias do mes de junho de mil e seis 
santos e trinta anos nesta vila de so paulo nas cum do 
conselho desta vila onde se custuma a. fazer Gamara se 
ajuntarão en °amara os vereadores antomo raios° o 
velho e g vereador matias lopes e o vereador joão fiz de 
saavedra e ps juizes ordinarios p° madra e joão masiel 
e o procurador do oonselho Ao ano, pasado antonio lei- 
xeira por estar doente o procurador luis furtado e sendg 
ahi todos juntos por eles foi feito pratiqua ao precura- 
dor do conselho se tinha algila causa que requerer e pelo 
dito procurador foi dito que ele não tinha que requerer 
ao presente de que fis este termo e eu anbrosio pr" 
escrivão da eamara que ho esçrevi 	rapozg 	João 
fi• de saavedra 	Mathias llopes 	do pior ant" 
teixeira 	P° madra 	Jm° masiell. 

Aos dezasete dias do mes de junho de mil e seis 
sentias e trinta anos nesta vila de são pauto nas cozas 
do conselho, desta vila onde se custuma a fazer camara 
estando ahi os ofisiaes da camara ãtonip raposo o velho 
e matias lppes e joãg fiz de f3aav•edra efo procurador do 
conselho antonio teixeira por estar doeinte o procurador 
luis furtado e os juizes ordinarios jpão masiel e p° ma- 
deira-  estando juntos em eamara ots ditos ofisiais ante 
elles apareseo o povo e moradores desta_ tila de. sãg 
paulo p'elo :dito go' vo . fo. i requerido.  aos ditos pfisiaes 
da 'Parte de sua magdë que --  nesta earnara estava hila 
provisão e lei de sua ling& na quoal manda que mit 
aldeais Átsi.sta 	capitão e bit clengug que ,saiba, a lin- 
guoa e que visto nesta vila. aver dengue p poder 

• 
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estar nas ditas tildeis-g lhe -requeriiw dese coppri- 
inento.  a–  dita ler e pa  pis o quietasão e aumento 
deste povo e que outrosi lhe requerião acudisem as al- 
detts porque estavão -itlevantadas e não querião obedeser 

lirovtteno sé'r ¡clã geral nem as justisas e o pro- 
curador do conselho dise que o mesmo, requerimt° que 
o povo fasia O (asia ele tãoben por ser de int° proveito 
e aumento e quietasão deste povo e republiqua desen 
en tudo, cumprimento a dita lei e porse nas ,aldeas desta 

cleriguos pa  administrarein os ditos indios 
4mas

os sa- 
gramentoS  	opovo q-  pa ajuda de se dar 

fi I )11  In t° 	dita lei eles povo darião pa hiso toda aju- 
da e favor que nesesario fome protestando que não no 
fazendo a„siiii de se lhes dar en culpa o que visto pelos 
dit(s ofisitus que se tomase e escrevese o requerimento 
do povo e procurador do conselho p° tudo verem e man- 
darem o que lhe paresese justisa de que tudo fis este 
termo que usinarão os ditcs otisaais com o povo eu an- 
brosio pia escrivão da Gamara ho escrevi por mandado 
dos ofisiais 	João fiz de sativedra 	Jin° masiell 
Pu inadra 	raDozo 	Mel  fiz sardinha --- Matinas llo- 
pes —do pdor ant" f  teixeira—paseoal t neto—At" raposo 
tavares 	Ant" dias grosso 	João fiz miz 	Ignacio 
de bulhõis de vase" 	luquas fiz pt" 	Lou? Ra- 
;bano -- Auto nogra .-- João fiz ---- itrique da Cunha 
Lobo 	Alei alvres pimel 	geremias nogra --- Alvaro 
neto bicudo 	Alvaro neto 	Simão borges o moço 
Gaspar Mamei Aranha 	fre° barboza 	Freo soares 

• Inofre Jorge ~..M  Andare inasiell 	Gaspar de pinha 
freo le ne 	Matheus neto --- dos t bicudo, --- sebas- 

tião bicudo 	Mei -tv roiz 	João tenorio 	diogo mo- 
nhos 	Andre lopes 	Manoel pires ."~.~ Alvaro neto 
o mo.so 	Mathias Pires vida! 	Ant° miz 	D°8 Rolz 

Don filme de lemos 	João bareto 	Cosme da 
Silva 	Paulo fiz 	Amaro, tenorio 	freo de pontes 

João Nunes 	P° domingues 	Romão Freire 

• 

--0.~""7•1••••••••••••-••••• 	..1•12111•• 
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1° guomes 	Manoel da Costa 	freo viegas -- Manoel 
mourato 	Ant° ribr° 	Gaspar Cubas 	bras leme 
-- Miguel dalmeida -- Rafael dolive 	di° barbosa 
rego --- João ganches de pontes --- Paulos da Costa --- 
Bertholameu de qd°8 	P° do lião --- Simão borges o 
rnoçp 	fico rolz leme --- dioguo allves 	Aleixo leme 

feraio monhos 	Ant° alveres 	DOS  pií de brito 
P" da silva --- Mathew lus grou 	Giraldo Correa 
Ant" davr° --- Domingos Cordeiro p°glC Simão 

alves 	Custo,dio nunes pinto 	Miguel ns 	mel t 

de masedo 	Mathias dolivra 	p" morais madura --- 
gaspar gomes 	Rerd° de souza tebCra 	Mel Le° de 
andrade. 

Aos dois dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta anos nesta vila de são pauto nas cazas do, con- 
selho desta vila onde se custu•ma a fazer camara estandp 
ah i os vereadores antonio raposo e João, ftz de saavedra 
e os juizes ordinarios João, masiel e pero madra e todos 
consultarão se fizese procurador do conselho pelo, deste 
ano presente estar doente de que se fes este termp que 
asinarão anbrosio pra escrivão da camara que ho es- 
crevi --- Jm° masiell 	F.° madra 	rapozo. 

fico das  gama 	 19 

e sendo tornados os votos pelos ansiais fo,i ¡dito que visto 
aver 03 votos asinha ditos co,nsul‘arão se/ 	juramt° 
a fre° da gama gera que servise o carguo 'de procurador 
durante to empedimt° de luis furtado procurador deste 
ano de que fis este termo•anbrosio pra escrivão da ca- 
mara o escrevi -- rapozo 	João fiez de saavedra 
Jm° matsiel 	130 madra. 

E no mesmo dia pelos ofisiais e juis ordinario João 
masiel foi dado juramt" dos santos evrtgelhos a freo 
da gama que ele bem e verdadeiramto servise o carguo 

1~- 
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e ofisio de 'procurador do conselho desta camara e gupar- 
dando o segtedo da justisa e o bem comum e elle o pro- 
mete() faser debaixo do juramt," que fo,i resebido de que 
fis este termo que a4inou com o dito mis anbrosio pra 
Lar» e escrivão da camara o escrevi 	João, ftz de suave- 
dra 	fre° da gania 	Jur° masiell 	rapmo. 

vereasão ■ 

• 

el 

Aos seis idias do Ines de julho de mil e seis sentes 
e trinta anos nesta vila de silo pauto nas casas do con- 
selho desta vila on4e se custuma fa.ser camara estando 
juntos eu acamara os vereadores antonio repoiso, e João 
fiz do saavedra e matias topes e os juises ordinanos joão 
masiel e p° madeira e o procurador do conselho freo 
da gutuna en ausensia do pd" deste ano luis furtado e 
sendo todos juntos en eaniara 'p ior eles foi dito ao pdor 
do conselho se tinha algüa cousa que requerer do bem 
comum io que pelo dito ptiocurador foi dito que re- 
queria a ellen ditos ofisiais que nesta eamara estava hila • 
lei del rei em que mandava que nas aldeas dos gentios 
asistisen JIU eleriguo que soubese a Iii guoa p° os dou- ,. .• 
trinar pelo que lhe requeria a eles ditos ofisiaes desem 
eunprimento a dita lei pondo Ui elenguo como dise e 
que outrosi requeria que era pubriquo os judies daldea 
de marueri estarem alevantadas com muita gente e ar- 
mas pa efeito que quoando tosem os ofisiaes da cama 
se levantarem contra elles pelo, que lhe requeria que 
quoando Ia faie' a tomar pos da dita aldea levasem 
gente de sua guarda e quoando não o fizesem asim pro- 
testava tudo eahir sobre eles ditos ofisiaes o que visto 
pelos ditos °Nines mandarão se lhe tornase eu regue- 
min" e que eu tudo estavão prestes pa dar cunpnmr e 
porse a execusão a dita lei e tudo o mais que requeria 
de que de tudo fis este termo anbrosio per tam  que 
ho e erevi con declarasão que requere° mais o dito pro- 

• 
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curador que se puzese en recadasão os bens do conselho 
e que outrasi lhe requeria a eles ditos ofisiaes fisesem 
alcaide e fisesem carsereiro comforme o causo o que 
visto pelos ditos ofismes mandarão que se lhe tomas° 
seu requerimento e que nomeavão por alcaide e carse- 
reiro a joão lopes do prado e que tose no,tefiquado e 
obrigue& pa servir o dito ofisio dalcaide e carsereiro 
de que de tudo se fes este termo que asinão, fibrosio 
pra escrivão da camara que ho escrevi 	João fiz de 
saavedra 	rapozo 	Mathias lopes 	Jm° masiell 
1:"0 medra 	fite° da gama. 

• 

• 

E loguo no mesmo dia meg e ano, atras declarad,o 
pelos ditos ofisiaes foi dito que era nesesario fazerse 
almotasel pelo não aver nesta vila e loguo derão seus 
votos os ofisiaes usinados todos em manoel fiz sardinha 
e em joão eives pa servirem estes ido,us mezes de julh,o 
e aguosto e mandarão que lhes fose dado juramt° aos 
ditos mima nomeados pa cf servisem os ditos afiáos 
guoardanido o segredo da justisa o drt° as partes de que 
fis este termo, que os ofisiais asinão anbrosio pra em 
que ho escrevi escrivão da camara 	Jrn° masiell 
Mathias llopes 	&Ido fiz de saavedra 	freto da gama 

p° madra -- E outrosi mandarão a mim escrivão 
lansase aqui neste livro minha fe dsse ouvin_a diser 
.29anSres da companhia simão meseta 9 justo,_manse- 
lha em o tempo que vierão _a esta'N'Tilla 	san- 
tas pera que a todo tempo.  m po eõstase da verdade e de coimo 
asim o mandarão fis este termo .  que minarão anbrosio 
pra tam e escrivão què ho escrevi 	Mathias ltopei 
P° madra 	João ffrz de saavedra 	J n° masiell 
En •cunprimento do mandado das ofismes da °amara 
desta vila de são paulo .certifiquo  eu anbrosia pra escri- 
v&o da amara desta vila de são paulo eu 	he ver- 
dade que vindo os. padres da companhitr 	vila de 
são ?rujo  da vila de santos neste ano de mil e seis sen- 

• 
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tos e trinta anos no, meg de junho da sobredita hera 
sinião maiseta e justo inanselha cheguara o povo desta 
vilit rílinto a elos junto ai portas do mosteiro da co,I1- 
pudim ide

' 
 jesus detendoosi que não entrassem . ein casa 

do (11t4)) Mosteiro por estarem escandalisados deles sobre 
• materia da provisão que vinha contra esta_ tera se 
yothartio .  com .  o alvoroso •"(14), povo e d="m casa de 111 e1  fj 
s-ái:dinlin por mio tiver algua desorden e mandando o 
reverendp pc franco foreira httia petisão a esta camara 
(listando nela que OS ofismes dela os manda:sem soltar 
e indo Os ofisiaes en conpanhia de mim tatu  e os juizes 
(militados a fatser prnflqutt se se queixavão de algfi 
deles ditos °timbus 	camara en presensa do que kt Iw 
ditos Infligis foi dito ein vos alta que os ditos efisiaes. 

prenderão ntrii os juizes e que a eles os levarão 
aquela 'asa outras pesoas e não os ditos ofisiaes e por 
ser ti» pubriquo, entre os julgadores a dita imanava 
Rios ditos padres passei na verdade de meu ofisio por 
tile ser mandado pagar oje seis de julho de mil e seis 
sentos e trinta anos anbrosio per escrivão da camara 

Anibrosio pra. 

• 

veroasão 

• 
Aos trese dias do mem de julho de mil e seis seu-  

tos e trinta anos nesta vila de são pauto nas caias do 
conbelho desta vilti.onde se custuma a fazer cantara se 
ajunt rim o os vereadores antonio raposo e imitias lopes 
e João ftz de saavedra e o juis ordmario João masiel 
pera trotare » o bem comia e por estar na vila o Tiros 
curador do conselho se não requere° cousa algila de 
qut se fes este tarmo e se itsinarão o eu anbro43 pra 
eseihão da camara que ho escrevi 	Jina masieli 
Matinas llopes 	1» madra 	rapozo 	João ftz de 

• 

avedra. 
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vereasão 

Aos vinte dias do Ines de julho de mil e seis sentos 
e trinta anos nesta vila de são paulo nas cozas do con- 
selho desta vila onae se eustuma a faser °amara e 
vereasãp O juis ordinario jo'ão masiel e os vereadores 
antonio raposo, e matias lopes e João fiz de saavedra e o 
procurador do conselho fre° da guamtt em ausen.sia d,o 
deste ano luis furtado se ajuntarão pera verem o bem 
Gomil e o que conviese e loguo fiserão preguntas ao 
procurador do conselho se tinha que requerer ao que 
pelo dito procurad,or foi requerido que asandithrLde 
nj2dtk amaro estava desmanchado que lhe requeria o 
mandasen consertar e os mais que estão, desmanchados 
o que visto pelos ditas ofisiaes mandarão, que se fixase 
cartel pa os moradores os faseren de que fiz este termo 
que asinão anbrosio pra escrivão da clamara ho e.screvi 

João fiez de saavedra 	rapou, 	Mathias llope 
Jmn masiell 	freo da gama. 

vereasão 

Aos vinte e sete dias do mies de julho de mil e seis 
sentes e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta va onde se custunia faser somara se 
ajuntarão os vereadores joão *fitz de s4gt edra e antonio 
raposo e matias lopes e o juis órdinarib joão pmasiel e o 
procurador do conselho freo da guama em ausensi t do 
deste ano luis furtado se ajuntarão todos e pelos ditos 
ofisitte,s foi dito, ao dito procurador se tinha que requerer 
e pelo dito procurador foi dito que ele eNtava enformado 
que os moradores de virapoeira ião ao sertão e lhe re- 
queria os mandase fiot -efiquar por quoarteis que não 
Usem o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que se 
pwasem quotartes pubriquos na forma dos capitolo» da 
coreisão e que fosem notefiquados os moradores de vi- 
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rapoeira não sahisem desta vila sob as mesmas penas 
de que fis este termo anbrosio (pra escrivão da camara 
que ho escrevi ---- João ftz de saavedra 	rapo,zo 

. Jm° masiell 	fre°• da gama. 

vereasão • 

Aos tres dias do raes de aguosto de mil e seis santos 
e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas do con- 
selho, desta vila onde se custuma a fazer vereasão e 
camara se ajuntarão em camara os vereadores antonio 
raposo e ~ias lapas e jogo ftz de saavedra e o juis 
ordinano jogo masiel e o procurador do conselho em 
ausentsia do deste ano luis furtada fre° da guama se 
ajuntarão todos e por todos foi dito, ao dito procurador 
se tinha algüa cousa que requerer do bem comun e pelo 
procurador do conselho foi dito que lhe requeria mandasê 
fuer os caminhos que estavão no termo desta vila e 
outrosi que lhe requeria mandasen fosen enventariados 
os bens da camara e c° e se dese cúprimt° aos mais capi- 
tolos da coreisão o que visto pelos ditos ofisiaes da ca- 

. nutra mandarão que se fixase quartel pa os 'morador
faserem os caminhos com pena de sinquo mil ns pa 
obras da °amara e que se fisese enventario na forma dos 
capitalos da coreisão que se cumprisena os demais de 
que fis este termo abrosio pra escrivão da. camara que 
ho escrevi 	João fiez de saavedra 	Jm° masiell 
Mathias iogas 	fre° da gama. 

o 

E outrosi no mesmo dia consultará...a os ofisiaes da 
camara desta vila que porquoanto, o conselho não tinha , 	. 
renda algila paguastar ouventa por bem e consultarão' 

• ffi- 

que de quaTa" pipa de vinho que se vendese nesta va 
paguaria o dono dela sento e sesenta na e que esta ca- 
mara daria medidas a cada pa que o tal vinho venderas 
e senão marquadas as medidas com medidas da cam ara 

• 
•  

'POP 

• 
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digno com marqua da camara e não venderh eu ou- 
tras medidas algillas sinão eu as da camara com pena 
de dous mil rs pa camara e acusador e de como asim 
o ordenarão mandarão fazer este asento, que minarão 
anbrosio pia escrivão da camara que ho ~revi 	ra- 
pozo 	João fitz de saavedra 	Jm" m.asiell 	211athias .  
lopes 	fre° da gama. 

• 

Aos desasete dias do mes de aguosto de mil e seis 
centos e trinta anos nesta vila de são paulo, nas casas do 
conselho desta vila onde se custuma fazer camara se 
ajuntarão o verador antonio raposo e o, juis ordinario 
jogo inasiel comiguo escnvão pera se faser vereasão e 
ca,mara e par não aver procurador do conselho na tera 
se não fes camara de que fus este termo que asinão abro- 
sio pra escrivão da camara que ho escrevi 	rapozo 
Jm° masiell. 

Ap primeiro dia do imes de setenbro de mil e seis 
sentes e trinta anos se ajuntarão os ofisiais da camara 
e procurador do conselho a saber o vereador João ftz 
de saavedra e matas lopes e o juis °Dimano jwo,si,o ma- 
siel e o procurador do conselho luis furtado e fiserão 
almotases a do,minguos masiel e a jusarte lopes por dota 
meses por acabarem os pasados de que gis este _termo 
ambrosm pra escrivão da camara que ho iscrevi. •  

• 
•• 

• • 

■ 

• 

Aos oito dias do, me.s de setenbrp de mil e seis 
Bentos e trinta anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma fazer camara 
se juntarão os ofisiaes da c,amara a saber o vereador 
antonio raposo e o procurador do conselho lufe furtado 
e o juis ordinano pero made e estando juntos em ca- 
mara derão jurame dos santos Evãgelhos a domingos 
masiel que bê e verdadeiramente servise seu ofisio e por 
não estar nesta vila jusarte lopes e se &ser estar 
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no rio de janeiro em companhia de salvador de lima 
fiserão os ditos ofisiass da c/amara almotasel a manoel 
da casta ao qual derão juramt° com o dito seu praseiro 
de que fis este termo que asinarão abrosio pra escrivão 
da camara o escrevi 	dos masiel rapino,— P° madra 

do pd°r luis of furtado 	Manoel da Costa. 

A% quatorze dias do mes de setenbro de mil e seis 
Bentos e trinta anos nesta vila de são, paul» nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a Ser vereasão 
se ajuntarão os vereadores antonio raposo e matias lopes 
e o Pus ordinario joã,o masiel e por aver procurador 
desta vila e mandar diser que estava doente se não fes 
nanam de que fis este termo e se asinão anbrasio por 
tam que o escrevi 	rapozo 	Jrn" masiell 	Mathias 
llopes. 

vereasão 

1 

Aos vinte e oito dias do mes de setenbro de mil e 
seis mentos e trinta anos nesta vila de são, paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a fazer vereasão 
e camara se ajuntarão em camara, os vereadores a saber 
antomo rap,aso, e matias lopes e João fiez saavedra e o 
juis ordinario João masi•el e o procurador do conselho 
luis furtado, e ppr se ajuntarem todos em camara por 
eles foi dito ao dito procurador se tinha que requerer 
algaa cousa do bem comum e pelo dito procurador fo,i 
dito que ele não tinha que requerer por ora cousa algüa 
de que fis este termo que asinarão anbrosio, pra escrivão 
da camara ho escrevi 	rapozo 	Jm° masiell 	Ma- 
thias llopes 	João fiez de saavedra --sedo pdor 'Ws  

furtado. 

• 

vereasão 

Aos sinquo dias do mes de outubro de mil e seis 
sento,s e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas 
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do conselho desta vila onde se custuma a fazer vereasão 
se ajuntarão en eamara os vereadores niatias lopes e o 
vereador João ftz de saavedra e o, juis ordinario pero 
madr e o procurador do conselho luis furtado e por 
eles loguo foi dito ao procurador do conselho se tinha 
que requerer algiia cousa do bem comum e pelo dito 
procurador foi requerido que o caminho do _mar estava 
mal consertado e que era nesesSiio mandalo consertar 
o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que se fixam 
quparteis pera que os moradores desta vila o fisesen de 
que fis este termo anbrosio pra escrivão da camara que 
ho escrevi 	do pdor 1111S t furtado 	João, ftz de saave- 
dra 	P° madra 	Mathias llopes. 

vereasaão 

Aos dose dias do mas de outubro le mil e seis sen- 
tos e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se custuma a fazer vereasã,o e 
camara se ajuntarão os vereadores antonio rapozo e o 
vereado,r João fiei de saa,vedra e o procurador do conse- 
lho luis furtado e o juis ordinario jpão inasiel e por eles 
todos foi dito ao dito procurador do c° se tinha algila 
cousa que requerer e por ele foi dito que por pra não 
tinha do que fis este termo anbrosioi pra eãcrivão da 
camara que ho *escrevi 	P° madra 	rapozo 	João 
ftz de saavedra 	Jmo masiell do paor fluis  t furtado. 

• 

vereasão 

Aos vinte' e seis dias do mes de outubro de mil a 
seis sentos e trinta anos nesta vila de são, paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser camara 
estando ahi os ofisiaes da camara a saber antonio raposo e 
matas lo,pes e João ftz de saavedra e o juis ordimulo 
pero medra e o procurador do oonselho luis furtado se 
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ajuntarão todos pa fazer veliettsão e loguo, poti todos foi 
dito ao procurador do conselho se tinha que requerer 
sobre o, bem comei e pelo procurador foi dito que não 
tinha ao presente que requerer de que fia este termo 
de vereasão anbrosio per tabalitio e escrivão da °amara 
que ho escrevi --- do pd" luis et furtado 	rapozp 
João 17-z de saavedra 	Mathias llopes 	r madra. 

E loguo no mesmo dia atras declarado em °amara 
pelos ditos °fines atras nomeados foi feito alrnotaseis 
gera este 3 dous mezes que vem de novenbro e dezenbro 
a matias de oliveira genro de antonio 	 e a jus 
sarte lopes de que se fes este termo, que asinar'ão pelo 
asin ordenaren anbrosip pra tam e escrivão da camara 
pelo conde de mpnsanto que ho escrevi 	rapozo 
João fia de saavedrai 	do pd" luis t furtado. 

vereastto 

Aos dous dias do mies de novenbro de mil e seis 
sentos e trinta anos nesta vila de são pado nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser verea- 
são se ajuntarão os vereadores a saber antonio rappzo 
o velho e mídias e joão fia de saavedra e o juii ordina- 
rio pero madra e o procurador do conselho, luis furtado 
e loguo pelos vereadores e juis foi dito ao, dito pro- 
curador se tinha algila cousa que requerer e por ele 
foi dito que não tinha nada que requerer de que fis 
leste termo anbrosio pra escrivão da camara que ho es- 
crevi 	rapozo 	Mathias llopes 	P° madra 	João 
fia de saavedra do pdor ims  t 

• 

furtado. 

E llogup pelo juis ordr° foi dado, juramt° dos san- 
tos evangelhos ao almotasel matias dolivra em camara 
pelo juis °Me' João, masiel pa que bem e verdadramte 
servise seu carguo e ofisio dalmotasel ele asim pro- 

• 
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meteo fazer de que fis este termo anbrosio per escrivão 
da oamara ho escrevi -- Mathias dolivra 	Jm° ma- 
siell. 

vereasão 

Aos nove dias do Ines de novenbro de mil e seis 
sentos e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser vereasão 
e camara se ajuntarão em camara os vereadores antonio 
raposo e matias topes e o juis orar João mamei e o, procu- 
rador do e luis furtado todos se juntarão em camara 
pera fazer o que conviese a bem oomii loguo pelos ditos 
ofisiaes foi dito ao procurador do conselho se tinha ai- 
gila cousa que requerer e pelo, dito procurador foi dito 
que lhe requeria a eles ditos ofisiaes mandasen faser 
o caminho do mar e em fespesial tas ponteA que estavão 
quebradas o que *visto, pelos ditos °bases mandarão que 
se fixase quo,artel pa que se fasa consertar o que estivese 
por consertar de que fis este termo que asinão anbro- 
sio pra escrivão da camara ho escrevi 	rapozo 	Ma- 
thias llopes 	Jm° masiell 	do pdor tais furtado. 

E loguo pelo vereador mais velha foi dado juramt° 
dos santos evangelhos a jusarte lopes pa que servise dal- 
mo,tasel seo ofisio drtamte assim como diens lho de a 
ètender de que lis este termo anbrosioi pia escrivão o 
escrevi 	Juzarte llopes 	rapOzo. 

Aps dezaseis dias do mes de novenbro de mil e seis 
sentos e trinta anos nesta villa de são paulo nas casas 
do conselho, desta vila de são paulo onde se custuma a 
faser vereasão se ajuntarão os ofisiaes da °amara a saber 
o vereador mais velho e o procurador do e luis furtado 
e o juis ordinarip João masiel e por nã,o, virem os mais 
vereadores por mandarem recado estavão doentes se não 
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fes vereasão anbrosio pr a  tatu  que ho escrevi 	Jm°  
inasiell 	do pdor  luis je furtado. 

vereasão n' 

Aos vinte e tres dias do mes de novenbro de mil e 
seis sentes e trinta anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se custuma a fazer oamara se 
ajuntarão o vereador mais velho antonio raposo e os 
juisas ordinarias pero madra  e joão masiel e o procu- 
rador do c°  lms furtado e pelo procurador do c°  foi dito 
aos juases e vereador antonio, raposo que lhes requeria 
que visto porse ja quoartel p a  o caminho do mar e não 
irem a faser lhe requeria mandasem fixar outro quoar- 
tel e os juises e vereador mandarão que se fixase outro 
quoartel e que em termo de quinze dias o posa fazer 
con pena de quostro mil rs de cada p °  que não acudir 
de que fis este termo anbrosio pra  escnvão da camara 
que ho escrevi 	rapozo 	Jm°  masiell 	130  madra  

dp pdor IluiS t furtado. 

•  

E loguo no uivemo, dia pelo procurador do conse- 
lho foi requerido aos juizes e veread,or mais velho que 
a sua notisia lhe era vindo que nesta camara servia hil 
vereador parente do juis ordr3  pero madra  que requeria 
o •andasern notifiquar desistisse destratandose o pa- 
rentesquo e pelo dito juis p" mat a  foi dito que ele 
achava que o vereador João, frz de saavedra era sua mo- 
lher parenta do dito juis requeria o seu praseiro e o 
vereador mais velho o mandasem notefiquar de,sistise 
e que não mandand4a asim protestava não encorer em 
pena algila o que visto pelo vereador mais velho e o juis 
ordmario João masiel mandarão que fose ngtefiquado 
o vereador joão fit de saavedra destratase o parentesquo 
do que fis este termo que asinão anbrosio pra  !escrivão 

• 
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da camara o escrevi P° ma& Jm° magel  ra- 
pozo 	do pdcw  IU15 t furtado. 

• e 

termo de notefica.são feita ao verea- 
dor João RI de saavedra. 

a 

Aos sete dias 4o mes de dezenbro de mil e seis 
Bentos e trinta anos eu escrivão da °am•ra notefiquei 
ao vereador jogo fiz de saavedra destratase o iparentesquo 
que tinha com o juis ordr° p° machia e pelo dito vereador 
João fiz de saavedra foi dito que ele não achava ser 
parente do juis p° madra e que achando ele dito, juis 
que o era o destratas° e achandose loguo larguaria por- 
que não queria encorer em pena nem sua tensão era 
tal de que paso o presente o aver por notefiquado de 
que fis este termo anbrosio pra escrivão da carnara o 
escrevi 	Ambrosio pra. 

vereasão 

• 

Aos sete dias do mes dezenbro de mil e seis sentes 
e trinta anos nesta vila de são paulo nas casas de con- 
selho desta vila onde se custuma faser °atilara se .  ajun- 
tarão em e,amara os vereadores a saber alitonio raposo 
e joão ftz de saavedra e matias lopes e o juis ordr° joã/;) 
masiel e o procurador do conselho luis furtado e loguo 
POR todos foi dito que se ele edito procurador tinha [agem 
cousa que requerer o fisese ao que pelo dito procurador 
foi dito que não tinha nada que requerer de que fis 
este termo, anbrosio pra escrivão da camara o escrevi 
rapozo 	Mathias llopes 	João ftz de saavedra — 
Jmn masiel 	do furtado. pdor "L uis  

1 
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vereasão 

Aos quatorze dias do mes de dezenbro de mil e 
seis isentos e àtrinta anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila se ajuntarão os vereadores a sa- 
ber antonio rapozo e metias lopes e o procurado,r do c° 
luis furtado e o juis ordr° joão masiel nas casas do e° 
onde se custuma Ser camara e pelos ofisiaes foi dito 
ao procurador do conselho se tinha que requerer e por 
ele foi dito que não tinha que requerer anhrosio pera 
escrivão da camara g escrevi 	rapozo 	Jm° masiell 

do pdp  1111S t furtado --- Mathias llopes. 

E loguio pelos vereadores e juis ordr° João masiel 
foi mandado a mi escrivão da camara faser este termo 
em como era verdade que eles mandarão faser e fixar 
quoartel que os moradores desta vila fosem a faser o 
caminho do, mar este ano de mil e seis sentos e trinta 
como consta do term,o do que requereo o procurador 
do conselho, e que não se fisera nem tivera efeito por- 
coanto nesta vila ouvera mta fome e doensas de catarros 
e outrasrerrnidades de que não foi possivel acudirem 
os ditos moradores como hera pubriquo este ano de 
que mandarão faser este termo pa cós' tar. anbrosio pra 
escrivão da camara o escrevi 	rapozo 	Mathias llo- 
pes -- João frit de saavedra 	Jfma masiell 	do, pdor 

11.11S at furtado. 

E loguo no mesmo dia por o juis p° madre e mais 
°times da Gamara toi mandado a mi escrivão da ca- 
mata fazer este termo em como era verdade que fora 
joão ftz de saavedra vereador desta camara não servisse 
com o juis p° madre por ser seu parente e que eles cum- 
pra° distratar o parentesquo e acharão, que o parentes- 
quo era afim do parentesquo que avia ge encomenda pa 
ser declarado de que mandarão fazer este termo embro- 
mo pra escrivão da oamara o escrevi -- Jm° masiell 
P° medra 	rapozo 	João fiz de saavedra 	luis f 
furtado. 

• 

• 

4. 

• 
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.ANNO DE 1631 

Juizes: — Paulo da Silva, Gaspar Maciel Aranha. 

Procurador do Concelho :-- Leonel Furtado. 

Vereadores: 	Geraldo Corrêa, Pedro Dias, João Fernandes 
Saavedra. 

Escrivão: -- Antonio Pereira. 

Almobceis .""" Antonio Raposo, o velho, Sebastião Pedroso 
Leite, João Rodrigues Pereira, Januario Ribeiro, 
Baptista Maciel, Balthazar de Godoy, o moço, 
João de Barros, Domingos Leme da Silva. 

• 

Alcaide: 	Christovam Garcia. 
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vereasão 

• 

1: 

e 

Ag pr° dia do meg de janero de mil e seis sentos 
e trinta e IA anos nesta villa de são paulo, nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a fazer oa,mara 
se ajuntarão os ofisiaes da camara pa se abrir o pelouro 
que avia de sair e sendo aberto sairão por ofisiaes da 
cantara este dito ano a saber juizes ordinarios paulo da 
silva e guaspar niasiel aranha e vereadores gueraldo 
corea e p' dias e jpão fiz de saavedra e procurador dg 
conselho lionel furtado os quoaets folio loguo mandados 
chamar pera se lhe dar juramt° de que fis este termo 
axnbrosio pra em  e esenvão da °amara que o escrevi. 

tenni) de juramento dado aos ofisiaes 
deste ano de mil e seis mentos e trinta 

• 

No mesmo dia em eamara pelo juis lorde mais ve- 
lho João masiel foi dado juramento dos santos evan- 
gelhos a paul° da silva gera que servise de juis ordi- 
nano e dos °Alãos por ser mais velho na forma da co- 
reisão do senhor gor geral diogup luis de ()livra e ou- 
tro.si deu juram? dos santos evangelhos a guaspar ma- 
siel aranha pa que servise de juis osdinario deste dito 
anó com o dito pauto da silva este ano de mil e seis sen- e 
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tos e trinta e hü e asim mais foi dado juramt° dos.san- 
tos evangelhos a joão, fitz de saavedra r que servis° de 
vereador este ano de mil e seis sentes e trinta e Mi e 
outrosi foi dado juramt° dos santos evangelhos a p° 
dias pa que servise de vereador este ano r que eles to- 
dos asima nomeados servisem seus ofisios e carguos bem 
e verdadeiramté guardando o serviso de sua magde o 
segredo de justisa e bem comii desta vila elles asim o 
prometerão fazer de que fis este termo de juramt° e não 
se deu juramt° a geraldo corea nem ao procurador lionel 
furtado por não estarem nesta villa e mandarão que 
em vindo amanhã se lhe dese os ofisiaes que estiverem 
eu anbrosio pra escrivão, da camara o escrevi .~~ Paulo 
da silva -- Gaspar masiel aranha 	Pedro dias 
João rrz de saavedra 	Jm° 

vereasão 

A 

• 
• 

Aos quoatro dias do mas de janero, de mil e seis 
sentos e trinta e Mi anos nesta vila de são paulo naa 
casas do conselho onde se custuma faser °amara se 
ajuntarão o juis ordinario paulo da silva e o vereador 
poro dias e geraldo cora vereador por sair no pelouro 
estando juntos pelo jus ordinario paulo da silva foi 
dado juramt° dos santos ,evangelhos ao dito geraldo, oo- 
rea pa que servise este ano de mil e 4eis sentes e trinta 
e hfi de vereador e fizese e esersitas4 seu carguo. asim 
como ds lho dese a entender olhando o bem comii deste 
povo ele asim o praometeo fazer de que fis este termo 
que asmou com o juis ambrosio pra escrivão da camara 
que o escrevi ---- Geraldo Correa 	paulo da silva 
Com declarasão que os ditos vereadores e juis não fise- 
✓eão no dito dia vereasão por não aver o procurador ainda 
juramt° de que mandarão faser esta declarasão que asi- 
não anbrosio pra tam  e escrivão, da coimara 	Geraldo 
Correis 	Pedro dias 	paulo da silva. 

• 
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vereasão 

Aos seis dias do ines de janero de mil e seis santos 
e trinta e ha anos nesta vila de são paulo nas casas do, 
conselho desta vila onde se cuwtunia a faser camara se 
ajuntarão os vereadores geraldo corsa e pedro dias e o, 
juis ordr' paulo da silva estando todos em chamara por 
ele dito juis fo,i dado juramento dos santos evangelhos 
a lionel furtado por sair este ano por procurador do e° 
e elle o procurador o promete° faser asim como deos lho 
deso a entender e que olharia pelo bem comú de que 
fis este termo anbrosio pra escrivão o e.screvi 	lionel 
fu nado 	paul() da silva. 

• ereasão 

Aos ouse dias do ines de jianero de mil e seis sentos 
e trinta e hfi anos ne4a vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se custuma a faser °amara se 
juntarão os ofisiaes da carnara a saber OS vereadores 
geraldo corea e João fikz de saavedra e o juis ordinario 
guaspar .masiel aranha e o procurador do conselho lio- 
nel furtado estando todos juntos por eles foi dito q" 
se ele procurador do conselho tinha q -  requerer o Nese 
e por ele foi dito que lhe requeria a eles ditos ofisiaes 
da camara fisesem carsereir° e aleaide pa esta va o que 
visto pelos ditos ofisiaes mandarão que fose notefiquado 
o alcaide mor da capta fisese aleaide e carsereiro de que e  
fis este termo anbrosio pra tam e esernão da eamara que 
o escrevi 	João fiz de saavedra 	Geraldo Correa 
lionel furtado 	Gaspar Masiel aranha. 

• 

• 

ver2asão 

Aos dezoito dias do mes 'de janero de mil e seis 
sentps e trinta e hei anos nesta vila de são paulo nas 

e 

• 
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casas do conselho, desta vila onde se eusturna a faser 
chamara se ajuntarão os vereadores geraldo coroa e p° 
dias e o juis ordr° paulo da silva e o procurador do con- 
selho lionel furtado pa se Ser vereaão e pelo procu- 
rador do, c° foi requerido que se pusese a carne eu pre- 
guão 'de feverero, por diante porquoanto estava o xnes 
de feverero de d° e q outrosi mandasein por a renda 
do verde a preguão o que visto pelos ditos ofisiaes man- 
darão que se fixase quoartel ipera a renda do verde an- 
dar a preguão e pa a carne se dar a qui:, a mais barato 
der de que fis este termo anbrosio pia escrivão da ca- 
lmara o escrevi 	Geraldo -Conta 	Pedro dias 
paulo da silva 	lionel furtado. 

asento que se fes nesta coimara 

Aos vinte e sinquo dias do mes de janero de mil 
e seis sentos e trinta e ha anos nesta vila de São paul
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se ajuntarão os ofisiaes vereadores juis ordi- 
nario e procurador do conselho a saber João traz de saa- 
vedra e geraldo coreia o juis guaspar masiel e o procu- 
rador do c° lionel furtado e por eles foi mandado a mi 
escrivão faser este °sento em como nesta vila é cariara 
estava feito asento que o vinho que seypn4ia nesta vila 
se não vendese pr mais de sete pataquas o mais alto 
preso e o melhor e o somenos e como fose aepmodan- 
dose com o estado da tera e porque as ofisiaes pasados 
não quiserão nanqua guoardar este asento eles ditos 
ofisiaes mandarão User este novo asento em que man- 
darão qug os almotaseis não almotasem o vinho nesta 
vila o melhor ainda que ouvese falta dele pa mais de 
sete pesos e o somenos e roim por menos de sete pesos 
segundo o vinho fale e mandarão que diso se fixtase 
quoartel e que os almotaseis o ciiprisem de que se fes 

• 
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este asento ambrosia°, pr escrivão da chamara o escrevi 
Geraldo Correm 	João fiez de saavedra 	Gaspar 

Masiel aranha 	lionel furtado. 
• 

Ao pr° dia do mes de feverero de mil e seis sentos e 
trinta e hii anos ne.sta vila de são paulo nas casas do con- 
selho desta vila onde se custuma faser °amara se ajunta- 
rão em camara os ofisiaes da camara a saber geraldo co- 
rea e João fiez de saavedra vereadores e guaspar marnel 
•uis ordinario é o procurador do conselho lionel furtado 
e por os ditos ofisiaes foi dito que se ele dito procurador 
tinha algint cousa que requerer do bem comú q fisese 
o que visto pelo procurador foi dito e requerido aos 
ditos ofisiae.s que ele lhe requeria mandasem chamar 
a esta °amara a todas as pesoas que vão levar guado 
pelo caminho do mar contra a postura da camara o que 
visto pelos ditos ofisiaes mandarão, fosem notefiquados 
que vieseni a oamara a declarar visto ser contra a tera 
e sequestrou o caminho de que fis este termo anbrosio 
pra escrivão da °amara o, escrevi 	João ffz de saavedra 

Gd° Correa 	Gaspar Masiel aranha --- lionel fur- 
. fado. 

termo de juramto dado a graviel pi- 
nhero. 

• 

Ao primem dia do mas de feverero de mil e seis sentos 
e trinta e hú anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho, desta vila onde se custuma a faser camara es- 
tando os ofisiaes em camara vereadores e procurador 
do c° e juis °rdr° gruaspar masiel loguo pelo dito juis 
foi dado juramt° doe santos evangelhos a graviel pi- 
nheiro da costa p` que ele no seu livro de re4o que 
nesta camara se lhe numerou e ouve por bem esta ca- 
mara pera se lhe dar credito asentase tudo bem e ver- 

• 

• 
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dadeiranite debaixo do dito juramt° e m im dana não 
avendo queixa das partes e ele asim o promete° reser 
de que fis este termo que asinou ambrowio pia tam  que 
ho escrevi e escrivão da comera 	Gaspar Masiel ara- 
nha gabriel Pinhe Costa. 

vereasão 

Aos oito dias do Ines de fevereiro de mil e seis 
sentos e trinta e hú anos nesta vila de são pauto nai 
casas do conselho desta vila onde se custuma a reser 
camara estando ahi os vereadores e juis ordinario pauto 
da silva e o procurador do conselho li,onel furtado a 
saber geraldo corea vereador pez o dias vereador e o juis 
ordr° paulp da silva e o procurador do c° lionel furtado 
e loguo pelos ditos ofisiaes da minara foi dito se ele 
dito procurador tinha que requerer o fisese o que pelp 
dito procurador foi dito que lhe requeria mandasem 
vir todas as varas e covados a esta °amam pprque podia 
aver algila falta o que visto pelos ditos ofisiaes manda- 
rão que se fixase quoartel de que fis este termo am- 
brosio pra escrivão da camara o escrevi 	Geraldo Cor- 
rea 	Pedro dias 	paulo da silva 	lionel furtado. 

asento que mandarão i. faser pt ofi- 
siaes da camara, 

• 
E loguo no mesmo dia pelos ditos ofisiaes da ca - 

miara foi mandado a mi escrivão da °amara faser este 
asento em como mandando eles ditos ofisiaes ver as 
coreis5es dos ouvidores gemes pisados acharão nas di- 
tos capitolos que eles ditos ofisiaes da camara com gra- 

* ves penas não consentiram ir os moradores desta vila 
ao sertão com graves penas como dito he e que os juises 
ordmarios fccem executores e que porquanto o capitão 
mor e ouvidores desta capt° estavão nesta vila e asistia 
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nela a cujo guoverno de melisia estava o guoverno dela 
como dito he e mandando o dito capitão mor fixar 
quoarteis que ninguè fose e lansando bandos os ditos 
ofisiaes o fiserão a saber ao dito capitão m,or pelo quoal 
foi dito e respondido que a ele dito capitão mor so- 
mente pertensia semelhantes cousas e em especial "defen- 
der as entradas do sertão mormente assistindo e es- 
tando ele autualmente nesta vila de são paulo no tenpo 
que algius moradores desta vila hião ao sertão de que 
mandarão fazer este «sento en resão do, dito capital° da 
coreisão pa que a todo terço conste da dita diligensia 
ambrosia pra etscrivão da camara ho escrevi 	Geraldo 
Corroa 	Pedro dias 	paulo da silva 	honel fur- 
tado. 

vereasão 

Aos quinse dia:. ido mes de feverero de mil e gois 
mentos e trinta e hú anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho nesta vila de são paulo onde se CUS- 
turna fazer camara se ajuntarão o juts ordinario guas- 
par masiel e p vereador mais velho e o procurador do 
c° lionel furtado e por não aver mais vereadores se não 
fim vereasão do que fis este termo ambrosto pra escrivão 
da eamara. • 

• 

vereasão 

Aos vinte e deus dias do mes de feverero de mil 
e seis sentes e trinta e Mi anos nesta vila de são 'paul() 
nas casas do, conselho desta vila onde se cuistuma faser 
camara se ajuntarã,o os ofisiaes da camara vereadores e 
jipe ordinano guaspar masiel aranha e o vereador mais 
velho geraldo oorea e poro dias e joão ftz de saavedra 
e o procurador do c° e povo honel furtado e pelos ditos 
°fiemos foi dito ao procurador que se tinha que regue- 

• 
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rer o fisee e pelo dito procurador foi dito que não tinha 
que requerer de que (is este termo antbizado pr a  eseri- 
%isto da camara o escrevi ---- Geraldo Correta — Pedro 
dias 	João fiz de saavedra 	Gaspar Masiel aranha 

lionel furtado. 

vereaão 

1 A() primeiro dia do Ines de manso de mil e mis 
Nentor4 e birita e bit anos nesta vila de são pauto tias 

casas do c°  desta vila onde se custunia laser (xini ira se 
ajuntarão os vereadores e juis orditutrio e procurador 

• 

do 
vedra 
lio 

e 

lel 
e 
abaixo 

furtado 
paul() 

e 
da 

asinados 

por 
silva e 

OS dite* 

gemido 
g tspar 

veanidoxes 

co,rea 
masiel 

e joão 
e o 
foi dito 

ftz (10 

ao 
procurador 

SIM- 

dito 
!• procirador se tinha que requerer o fisese e pelo dito 

procurador foi 	dito, que ele requeria ao:4  ditos ofisiaes 
mandasem faser os caminhos e ponte( que estão por 
fa'ser porque estava o caminho estava danifiquado o 
que visto, pelos ditos mandarão que 44e 	fixive ofisiaes 

• quoartel pa  que os moradores manda.sem fascr de (pie 
(is este termo ambrosio pra  e.critão da camarit ho es- 

• 
crevi 	Gd°  Correa 	João fiz de saavedra 	paul() 
da silva 	Gaspar 11asiel aranha --- linnel furtimio. 

1 
• 

termo de jánni t°  (fiolo a ant" raposo 
o velho. 

Ao pr dm do me( de marso de mil e seis :reinos e 
trinta e hu anos nesta vila de são psulo na casas do 
conselho dela estando os ofisiaes asima aduados -  e lpguo 
pelo juis paulo da silva foi dado juramt7 dos santos 
evangelhos a antpnio, raposo o velho pera que servise de 
alinotasel este mes,de manso e abril por ser vereador 
do ano pasado e guoardase em tudo o servis() de sua 

me e-mi IMM 
pp- 
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magde e segredo de justa de que fia este termo ambrosio 
pra escrivão da °amara o escrevi 	rapozo 	paulo da 

silva. 
vernsão 

Aos quinse dias do Ines de marso de mil e seis 
sentas e trinta e tiú anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custunia a faser 
cantara se ajuntarão os ofitnaes da cantara pedro dias 
• geraldo corea e João fiii de saavedra e guaspar masiel 
e o procurador do conselho lionel furtado e pelas ofi- 
siaes foi dito ao dito procurador do conselho que se ele 
tinha que requerer algún cousa do bem comiam o fi- 
sesé e pelo dito, procurador foi dito que ele não tinha 
mais que requerer que o que tinha dito no quo,a1 lhe 
mandarão apontar a lei ate a pra cantara de que fis 
este termo ambrosio pra ecerivão da °amara o escrevi e 
não asinou o pro,curador do conselho i4orque os ofisiaes 
da minara lhe não mandarão escrever seu requerimt° 
sobredito o escrevi --- João fh de setas edra --- Geraldo 
Correa --- Pedro dias 	Gaspar Masiel aranha. 

vereasão 
• 

Aos vinte e nove dias do mes de manso de mil e 
seis sentos e trinta e Mi anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se ajuntarão os veleadores geraldo coroa e pe- 
dro dias e o juis guaspar tnasiel e o procurador lionel 
furtado pera se fazer vereasão na forma acostumada 
e por todos foi dito que se ele procurador tinha que re- 
querer o fisese e pelo dito procurador foi dito que não 
tinha que requerer mais que mandasem fixar quoartel 
que não fosem ao sertão o que visto pelos ditos pfisiaes 
mandarão que se fixase que não fosem fie sertão de que 
fis este termo com declarado que estando em vereasão 

• 
• 

• 

• 

4 
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veo o vereador João fiei de saavedra de que fie este ter- 
mo .atubrosio, pra escrivão da °amara o escrevi --- Ge- 
ralado Correa --- Pedro dias --- João ftz de saavedra 
lionel furtado 	Gaspar Masiel aranha. 

E no mesmo dia em °amara pelas ditos afisiaes 
foi por eles ac,ordado que nenhuma pesoa de quoalquer 
calidade que seja do futuro ,deste asento MIGA:enchi nein 
e,õpre farinhas po,r alegres sinão por . arobas pelo -tni"--  
agravo que ha e perda que geralmente nesta vila ha 
tirados os contratos que estão feitos a alqueres antes 
deste °sento e acordo que so esses terão viguo,r o que 
cumprirão asim outros c4:5 pena de seis mil rs e trinta 
dias de cadeia a qu,oal pena ser a aplicada anietade p" 
este conselho e outra ametade pa acusador e outrosi que 
nenhuma pa debaixo da mesma pa se obrigue a faser 
paguamentos na vila de santos senão no cubatkosim 
de farinhas como de carnes e mais mercansias po,rquoan- 
to os paguamentos que se Usem noutra. prasa são eo-n- 
tra o.beni 	dest?, povo e toda a pescai que souber que 
aIgú mercador não quiz etiprir este asento e acordo o 
manifestara a minara pa se proceder contra eles de que 
fis este termo ambrosio ipra escrivão da can ara o e4- 
erevi 	Pedro dias 	João ftz de saavedra 	Geraldo 
Correa 	Gaspar Ma.siel aranha --- honel furtado. 

• 

vereação 1 
• 

• 

Aos sinquo dias do nies de abril de mil e seis sen- 
tõs e trinta e lati anos nesta vila de sáso pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma fazer cavilara 
se juntarão ahi os ofisiaes da calmara vereadores ge- 
raldo corea e João, ftz de saavedra e o jus ordinarip 
pauló da silva e leonel furtado e pera se fazer vereasão 
e loguo pelos ofisiaes da minara foi dito ao, procurador 
se tinha algtia cousa que requerer o fisese e pelo dito 

• 
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procurador foi dito que ele requeria que se pusese a 
carne a preguão o que visto pelos ditos °tildas; foi dito 
que se fixase quoartel de que fis este termo ambrosio 
pra escrivão da camara o escrevi 	João ftz de saavedra 

fleraldo Coma 	pauto da silva — lipnel furtado. 

v ereasão 

• 

Aos doze dias do, mes de abril de mil e seis semtos 
e trinta e MI imos nesta vila de são paulo nas cazas.do  
comselho dela adonde se custunia fazer vreasão e 
ajuntarão em camara os vreadores geraldo, corea e pedro 
diais e João fiz de saavedra e o procurador dp comselho 
lionel furtado e o, juis ordinario gaspai masiel arai ha 
pis tratarè sobre Icouzas do bem comei e por não estar 
prezente o escrivão da camara .anibrozio pra os d'ios offi- 
siais inMarão chamar a mi tal" pa fazer este termo que 
asmarão eu sin ãp borges cerqra tam  do pc° e judisial 
e notas nesta vila o escrevi 	e acordarão os ditas offi- 
siais e asentarão que se fizesse lista dos homès que ou- 
vesse nei•Aa vila que tivessè trigup pera por eles fre 
fintarè quinhentos ou seis senteis ilqueres de triguo 
pa smtento deste povo e que se reparthia por semanas 
pa incidire com o pão a tempo que lhes for nilidado 
e outrosifos.Hsè .  notefiquadas os homès que vendem ve- 
'nhã° .  dar fiansa abonada a esta chamara e o asmarão 
aqui eu simão borges cerva Vim  que o is:crevi 	João 
ftz de saavedra ---- Geraldo Correu. 	Pedro dias 
Gaspar Masiel aranha 	honel furtado. 

• 

vereasão 
• 

■ 

Aos desanove dias do mas de abril de mil e seis 
sentos e trinta e hú anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma fazer m- 
inara se juntarão, os vereadores geraldo corea pero 

"mar, 
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dias e joão, hoz de saavedra para se faser vereasão e o 
pus ordinario paulo da silva e o procurador do conse- 
Ilw lionel furtado e por todos Zoi dito ao .  dito procura- 
dor do conselho se tinha que requerer o fisese e pelo 
dito procurador foi requerido aos ditos ofisiaes que 
nesta vila não avia alcaide e lhe requeria o fisesem o 
que visto pelos ditos ofisiaes diserão que nomease pa 
pera hho visto eles terem sobre a materia do que se 
requeria feito Int" deligensias pera faser o dito alcaide 
do que eu escrivão pasava sertidõee; quando b pedidas 
me fosè ao que pelo dito procurador foi dito que ele 
nomeava ge° ribeiro morador nesta vila e pelos ditos 
vereadores e mais ofisiaes foi dito que não aseita‘ão 
por ser ofisial e sua magde o defendia na forma da lei 
de que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara 
que ho escrevi 	Geraldo Corroa --- Pedro dias 
paulo da silva 	João ftz de saavedra 	lionel fur- 
tado. 

vereasão 
• Aos vinte e seis dias do mes de abril de mil e seis 

senP  tos e trinta e hil anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
esmalta se juntarão os ofisiaes da camara juises e verea- 
dores geraldo corea e pero dias e joã.o ftz de saavedra e 
pauto da silva e o procurador do conselho leonel furtado 
pera se faser vereasão e loguo pelos 4tos ofisiaes foi 
dito ao, procurador que se tinha cf requerer o fisese e 
por ele foi dito que não tinha que requerer de que fis 
este termo ambrosio pra escrivão da camara que ho es 
crevi 	Geraldo Correa 	Jort0, fiez de st:aavedra 
Pedro dias 	paulo da silva. 

• • vereasão 

Aos dos dias do mem de inato de mil e seis sentos 
e trinta e hft anos nesta vila de são paulo nas casas do 
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~selo desta vila onde se custunta a fawer confira se 
juntarão os vereadores abaixo estuados e o juin ordi- 
mtrio guatzipar masiel e o procurador do ano pasado 
por não estar na tora o deste ano e por todos fo,i dito 

. que 80 tinha que requerer o, fisese e pelo dito procurador 
foi dito, que lhe requeria mandasem faser o caminho 
o que visto pelos ditos ofisiaes foi dito que se fixase 
quoartel do que fis este termo ambrosio pra escrivão, da 
(amam O escrevi 	Gd" Corroa 	João fiz de saavedra 

Pedro dia.( --- Gaspar Masiel aranha 	de luis t fur- 
tado. 

No mesmo dia pelos ofisiaes amima foi feito ulmo- 
ta.sel a sebastião pedrozo pera que sersise este mes de 
maio ti  junho ao quoal derão juramtu eni °amara que 
ele fizese bem o seu ofisio guo,ardando as posturas da 
t i  unat•a ele o promete° fazer do que fis este termo am- 
brosi,o pia escrivão da °amara o escrevi 	Geraldo 
Coma 	Sebastião Pedrozo leite. 

vereasão 

• 

Aos desa.sete dias do mes de maio de mil e seis 
sentas e tiinta e hii anos nesta vila de são muno nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma fazer 
cantara se ajuntarão o vereador 1114118 velho e o juis 
pauto da silva e por os mais vereadores e procurador do 
c,onselho estarem doentes em suas rosas se não, fes ca- 
mora por não vir a esta vila a faser vereasão e man- 
darão faser este termo r  constar de que fis este termo 
ambrásio pra escrivão da camara o escrevi 	pauto 
da silva 	Geraldo Corroa. 

verem:tão •  

A 08 vinte e quoatro dias do tries de maio de mil 
e seis sentos e trinta e hii anos nesta vila de f3ãO paulo 
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nas casas do conselho desta vila sonde se custuma a fa- 
ser camara se juntarão os vereadores abaixo iasinados 
e o juis ordmario guaspar masiel e o procurador do 
conselho deste ano e por os ditos ofisiaes logtio foi dito 
ao dito procurador que se ele tinha que requerer o fi- 
sese e por ele foi dito que de não tinha que requerer 
de que fis este termo ambrosio pra tabalião que o es- 
crevi --- Geraldo Corres 	João ft de saavedra 
Gaspar Masiel aranha 	lionel furtado. 

• 

vereasão 
• 

Ao deradeiro dia do mes de maio de mil e seis sen- 
tos e trinta e hfl anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila se juntarão os vereadores ge- 
raldo eorea e joão fez de saavedra e pauto da silva juis 
ordmario pera se faser vereaSão, por não vir o procura- 
dor do conselho por estar doente se não fez vereasão de 
que fis este termo que asinarão ambrosia", pra'escrivito 
da eamara o escrevi --- João futz de saavedra 	Geraldo 
Correa 	paulo da silva. 

vereasão 

• 

• 

Aos sete dias do mes de junho de mil e seis sen- 
tas e trinta e hii anos nesta vila çle são itaulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma' a faser verea- 
são se ajuntarão os vereadores abaixo asinados e o pro- 
curador do conselho do ano pagado lula furtado por 
estar doente o procurador lionel furtado e os juises 
ordinarios e por eles foi dito ao procurador se tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador foi dito que 
ele não tinha que requerer de que fis este termo am- 
bromo pra tam  e escrivão da camara o escrevi --- Gd° .  
Corres 	Gaspar Masiel aranha 	João frei de saa- 
vedra 	de lius f  furtado, 

• 
• 

à 
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vereasão 

Aos oito dias do ines de junho de mil e seis isentos 
e trinta e hei anos nesta vila de são pauto nas casas do 
conselho desta vila se juntarão os ()Nicles da cantara 
ili1MliX01 1V4118408 e por eles foi feito alcaide desta vila a 
cristovão grasia por niTig1/2 tiver outro e estar esta vila 
sem ele e por ser nesesario pe• dar aviamento as partes 
de que mandarão faser este termo que asinarão ,ambro- 
s'a pra escrivão da tatuara o escrevi 	paulo da silva 

Geraldo Corroa 	João ftz de sauvedra 	honel 
furtado. 

No mesmo dia pelo vereador mais velho geraldo 
corea foi dado juranitu dos santos evangelhos a cris- 
tavão grasia pa que ele servis° de alcaide bem e ver- 
dadeiramte guoardando o segredo de imitiu e o direito 
as parte,s ele o pmmeteo faser de que fis este termo am- 
brosio pra ta'n e escrivão da clamara o escrevi -- Ge- 
raldo Coma. 

• 

vereasão 
• 

Aos quatorse dias do mes de junho de mil e seis 
mentos e trinta e Mi anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila o,nde se custuma a fa.ser 
camara se juntarão os ofisiaes da gamara os abaixo asi- 
nados pera se faser vereasão com o juis paulo da silva 
e q procurador dp conselho leonel furtado por todos 
foi dito que se ele dito procurador tivesse que requerer 
o fi•ese e pelo procurador foi dito que ele não tinha que 
requerer de que fis este termo ambrgsio pra tarn o es- 
crevi --- Gd° Correa 	paulo da silva 	João fit de 
saavedra 	honel furtado. 
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vereasão 

• 

Aos vinte e hú dia do emes de junho de mil e seis 
Bentos e trinta e ha anos nesta vila de são paulo nas 
ca‘as do conselho dela onde se oustuma a fazer eamara 
se juntarão os ofisiaes da camara os :abaixo asinados 
e o procurador paulo da silva e por todos foi dito ao 
procurador lionel furtado se tinha que requerer o fisese 
e pelo dito procurador foi dito que não tinha que re- 
querer do que fis este termo eu ambrosio pra tPim e es- 
crivão da camara o escrevi -- Geraldo Correa -- João 
fh de saavedra 	juis pauTo da silva -- lionel fur- 
tado. 

vereasão 

Aos vinte e oito dias do mes de junho de mil e 
seis sentos e. trinta e hiti anos nesta vila de fla0 paulo 
nas casas do c° desta vila onde se custuma a faser ca- 
mara se juntarão Os vereadores abaixo :asinados e o juis 
ordinario guaspar masiel e o procurador do, conselho 
e pelos ditos ofiiiaes foi dito ao dito procurador que 
se ele tinha que requerer o fisese s pelo procurador foi 
dito que lhe requeria pusesem os pastos do conselho em --- ta 
preguão e a renda do Verde o que vistotpelos altos ofi- 

,.. 
81a 	ao mandarão que se firme quoarteisf de que fis este 
termo ambrosio pra tam o escrevi -- Geraldo Corres 
Pedro dias -- João ftz de saavedra 	Gaspar Masiel 
aranha 	lionel furtado. 

• 

No mesmp dia pelos ditos ofisiaes foi feito almota- 
sel para servir estes mezes que vem de julho e aguosto 
por estar acabando o mes de junho e por eles foi feito 
a joã.o rpiz pereira e a jenoario ribe por asim o orde- 
narem e mandarão tosem notefiquados viesem a tomar 
juram? de que fis este termo ambrosio pr' escnvão da 

• 
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camara o escrevi 	João ftz de saavedra 	Geraldo 
Conca 	Pedro dias 	Gaspar Masiel aranha 	lionel 
furtado. 

E &mieis deste pelo vereador mais velho foi dado 
,juramt" dos santos evangelhos a João roiz pra e a jenoar 
rio ribr" almotases pa  que eles servisem bem e verda- 
deirainte guoardando o segredo de justisa e o direito 
as partes de que se fes este termo que &situarão eu arn- 
brosio 'pra em e escrivã/1 x da eamara o escrevi 	João 
Raiz P r 	Geraldo Correa. 

vereasitl, 

Aos desanove dias do me n de julho de mil e seis 
sentas e trinta e tiú anos nesta villa de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custumit a laser 
cantara se juntarão os ofisi les da (gamara Oti abaixo a.si- 
nados pa  faserem vereasão (1 por eles foi dito ao pro- 
curador que se ele tinha cf requerer o fisese e por ele 
fo,i dito que não tinha nada ao prezente que requerer 
de que fis este termo ambrosio pra em que o escrevi 
João fiz de saavedra 	Geraldo Coma 	Pedro dias 

pauto da silva 	lionel furtado. • 

vereasão 

Aos quoatro dias do mes de aguosto de mil e seis 
sentos e trinta e hil anos nesta vila de são paulo nas 
CRSI18 do conselho dela onde se custuma a faser vereasão 
os ofisiites abaixo minadas se juntarão para faserem 
vereasão e pelos ditas ofisiaeis foi dito ao procurador 
lionel furtado se tinha que requerer o fiseee e por o dito 
procurador foi dito lhes requeria mandasem faser o 
caminho do mar o que visto pelos ditos °filmes man- 
darão, que se fisese de que fis este termo ambrosio pra 

• 
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escrivão da carnara ho 
paulo da silva Pedro 
lionel furtado. 

escrevi 
dias 

-- Geraldo Correa 
Ja1;0 fim de saavedra 

vereasão 

o 

• 

Aos sinquo dias do mas de aguosto de mil e seis 
sentos e trinta e hü anos nas casas do conselh,o desta 
vila se juntarão os ofisiaes da eamara desta vila deste 
presente ano e os hoanès da repubriqua e algüs mora- 
dores desta vila pera efeito 4 de se tratar de se faxser_o 
caminho do mar por o aver requerido o procurador do 
conselho e loguo pelos ditos ofisiaes foi dito aos ditos 
omès e moradores desta vila que eles estavão prestes pa 
o fasereni e mandarão que se fisese e que ele povo di- 
tese se lhe panela faserse loguo e por todos foi dito que 
estavão em tempo de prantas ao presente e que fiquase 
r se faser pa todos os santos o que visto pelosiditos ofi- 
mas mandarão que visto_o_tempo das.prantas se. fisese 
pa todos os santos de que fis este termo que asinarão .•••■ •■ • 

anibred pia escijiviito da camara o escrevi 	João fim 
de saavedra 	Geraldo Correa 	Pedro dias 	paul° 
da silva 	lionel furtado. 

vereasão 1 

1 
• • 

Aos ,desaseis dias do emesde aguosto de mil e seis 
sentes e trinta e liii anos nesta vila de são paulo na 
casas do conselho desta vila onde se custuma a. faser 
vereaálto se juntarão os ofisiaes deste ano presente os 
abaixo minados e o juis ordinario paulo da silva pa se 
faser vereasão e sendo juntos por eles foi dito ao pro- 
curador do conselho q" se tinha que requerer o fisese 
e por o procurador foi dito que ele não tinha que re- 
querer por ora de que fiz este termo a.mbrosio pra eg- 
emito da eamara o escrevi 	Geraldo Correa Pedro 

• 

-r~~••••• 1" ~111•11111/11••••■••■•••  • 
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• 

dias -- João ftz de saavedra 	paulp da silva 	lionel 
furtado. 

vereasão 

Aos trinta dias do mes de aguosto de mil e seis 
sento s e trinta e hil anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se ~uma a faser 
vereasão se juntarão os ofisiaes da camara geraldo co- 
ma e pero dias e João noz de saavedra e a juis ordinarip 
guaspar masiel e o procurador do conselho desta vila 
lionel furtado gera se faser vereasão e logua pelos ditos 
ofisiaes foi dito ao procurador do conselho se tinha que 
requerer q fisese e pelo dito procurador foi dito que 
por ora não tinha que requerer de que fia este termo 
ambrosio pr` escrivã.° o escrevi 	Geraldo Correa 
Pedro dias 	João fèz de saavedra. 

• 

termo do como OS vereadores fiserão 
almotases 

• 

Na mesmo dia pelos ditos ofismes foi feito almota- 
ses pera o mes de setenbro e outubro pprquoanto se 
acabava este mes de aguosto e loguo por as ditos ofisiaes 
foi feito almotases a bautista masiel e a baltezar de 
guodm o mesa gera que servisem estes doas mezes 'de 
setenbro e outubro de que fis este termo ambrosio pra 
escrivão da °amara o escrevi 	Geraldo Carrea 	João 
ftz de saavedra 	Pedro dias 	Gaspar Masiel aranha 

lionel furtado. 

vreasía 

.Vos treze dias do mas de setr° de mil e seis semtos 
e tru ta e hii ãnos nesta villa de são pauto na caza do 
conselho dela adonde se custuma fazerè eamara os offi- 
suus dela se ajuntarão a saber os vreadores giraldo co- 

• 

• 
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rea e pedro dias e o juis guaspar masiel aranha e o pro- 
curador do comselho lionel furtado e nãQ se achou pre- 
zente o vreador joão ftz de sa,avedra por respt° do tempo 
pa tratarõ sobre as cotizas que pretemsern fia bem coma 
e loguo fizerão preguntas ao procurador do comselho 
se tinha que requerer sobre cousas do, bem Gomil o qual 
disse que requeria aos ditos offisia,es mridassè notte- 
ficar a baltezar de guodoi mandasse consertar a ppnte 
do rio chamado ibera. . . por ser serventia desta'vila- por- .  
quanto viera ifiCtira que ele a mãdara desmanchar ao 
que os ditos offisiais mádarão fosse notteficado Q dito 
baltezar de_zuodoi mãdasse toriaar_ aF, por a dita _pomte  • 

no estado, em q. de 	com.  pgeina de sinquo tostois pa 
acuzadoi 	ee obras do oomselho e não ouve ou- 
tra cousa que requerer e o asinaão aqui eu simãq 
borges cerqra tam  do pc° e judisial e nottas nesta vila 
o escrevi por não estar prezente o escrivão da camara 
o escrevi ---- Pedro dias --- Geraldck Correa 	°aspar 
Masiel aranha 	lionel furtado. 

•termo de juramento, dado ao almo- 
tasel bautista masiel 

Em os sete dias do mes de setembro ide mil 4 e seis 
sentes e trimta e ha ãnos nesta vila de mo paulo pelo 
juis gaspar masiel aranha foi dada Juranit° dos santos 
evangelhos sobre hei livro delas a bautista masiel pa 
que sirva de almotasel nesta villa estes deus mezes a 
saber setr° e outubro o qual Jurame lhe foi dado pelo 
dito Juis pox não estar prezente geraldo corea vreadgr 
mais velho e lhe imoomendou servisse o dito cargo bem 
e verdadramte como da lho desse a imtender e que em 
tudo guoardasse as posturas da camara e o pro,meteo 
fazer e o asinou aqui eu simito borges cerqra tara 0 es- 
crevi 	bautista masiel. 

... 	'rir Rffieleimq~1 	'me Pl••• =ri"— 
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ver..asão 

Aos quoatro dias do mes de Qutubro de mil e seis 
sentos e trinta e tiú anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se eusturna a fazer 
cantara se acharâ'o em camara os vereadores abaixo asi- 
nados e o juis ordinario paulo da silva e o procurador 
do conselho liarei furtado, loguo por eles foi dito ao 
procurador se tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador foi dito que de não tinha que requerer eu arn- 
bro,sip pra tam que o escrevi 	Geraldo Correa 	Pedro 
dias 	João fiz de saasedra 	paulo da silva 	lionel 
furtado. 

vereasão 

f• 

• 

• 

Aos onze dias do mes de outubro de mil e seis 
sentais e trinta e hú anos nesta vila de são paulo, nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
cantara se juntarão os ofisiaes os asma nomeados e ck 
procurador do conselho lionel furtado e o, juis paulo da 
Nilva e por toldos foi dito que se ele procurador do 
conselho tinha que requerer o fisese e pelo dito procu- 
rador foi dito que ele não tinha que requerer do que 
fis este termo ambrosio pra tam o escrevi 	João fiz de 
saavaira 	paulo da silva 	Geraldo Correu 	lionel 

• furtado. 

vereasito 
• 

Aos desaito dias do nies de outubro de mil e seis 
sentos e trinta e hii anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custurna a faser 
vereasão se ajuntarão os ofisiaes da °amara os abaixo 
minados V se faser vereasão com o juis ordinano paulo 
da silva e o procurador do conselho lionel furtado e 
loguo pelos vereadores e juises foi dito ao procurador 

• 

• 
.e■ 
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se tinha que requerer o fiseee e pelo procurador foi 
dito que não tinha que requerer de que fis este termo 
ambrosio pra tara o escrevi 	João fiz de saavedra 
Pedro dias 	paulo da silva --- honel furtada 

verclastio 

em 

Aos vinte e sinquo dias do mes de outubro de mil 
e seis sentes e trinta e Mi anos nesta vila de são paul° 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os vereadores abaixo asinado; e o 
juis ordinario gaspar masiel e o procurador lionel fure 
tado‘ e pelos vereadores foi dito que se ,o procurador 
tivese que requerer e pelo procurador foi dito que se 
chegava o tp° que estava atado pa se faser o caminho 
do mar que era pera todos os santos pelo que lhe re- 
queria mandasem faser roes com pena aos que não 
vierem o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que se 
fisesem rocsi das esquoadras pera o hirera faser pa;ado 
todos os sãtos peara o que se fixasem mateis pera vir 
a natism de todos ambrosio pra escrivão da camara, que 
ho escrevi 	Geraldo Correa 4— João fit de saavedra 

Gaspar Masiel aranha 	lionel furtado. 

vereasão 

• 

Ao primeiro dia do mes de outubro, de mil e seis 
sentos e trinta e hü anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custunaa a faser 
camara se ajuntarão os ofisiaes abaixo minados e por 
eles foi feito almotases To estes dous meses de novenbro 
e dezenbro e loguo todos fiserão a João barozo e a do- 
minguos leme da silva de que fis este termo ambrosio 
pra escrivão da camara o escrevi 	Geraldo Conta — 
João fit de saavedra 	Pedro dias -- paulo da silva. 

• 

• 

In 	• 	eg•—•■•1 	v-e iffie• 	1 Emiw. 
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E loguo no mesmo dia pelo vereador mais velho 
geraldo corea em camara foi dado juramt° dos santos 
evangelhos a joão, barozo e a dominguos leme pera 
que eles servisem seus ofisios gupardando as posturas 
e eles asim o prometerão faser de que fie este ambrosio 
pra em e escrivão da °amara o escrevi -- Dos Leme da 
silva inw.  João barrozo. 

vereasão • 

e 
• 

eir 

A,o primeiro dia do mes de novembro de mil e 
seis sentes e trinta e hü anos na casa do eo,nselho onde 
se custuma fazer vereasão se juntarão os ofisiaes da 
eamara e o povo pera efeito de se por quoartel que eu 
tarai dou  fe polo por mandado dos ditos ofisiaes estando 
todos juntos e pelos ditos ofishes foi dito que eles ti- 
nhão, feito roes e esquadras pa se ir a fazer orcaminho . 

r.  do, mar asim e da maneira que avião fixado como era 
-maná d..do pelo ouvi a 	 dor geral e loguo pelo povo foi 
dito que eles estavão em grande aperto de fome e de 
doensas e não era possivel Usem de prezente e que 

---p-asa.- de as doensas e avendo mantimentos todos estavão 
prestes pa o, faâer e dar cumprimt° ao mandado do se- 
nhor ouvidor geral o que visto pelos ditos ofisiaes man- 
darão faser este termo timbrou° pra escnvão da eamara 
o, escrevi 	paulo da silva 	João fiz de saavedra -- 
Geraldo Correa 	lionel furtado. 

e 

ver3asão 

Aos vinte e dous dias do mas de novenbro de mil 
e seis sentos e trinta e hil" anos nesta vila de são paulo 
nas casas do, conselho desta vila onde se custuma faser 
vereasão se juntarão os ofisiaes abaixo minados oom 
o jun paulo da silva e loguo por eles foi dito que se 
ele procurador do conselho que prezente estava tinha 
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• 
que requerer o fisese e por ele foi dito que ele não 
tinha que requerer do que fia este termo ambrosio pra 
escrivão da camara o escrevi -- pauto da silva 	Ge- 
raldo Corroa 	João fiz de saavedra 	lionel furtado. 

verfasão 
• 

Aos seis dias do mes de descubro de mil o seis 
sentos e trinta e tiú anos nesta vila de são paulo 
casas do conselho desta 'vila onde se custunia faser 
vereasão se juntarão em camara os ensines dela e por 
eles foi dito pelos abaixo minados ao procurador do 
conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador foi dito, que ele lhes requeria que obriguasem 
aos teseloes que tive.sem pesos en suas CLISLIS por asim 
convir ao bem comum o que visto pelos ditos ofisises 
mandarão que se fixa% quoartel de que fis este termo 
ambrosio per escrivão da camara o escrevi 	Geraldo 
Conca 	Pedro dias 	Gaspar Masiel aranha 	li g- 
nel furtado. 

vereasão 

• 

Aos trese dias do Ines de descubro de mil e seis 
a 	sentos e trinta e hú anos nesta vila de são paul°, nas 

casas do conselho desta vila onde se ifustuma a fuer 
camara se juntarão os ofisiaej da oabnara deste pre- 
sente ano geraldo corea g vereador João fiz de saavedra 
e o procurador leonel furtado e o jus paulo da silva 
loguo por eles foi dito que se o procurador tinha que 
requerer o fiasase e pelo procurador foi dito que lho 
requeria manda.seni retirar o guado desta vila por- 

ts2oln...? de-iirfrq-u-a-s7-a os adros' ,€) faSia mt° dano e que 
foftem_. notiftqu'a-Jos encuralasem seos guados com pena 
de sinquo tostois o qiie o contrario fisase de que lis este 
termo ambrosio pra tam o escrevi 	João fiz de suave- 
dra 	Geraldo Correa 	lionel furtado. 
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ANNO DE 1632 

Juizes:— Estevam Raposo, Capitão Fradique de Mello Coutinho. 

Procurador do Concelho:— Sebastião de Paiva. 

Vereadores: — Francisco Rodrigues da Guerra, Jaques Feliz, 
Onofre Jorge, Ignacio de Bulhões. 

Escrivão: Ambrosio Pereira. 

• 3. 

MIT1OtaCeiS : 	Geraldo Corrêa, Pedro Dias, João Baruel, Leo- 
nel Furtado, Francisco Leme, Diogo Alves, 
João Nogueira de Pazes. 

• 
Alcaide: João Lopes Gato. 

• 
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vereasão 

Ao primero dia do me-s de janero de mil e seis 
sentes e trinta e dous anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila em °amar& se ajuntarão 
os ofisiaes da camara paulo da silva e geraldp corea 
e o procurador do conselho pera se abrir o pelouro e 
sendo ahi em presensa de mi tabalitip e loguo foi aberto 
o cofre e sendo aberto sairão no pelouro por ofisiaes a 
saber pises ordinarios estevão rapozo e federiquo de mel- 
lo e vereadores freo roiz da guera e jaques feita e inofre 
jorgue e procurador do conselho sebastião de paiva como 
do pelouro que no cofre fiquou e que neste constara de 
que se fes este termp que os ofisiaes pasmarão eu Iam- 
brosio pra tabalião e escrivão da camara o escrevi 
Geraldo Correa 	lionel furtado. 

E loguo no mesmo dia o pra de janero pelo juis 
ordinario paulo da silva foi dado juramt° dos santos 
evangelhos a estevão rapozo pa que ele servise este ano 
de mil e seis santos e trinta e dous anos de juis ordi- 
nano sendo mais velho que frequiquo de melo de juis 
dos canos comforme que o senhor guovernador tem man- 
dado guoardando em tudo o segredo de justisa e o di- 
reito as partes e ele dito eQtevão rapozo o prometeo fazer 

• 

	 de que fiz este termo de juramento que aunou com o 

a. 
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juis eu ambrosio pra escrivão da acamara o escrevi 
esteva° Rapozo 	paulo da silva. 

• 

• 

• 

E loguo no mesmo dia por o juis estevão rapozo 
foi dado juramento dos santos evangelhos a inofre jprge 
pera que servise de vereador mais velho guoardando 
seu regimta e olhando pelo bem comã e ele o promete° 
fa.ser de que fif4 este termo que minou o dito inofres 
Jorge ambrosio pra tani o escrevi 	Inofre Jorge 	es- 
tevão Rapozo. 

verea.são 

•  

• 

Aos sinquo dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se custuma a faser eamara veo 
ahi o juis estevão rappzo comiguo escrivão da eamara 
e loguo perante mi tabalião e eserivã,o da carniara foi 
dado juramt° dos santos evangelhos ao capitão frede- 
riquto de melo para que servise de juis ordinario este 
ano de mil e seis sentos e trinta e dous por sair no 
pelouro que se abrio dia de janeiro deste presente ano 
pera que bem e verdadeiranate husase seu earguo e c% 
dito fredique de mel° o promete° fazer corno sua magdo 
lhe encomenda em suas ordenasois de que fia este termo 
em °amara que asinou com o dito Gjuis eu fambrosio pra 
escrivão D escrevi 	fradiquo de mello 	estevão 
Rapozo. 

vereasão 

• 

Aos seis dias do mes de janero de mil e seis isentos 
e trinta e dous anos nesta vila de são paub nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser eamara 
pelo juis ordinario fredique de mello foi dado juramta 
dos santos evangelhos a sebastião de paiva pa que ele 
de procurador do conselho este ano por sair no pelouro 

• 

■IN e .we e•e"" 
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olhando pelo bem comia' ele o prometeo faser de que 
fis este termo ambrosio pra escrivão da camara o escrevi 

Sebastião de paiva 	fradiquo, de mello. 

termo de como se fes hã vereador por 
o do pelouro que saio ser ausente. 

Aos seis dias do mas de janero de mil e seis sentos 
e trinta e dous anos nesta vila de são paul() nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser camara 
se juntarão os ofisiaes inofre Jorge vereador e fradiqup 
de mello juis e estevão rapozo juis ordinario e o procu- 
rador do conselho sebastião de paiva todos os nomeados 
se juntarão pera se faser liii vereador que faltava en 
ausensia de jaques felis que saio no pelouro enquoanto 
durase o empedime de sua ausensia, de que fis este ter- 
mo ambrasio pra escrivão que lu) escrevi 	fradiquo 
de mello 	Inofre Jorge 	esteva() Rapozo 	Sebas- 
tião, de paiva. 

• 

Votos que se tomarão pa se fuer H vereador 

fernão dias 	 4 
Innasio de bulhoes 	 14 
João da costa 	 2 

e sendo tomados os votos como delles consta saio por 
vereador inasio de bulhoeis com quatorse votos durante 
o empedimta da ausensia de jaques felis vereador que 
saio no pelouro, deste presente ano de mil e seis sentos 
e trinta e dous de que se fes este termo que os ditos 
ofisiaes minarão ambrosio pra tabalião e escrivão da 
camara que ho, escrevi 	fradiquo de mello 	estevão 
Rapozo 	Inofre Jorge 	Sebastião de paiva. 

• 

• E loguo no mennp dia pelo juis fradique de mello 
foi dado juramento, dos santos evangelhos a inasio de 

■■■ 
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bulhoes pera que ele servise de vereador durante a au- 
sensia de jogues íeis por ser ausente guoardando em 
tudo o segredo de justisa como sua magde lhe eneo- 
men•da e O dito inasio de bulhoes o prometeo fuer de que 
fis este termo eambrosio pra tatu que ho escrevi 	fra- 
diquo de meio 	Ignacio de bulhois. 

vereasão 
• 

Aos des dias do mes de pinem de mil e seis sentos 
e trinta e idous anas nesta vila. de são paulo nas casas 
do conselho donde se eustuma faser camara se juntarão 
os ofisiaes da eam•ara a saber os vereadores inofre Jorge 
e inasio de bulho,es e as juizes estevão rapozo e frediquo 
de meio e o procurador do conselho ebastião de paiva 
pera se fazer vereasãp e olhar o bem com -à e pelos ditos 
ofisiaes foi dito ao procurador que se ele tinha que re- 
querer sigilo, cousa que requerer do bem coma.  deste 
po,vo o fisese e pelo procurador foi dito que o banquo 
que estava no meo da igreja em que se asentavão os 
ofisiaes era grande prejuise - e escandalo deste povo pOr 
S9 tratarem mal as mulheres que lhe requeria outrosin 

• 

1u vistopelos ditos ofisiaes mandarão que se tirase 
o dito banquo e que ele tivese cuidado def.por cadeiras 
de estado no cru.  Beiro nas festas dei rei d que fis este . . termo.  ambrásio pra escrivão da ea-  mara o escrevi. , 
fradiquo, de meio 	estevão Rapozo 	Inofre Jorge 

Sebastião de paiva 	Ignacio de bulhois. 

vereasão 

Aos desasete dias do mes de janero de mil e seis 
sentes e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho, onde se ajuntarão os Mimes da ca- 
mara abaixo usinadas ahi pelos ditos ofisiaes foi dit,o 
ao procurador do co,nselho que se tinha que requerer 
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o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que ao 
presente nada tinha de que fis este termo ambrosio pra 
tarn o escrevi 	fradiquo de mell( 	Inofre Jorge 
Ignacio de bulhois 	Sebastião de paiva. 

termo de jurainto que se deu ao ve- 
reador freo reli da guera. 

• 

Aos vinte e quotttro dias do me,s de janero de mil 
e seis sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulq 
nas CliSt18 do conselho dela onde se eustuma a fa.ser ca- 
mitra pelo juis ordinario fradiquo de mello fo,i dado 
juramento dos santos evangelhos a freo roiz da guera 
101  servir de vereador por sair no pelouro pa que bem 
e verdadeiramte servise seu oftsio e que não veo a to- 
mar mais sedo por estar doente ele o prometeo faser 
tudo como doas lho dose a entender de que fis este termo 
tunbrpsios pra escrivão da calmara o escrevi 	fruo  roiz 
da guerra 	fradiquo de mello. 

II 

1 

Declarou no dito dia o vereador f ruo roiz da guera 
que nesta vila se tratava de parente seu sogro p° leme 
com o velho antonio rapozo pai do juis esteva° rapozo 
mas que ele não sabia o grao e asim estava duvidozo 
se podia servir nesta camara com ele pelo que requeria 
aos ditos ofisiaas o escusasein ou detrenunasem o causo 
q que visto pelos ditos ofisiaes diserão que farião em- 
formasão sobre o que lhe requeria e que deferirão e que 
entretanto huzase visto não estar presente estevão ra- 
poio oje nesta ctunara de que fia este termo eu ombro,- 
sio pra tabalião e escrivão da camara que ho escrevi 
Inofre Jorge 	fradiquo de meio 	Ignacio de bu- 
lhois 	freo ro,iz da guerra 	Sebastião de paiva. 
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vereasão 

o 

ea 

ao. 

APs vinte e quoatro dias do mes de janero de mil 
e seis sento e trinta e dons anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os vereadores abaixo asinados e o 
procurador do conselho sebastião de paiva e o juis fre- 
diquo de mello e pelos ditos ofisiaes foi dito que tse ele 
procurador foi dito que lhe ingeria que condenasem 

•
aos ofisiaes que não tinhão seausrffi egimt°8 nem varas--  e 
covados nein limparão suas testadas os moradores desta 

de4mforme o coartel- que foi fixado o que visto pelos 
ditos ofisiaes mandarão que se fixase quoartel novamen- 
te pera que todos cumprão na • forma que tem mandado 
o que cumprirão ate Babado pra que vem que he o dera- 
deiro deste mes de janero sob a mesma pena de sinquo 
tostois de que fis este termo eu ambrosio pra tabalião 
que ho escrevi 	fradiquo de mello Ipofre Jorge 
fico rolz da guerra 	Sebastião de paiva 

g Ignacio de 
bulhois. 

Aos trinta e hii dias do mas de janero, de mil e 
seis sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os ofisiaes da eamara'pera se faser 
verea.são os juizes ordinarios fedriqluo de mello e este- 
vão rapozo e o, procurador do conselho sebastião de paiva 
e sendo todos juntos por os ditos ofisiaes foi dito ao, dito 
procurador que se ele dito procurador tinha que reque- 
rer algaa cousa do bem coma o fisese e pelo dito pra- 
curador foi dito que lhe requeria co,ndenaskaos mequar 
niq.uss que não vierão con seus seus regimtos conforme 
ao quoartel e os que nito tro,uxerão lisensas nem varas 
nem covados nem limparão suas testadas que estão nesta 
vila e tudo o mais conteudo no quo,artel que foi fixado 
o que visto pelos ditos ofisiaes por eles foi mandado 

•■•• 

■-■ 
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que eles avião por condenados a todos os que não Pare- 
serão com suas faixas regimt" varas e covados e lisen- 
sas e pesas em sinquo tostois pera abras deste conselho 
arnetade e &meta& pem o acusador e que outrosi con- 
denavão a todos os que não mandarão cortar os _espi- 
nhos e limpar suas testadas em (Tu- Serdes rs am- etade 
peia o conselho e outra ametade pera o acusador pera 
o que se posara mandado e se careguara sobre o procu- 
rador do conselho de que fis este termo sam-  brosio pra 
tabalião e escrivág da camara que ho escrevi 	estevão 
Rapozo 	Inofre Jorge -- Sebastião de paha Igna- 
cio de bulhois 	fradiquo de mello. 

asento que se fes nesta emana 

E loguo no mesmo, dia pelos ofisiaes da camara 
foi feito este asento de como avia intas duvidas entre os 
almotases e esta °amara e povo sobre cs almotasar e preso 
dos vinhos pelo que ordenavão eles ditos ofisiaes a re- 
querimt" do procuradcw do conselho que os ditos almo- 
tases conforme seus juramentos almotasen o vinho o 
bom como bom em preso de oito pesos e o roirn como 
e 1i1 sua consienia verem os almotases que vale e que 
outrosi a carne se vendesse nesta vila 'mim como coroo 
ck ano pasado por que não aja falta neste povo e asim 
vir ao bem comil de que mandarão faser este asento a 
requerime do procurador do conselho que asinarío eu 
ambrosio pra tabalião que o escrevi 	fradiquo de mello 
4— Sebastião de parva 	Inofre Jorge 	estevão Ra- 
poso 	Ignacio de bulhois. 

• 

• 

vereasão 

Aos sete dias do mes de fevereiro de mil e seis 
sentes e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custum ma faser ca- 

a 

• 

• 
• 

• 
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mara se ajuntarão os ofisiaes abaixo asinados pera se 
faser vereasão e loguo pelos ditos ofisiaes foi dito que 
se ele procurador tinha que requerer o fisese o que visto 
pelo dito procurador foi dito que lhe requeria a eles 
ditos ofisiaes não deixa4ein sair &Ta desta vila fa_rinhas 
porquoanto este poy(teperesia e não avia pera (tornearem 
nesta vila o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que 

fixase quoartel 	luguares pubriquos que 'renhir 
morador de qualquer qualidade que seja não mandem 
farinhas fora desta vila para a de santos com pena de 
seis mil is sem lisensa desta caniara porque avia quei- 
xas de todo povo eu como peresia esta vila e visto seca_ 
gente pobre e não aver outros mantimentos e 0 dito povo ser 	 dO "co-rnsellio- 

.. -- povo 	fim este termo 
que asinarão eu ambrosio pra escrivão da camara que 
ho escrevi 	Inofre Jorge --- fradiquo de :men° 	frem raiz da guerra 	Sebastião de paiva 	Ignacio de bu- lhois. 

vereasão 
• 

• 

Aos quatorse dias do Ines de fevereiro de mil e seis  
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são par lo rias 
casas do conselho desta vila onde se custurna á faser 
verea.são se juntarão os vereadores inofre Jorge e inasio 
de bulhois e o juis fradiquo de ~lio e Át procurador 
do conselho pera se faser vereasão pelos ofisiaes foi 
dito ao dito procurador se tihha qué requerer do bem 
com) o fisese e pelo procurador foi dito que não tinha 
que requerer de que fis este termo ambfrosio pra escri- 
vão da camara o escrevi --- Inofre Jorge --- Sebastião de 
pais-a. 

vereasão 
• 

Aos vinte e hú dias do me4 de fevereiro de mil e 
seis sentes e trinta e dous anos nesta vila de são pauto 

• 

• 

Ne- 
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118.4 casas do conselho desta vila onde se custuma a 
faser camara se juntarão os vereadores e o procurador 
do conselho pera se faser vereasão e por não aver juis 
nesta vila mais que frediquo de mello e estar doente en 
cama se não fes vereasão de que fis este termo ambrosio 
pra escrivão ho escrevi. 

vereasão 

Aos vinte e oito dias do mos de fevereiro, de mil e 
seis mentos e trinta e dons anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se eustama a faser 
~Iara se juntarão, os ofisiaes da eamara pera se faser 
vereasão e por eles foi dito ao procurador do conselho 
se tinha que requerer o fisese e por o procurador do 
conselho foi dito que lhe requeria que estava .enfpr- 
inado que os moradores desta vila se hião Dera g sertão 
e fiquava-  a tora desemparada pelo que lhe requeria 
Mandasen.  fixar quoartel e avisarem ep capitão mor acu- 
dise Quis° o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que 
Fle fixase quoartel que com pena de se proceder contra 
eles e das penas conteudas nos eapitolos da coreisão não, 
fosem ao sertão de que se fe.s este termo ambrosio pise 
tam que o escrevi 	Sebastião de paiva 	Inofre Jorge 

estevão Rapozo 	Ignasio de hulhois. 

vereasão 

Aos seis dias do mes de niarso de mil e seis sentias 
e trinta e dons anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila dela onde se custuma Ser ca- 
mara se juntarão os ofismes da camara abaixo asinados 
pera se faser vereasão e loguo pelos ditos Pfisiaes foi 
dito ao procurador que presente estava en camara se 
ele tinha que requerer algiia musa o Nese e pelo pro- 
curador foi dito que lhe requeria inandasem notefi- 

e 

• 
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quar a benta dias que mandase fazer a infla de húa 
casa que tinha—  nesta vila com a porta aFerta o que Viste peies - ditos ofisiaés foi -Mo que for ikételiquada 
benta dias de que às este termo ambrpsig pra 

tam que ho escrevi -- estevãO Rapozo 	Inofre Jorge 	Sebas- tião de paiva 	lgxiacio de bulheis. 

E loguo no, mesmo dia pelo juis ordinario foi dado 
o juramt° dos santos evangelhos a geraldo coroa e a 
pedro dias vereadores do ano pasado pa que eles servi- 
sem de almo,tases estes dons meses de imarso e abril 
guoardando em tudo o servis° de sua anagdo eu ambrosio 
pisatam que fio escrevi 	Geraldo Correa 	Pedro dias estevão Rapozo,. 

• 

• 

vereasão 

Aps trese dias do mas de marso de mil e seis sentes 
e trinta e dous anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se custurna a faser camara 
se juntarão os ofisiaes abaixo asin•ados vereadores e 

Piá ordinario estevão rapozg e o procurador do conselho 
sebastião de paiva e loguo pelos ditos ,oftsiaes foi dito 
ao, dito procurador se ele tinha que requerer o fi- 
sese e pelo dito procurador foi dito que lhe requeria 
fisesem alcaide nesta vila porquoanto prniesia este povo 
e pelos ditos ofisiaes foi dito que eles norneavão apão 
lopes guato pera alcaide e que fess  e notefiquado viese 
tomar a vara de que fis este termo eu ambrosio pra ta- 
babão e escrivão da camara ho escrevi --- estevão Ra- 
pozo 	Inofre Jorge --- Sebastião de paiva 	Ignacio de bulheis. 

vereasão 
• • 

AOS vinte dias do mes de .manso de mil e seis sentes 
e trinta e deus anos nesta vila de são paulo nas casas do 

• 

• 
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conselho desta vila onde se custuma User esmera se 
juntarão os ofisiaes da camara vereadores e juis ordi- 
nario estevão rapozo e o procurador do conselh,o sebas- 
tião de paiva e sendo, juntos pelos pfisiaes foi dito que 
se ele dito procurador tinha algila cousa que requerer • 
o fisese e pelo dito procurador toi dito que se fixara 
quoartel se fisesem os caminhos e senão fiserão pelo 
que lhe requeria mandasem fixar outro qupartel o que 
visto pelas ditos ofisiaes mandarão se fixase segundo 
quoartel que com pena de seis mil rs q fisesem ate do- 
minguo em que ps avião por condenados de que fia este 
termo ambrosio pra tabalião que o escrevi 	Inofre 
Jorge -- estevão Rapozo 	fre°  raiz da guerra 	Igna- 
cio de bulheis --- Sebastião de paiva. 

vereasão 

Aos vinte e sete dias do mes de marso tde mil e 
seis sentos e trinta e dons anos nesta vila de s'áo paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
cremara se juntarão os vereadores estevão rapozo e o pro- 
curador do conselho sebastião de paiva e loguo pelos 
ditos ofisiaes foi dito ao dito procurador se tinha que 
requerer e fisese e pelo dito procurador foi dito que não • 
tinha que requerer de que fis este termo eu ambrasio 
pra e;wivão o escrevi 	Inofre Jorge 	estevão Ra- 
pozo 	fre° roiz da guerra 	Sebastião de paiva 	Ig- 
nacio de bulhois. 

• 

• 

• 

vereasão 

Aos tres dias do mes de abril de mil e seis Bentos 
e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas casas 
do, conselho desta vila onde se custuma a faser camara 
se juntarão os oftsiaes da .  camara vereadores e juis or- 
dinario estevão rapozo e o procurador do co,nselho se- 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

118 — 

bastião de paiva e pelos ditos ofisiae-h foi dito que se 
ele procurador tinha que requerer o fisese e pelo (lho 
procurador foi dito que natio tinha que requerer de que 
(is este termo ambrosio pra escrivão da camara que ho 
escrevi 	estevão Rapo,zo 	freo roiz da guerra 	Ino- fre Jorge 	Sebastião de paiva 	Ignano de bulhois. 

vereasão 

Aos desasete dias do me 
s de abril de irni e seis seu- 

tos e trinta e dous anos nesta vila desão
' , paulo nas 

casas do conselho desta vila onde se custuma faser ca- 
mara se juntarão os ofisiaes da camara sereadpres inofre 
Jorge e freo roiz da guerra e o procurador do conselho 
sebastião 'de paiva pera se faser vereasão e por não aver 
Ais na vila e estar doente o juis fedriquo de mello se 
não fes cismara de que fis este termo ambrosip pra 

tann que ho escrevi. 

termo de juramt° dado a piques felis 
pera vereador. 

• 

Ao primero dia do me 
s de maio tde mil e seis sentos e 

trinta e doas anos nesta vila de; são pauto nas 
casas do conselho em estuara pelb juis Árdinario fedri- 
qup de men° coutmho foi dado o juramento dois santos 
evangelhos a jaques felis pena servir de vereador este 
ano de seis sentos e trinta e do,us anos por sair no pei 
louro o que se lhe não deu mais sedp por estar ausen- 
te pera que ele bem e verdadeirament e  sirva seu ofisio 
guoardando em tudo o que por sua magde lhe he enca- 
reguado ele o prameteo faser de que fbs este termo ama brosio pra ta" que ho 	isques felá 	fradiquo de me/lo couta. 

•■■ 
- 
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vereasão 

• 

Ao primem dia do tnes de maio de mil e seis seu- 
tos e trinta e dons anos nesta vila de são paulo nas casas 
do oanselho dela onde se custuma a faser camara se 
juntarão os vereadores abaixo abanados Dera se tremer 

reasão e loguo pelos ditos ofisiaes foi dito ao dito pro- 
curador 110 conselho que se ele tivewe que requerer do 
bom coma o fisese e pelo procurador foi dito aos ditos 
ofisiaos q -  mandassem f tser OS caminhos de serventia* 
desta vila e quis outrosi obriguasem aos moradpres que 
não forão ao caminho do mar ai obriguawein o que visto 
pelos ditos ofisiaes mandarão que se fixasi qtwartel de 
que fim este termo eu umbroso pra tabálnlo o escrevi 

lnofre Jorge ---- fradiquo de mello couta 	Piques 
fel is 	guerra --- Sebastião de paiv t. 

14: no mesmo dia pelos vereadores e juis foi feito 
almotwol a leão baruel pera servir estes dons mezes de 
mulo e junho por acabarem <114 alinotases e por ser au- 
sento joão fiz de man% edra vereador do ano invado de 
que se (os este tem') ambrosio pra tatu que ho escrevi 

fradiquo de mello mut° 	j tques felis 	fre" raiz 
da guerra 	Inofre Jorge 	8 bastião de patva. 

• 

No mesmo dia pelo juis frecliquo de melo foi dado 
junina' dos santos ev titgellEs a joão tiltruelpe servir 
de almotasel estes dons meses de maio e junho guoar- 
dando O servis° de sua magde ele o prometeo faser am- 
brosia pra escrivão o escrevi 	João bane' 	fradiquo 
de mello mit". 

• 

versasiio 

Aos oito dias do Ines de maio de mil e seis sento 
e tnnta e clous anos nesta vila de são paulo nas casas 
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do conselho desta vila onde se custuma a faser vereasã
o  se juntarão os vereadores jegues felis e inofre jorge e 

fre° rolz da guerra e o juis ordinario frediquo de melo 
e o procurador do conselho

Sebastiã o de parva pera se laser vereasão e pelos ditos ofisiaes da camara f,oi dito 
que se o procurador tivese que requerer o fisese e pelo 
dito procurador foi dito que lhe requeria a eles ditos 
ofisiaes da caniara acudisem aos moradoras desta vila 
que $e partião pera o sertão que acudisern a iso o que 
visto pelos ditos ofisiaes mandarão e diserito que acudi- rão a iso de que fis este termo ambrosio pra tarn que o escrevi --- fradiquo de melo couto 

	pipos felis Inofre Jorge 	
freo roiz da guerra Sebastião de Paiva. 

vereasão 

• 

4 

• 

AN quiase dias do rnes de maio de mil e seis sen- 
tos e trinta e doas anos netsta vila de são paulo 

nas casas do conselho dela se 
juntarão os ofisiaes da camara a 

saber as vereadores Piques felis e inofre 
jorge e fre° r,oiz da guera e o juis frediquo de meio e o procurador 

do conselho sebastião de paiva pera se faser vereasão e 
loguo pelos ditas ofisiaes foi dito ao procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer o fisete e pelo procura 
dpr foi dito que não tinha ao Presente que'requerer de 
que fis este termo ambrosio pr .  escrpvão da camara ho escrevi --- Inofre Jorge 

."m fradiquo de meio cone' freo roiz ida guerra 	jaspes  felis 	Sebastião de paiva. 

E loguo no ine-nio dia pelos ofisiae
s  da camara foi condenado a João clemente en dons mil rs por se lhe 

por pena vendese vinho a sete pez 
os co,n pena de des cruzadas e trinta dias de cadea e por não obedeser e não 

vender o vinho na forma que lhe foi imandado e por 
desobedeser e encore na dita pena eles ditos ofisiaes o avitip por condenado nos dou s mil rs asima dito e lhe 

-."'""----"r """"••••■•■ 

erearror... 
1  um 	eme ImpoulT • ‘,111~r- 
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relevavão «s dous mil nti por ser a primeira e ser pobre 
e no que toquava a prisão lhe relevavão vinte dias e que 
asistise os des dias de que fis este asento, ambrosio pra 
tabaliãp o escrevi 	Inofre Jorge 	fradiquo de men° 
couto 	freo roiz da guerra 	Jaques felis 	Sebastião 
de paiva. 

vereasão 

• 

Aos vinte e doas dias do mes de maio, de mil e seis 
sentas e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
mimara se juntarão os ofisiaes da °amara a saber Piques 
felis e inofre Jorge e freo roiz da guera e o juis esteviio 
rapozo e o procurador do conselho, sebastião de paiva 
e loguo pelos ditos ofisiaes foi dito ao dito procurador 
que se ele tinha que requerer o fisese e por o procura- 
dor foi dito que lhe requeria a eles ditos ofisiaes da 
calmes que lhe requeria visem o capitolo da lei que 
trata sobre que todos os anos se fasa escrivão da ca- 
ntara que lhe requeria se fasa Ui escrivão conforme o 
dito capitel° da lei visto o que serve ser pelo, de notario 
o que visto por eles ditos ofisiaes da chamara responderão 
que se fisese o que sua magde mandava e que responde° 
o escrivão que ele servia por provisão do donatario pa- 
resendo asim lhe dar luguar de escrivão da camara 
que •espondierão os ofisiaes da camara mandarão que 
acabase de servir de que se fes este termo arnbrosio pe- 
reira escrivão ho escrevi 4"..".. Inofre Jorge 	esteva° 
Rapozo 	fisco  roiz da guerra 	jaques felis. 

E loguo no mesmo dia. em °amara apareseo mar 
imel João branquo capitão e procurador dos indios de 
manter' e como os donos nas teres de Jorge moreira e 
bem asim .matioel pires e dioguo tavares e antomo da sil- 
veira os gusas em seu nome e en nome dos mais visi- 

• 

• 
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plias e moradores das tens de quaraquapuba e àloguo 
por eles foi dito que eles estavãO -  de po■se avia muitos 
anos nas ditas teras lavrando e aproveitandoas por 
cartas de datas e compras e por lisensas de quie lhas pode 
dar pagando o disirno a deus e acudindo a todas as mais 
Obriguasais e ora era vindo a sua nousia que o conser- 
vador guaspar de britoa p_s padres da compa os queria 
a todos escomungar porque lan-vravão nas ditas teras di- .  
sendo os ditos padres que erão suas sendo que Mias são 
dos ditos moradores e as outras doa inchas de que ma- 
noel João branquo era defensor sem seren sitadas dieta° 
da justisa ordinana o que pare mais farsa e violensia 
que justisa pelo que requerião a eles ditos ofisiats da Ca- 
mura pela obriguasão que tem de acudir ao bem comi' 
e defensão da jurdisão real lhes acudisem este cauzo e os 
enaase com

e
o vasalos del rei e filbom. netowleuz}- 

dores e quando não a desem pro,testavão de se queixarem .  
arbi ditos ofisiaes donde o cauzo pertenser e pelos danos 

que dahi rezultarem e aos disimos de sua magde o que 
visto pelos ditos ofisiaes da °amara mandarão que se 
lhe escrevese seu requerfint" e que eles acuchrião ao que 
mais eonviese ao servis° de deas e de sua magde e bem 
comil deste povo eu ambrosia pra tam  o escrevi 	ma- 
noel João 	Manoel pires --- jaque fdlis 	Anta da 
silveira --- freo roiz da guerra —a Inofrd Jorge 	este- 
vão Rapo,zo 	Sebastião de paiva 	Dioguo tavar. 

E loguo no mesmo dia mes e ano pelos ofisiaes 
da cantara foi visto os capitolos da coreis.% e entre ou- 
tras couzas acharãp' hú capitolo do* ouvidor geral luis 
nogueira de brita em que manda que o cuvidor desta 
capta não posa eonheser de causo algú de húa vila pera 
a outra pagando de des leguas de distansia comp desta 
vila pera a de santos porquoanto ha quatorze leguas e 
vendo eles ditos ofisiaes da cantara que avia tres mezes 
pouquo mais pu menos que nesta vila neresião m partes 
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dtà sua justisa por falta de ~mão porquoanto o taba- 
Hão simão borges não sorvia o que visto pe1os ditos 
ofisiaes inundarão pelo meirinho chamar ar, dito taba- 
lutO situão borgzs serqra e lhe fiserão preguntas quoal era 
• re,são por onde não servia seu ofisio proprietario como 
que era o que responde° que o capitão mor desta capta 
estando na vila de santos mandara a esta de são pauto 
ha mandado pelo quoal o sospeudia e que fase a vila de 
santos O qu à est i era a cauza por onde não escrevia e eu 
tabalião dou minha ftb que não de outras culpas que 
tinha o dito tabalião mais que vir o dito mandado a esta 
✓ila a nu ti poder pera que o dito 'Mão bOrgeS tose 
sospenso fase a vila de santos no termo do dito man- 
dado declarado O que visto pelos ditos ofisiaes da e amara 

e ft falta que avia de escrivão conformandose com os 
capitolos da eoreisão ~forme 4k quaes o dito ouvidor 
o não podia chamar a santos nen por iso suspendei° 
dele o que mandarão e obriguarão o dito tabahão que 
seniào ft ofisio $o pena de o prenderem e da prisão o 
obriguarem a servir seu ofisio e de prosederem contra 
ele o quoal ofisio servira debaixo do juraint° que tinha 
resebido ao que ele refuzon e mandão que seu em- 
bargue de tudo •servise de que fis este termo ambrosio 
pra tam o escrevi 	estevão Rapozo 	jaques felim 
Inofre Jorge 	freo roiz da guerra 	Sebastião de paiva. 

termo de jurtunte dado a lionel fur- 
tado peru servir de almotasel 

Aos vinte e txes dias do Ines de maio de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo era 
eamara pelo juis ordinario estevão, rap,ozo foi dado o 
juramt° dos santos evangelhos gera que ele servise de 
almotasel estes dous meses de maio e junho que ele 
sirva hem seu ofisio Se4 d,ous meses mim como deos 
lho dose a entender de que eu ta,balião e escrivão da 

• 

• 
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camara fia este termo e asinou eu ambrosio pra escrivão 
da camisa o escrevi 	lionel furtada 	estevãp Ra- 
gozo. 

• 

vereastio 

• 

a-- 

Aos vinte e nove dias do mes de maio de mil e 
seis sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulp 
nas casas do, conselho onde se custuma a faser camara 
se juntarão os vereadores fico rol/ da guerra e jaques 
felis e o juis ,ordinario estevão rapozo e o procurador 
do conselho sebastião de paiva pera se faser vereasito e 
loguo pelos °fites foi dito que se o procurador do con- 
selho tinha que requerer o fisese e pelo, procurador foi 
dito que lhe requeria mandasem faser Os caminhos e 
pontes porquoanto estavão desmanchados o que visto 
pelcts ditos ofisiaes mandarão se fixase quoartel sobre 
iSO de que fis este termo eu sambrosio pra tam que ho 
escrevi --- iestevão Rapozo 	fico roiz da guerra 
jaquas felis 	Sebastião de paiva. • 

• 

vereasão 
• 

c 

Aos sinquo dias do MOS de junS de mil e seis 
sentos e trinta e doas anos nesta \lia de são paul* nas 
casas do conselho desta vila onde ar  se custuma faser ca- 
mara se juntarão o, vereador anuis velho jaques felis e 
o procurador do conselho sebastião de paiva pera se 
faser vereasão e por estar doente inofre, Jorge vereado,r 
e o vereador freo roiz da guera mandar escrito en como 
estava doente e não avia juises esta vila se não. fes ve- 
reasão nen se vio freia carta que veo pera esta camara 
da camara da vila de santas e V cõstar a todo tempo 
se fas este termo que asinão ambnèsio pr" escrivão, da 
Gamara o escrevi 	jaques felis --- Sebastião de paiva. 
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vereasão 

Aos doze dias do mes de junho de mil e seis sentos 
e trinta e dous anos nesta vila de da paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma faser vereasão 
se juntarão os ofisiaes da aunara a saber os juises e 
✓ereadores e por elas foi dito ao procurador do conselhp 
sebastião de paiva que se ele tinha que requerer o fisese 
que lhe requeria •mandasem novamente notefiquar a 
inanoel °men não uzase mais da escritura porquoanto 
saio dela o, que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que 
OS juises lhe não consentisem usar dela e que lhe re :  
queria ,condenassem os moradores que não vierão a vila 
dia do _corpo de deo,s o que visto pelos ditos ofisiaes ou- 
verão todos por condenados em sento e Sesenta, cada hii 
dos que não vierão riem enramaráig suas ruas de que 
fis este termo embromo pra tabelião que .  lio escrevi 
estevão Rapozo 	(piques felis 	Inofre Jorge 	froco 
raiz da guerra 	Sebastião de paiva. 

•  

• 

Aos dezanove dias do MOS de junho de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila se juntarão 	ofisiaes ve- 
readores a saber Jegues felis e inofre Jorge e o procu- 
rador do conselho sebastião, de paiva e por faltar o juis 
frediquo de melo e o vereador fie" roiz da guera se não 
fes vereasão de que se fes este termo ambrosiq pra es- 
crivão da câmara que ho escrevi 	Inofre Jorge 
piques felis 	Sebastião de paiva. 

•  • 

treslado do termo que se fes no por- 
to,colo da vereasão por estar a caixa 
fechada. 

Aos vinte e sinquo dias do MOS de junho de mil e 
seis sentos e trinta e dous anos nas casas do conselho des- 

. 
• 
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ta vila oxide se eustuma a faser cam•ara se juntarão os ve- 
readores inofre Jorge e fre° rolz da guera e os juises ordi- 
narios •estevão rapozo e frediquo de melo coutinho e o 
procurador do conselho sebastião de paiva pera se faser 
vereasão, e 'mandarão faser este termo neste portocolo 
das audiensias por não vir o vereador mais velho _que ~senis 

teni a chave da arqua_do cartorio e por eles foi dito ao 
procurad-Or do conselho que se ele tinha que requerer 
o fiasse e pelo dito procurador foi dito que requeria que 
novamente maudasem notefiquar a manoel ornen da 
costa não uze da escritura que lhe fizerão com a dita 
pena de seis mil rs porquanto não quer desistir dela o 
que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que novamente 
fose notefiquado o dito manoel omen que com pena 
de seis mil rs não uzase da escritura de que fis este ter- 
mo ambrosio pra tabalião que ho escrevi —inofre Jorge 

fre° raiz da guera 	estevão rapozo 	frediquo de 
mello coutinho --- sebastião de p•aiva 4".  o qugal treslado 
do terinp eu tabalião o tresladei do portocolo neste livro 
da eamara e o cori e consertei com lifi ofisial de justisa 
em tres de julho de seis sentes e trinta e dous anos am- 
brosio pr* escrivão da mimara que ho escrevi 	Con- 
sertado, com o propilo termo por mim escrivão 	Am- 
brosip pra 	E comiguo vdor Ineofre Jorge. 

a 

E loguo no mesmo dia viute e siríquo de junho de 
mil e seis sento s e trinta e dous anos nesta vila de são 
paulp em camara pelos vereadores e juis foi feito almo- 
tasel pera et es dous meses de julho que vem e aguosto 
fre° leme filho de mateos leme e joão gomas genro do 
capitão simão alves pelos fazerem mandarão, que fose 
notefiquados viesem a tornar juramt° de que fis este 
termo que amuarão eu ambrosia, pra escrivão da camara 
ho escrevi 	frediquo de mello eoutinho 	estevão ra- 
pozo 	inofre Jorge --- fre° e$  4& guera 	sebastião 
de paiva 	o quoal treslado do termo de almotases eu 
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tahalião o trasladei do pro,prio a que me reporto que 
esta no portocolo em tres de julho de mil e seis sentes e 
trinta e dons anos ambrosia pra VIM  o escrevi 	Con- 
sertado com o propilo por mim escrivão da eamara 
Ambrosio pra 	E comigo vdor Inofre Jorge. 

• 

vereasão 

Aos tres dias do ines de julho de mil e seis sento s e 
trinta e clous anos nesta vila de são pauto nas casas do 
conselho dela onde se eustuma a fazer estilara se juntarão 
as vereadores Piques felis e inofre jorge o juis frediquo 
de mello t o procurador do conselho sebastião de paiva 
e pelos ofisiaas foi dito ap dito procurador se tinha que 
requerer o fisese e pelo dito procurador foi dito que 
nada tinha que requerer de que fis este termo ambrosip 
pra Vim o escrevi 	fradiquo de mello cout° 	jaques 
telim 	Inofre Jorge 	Sebastião de paiva. 

termo de juramt° dado a joão gua- 
ntes pa ser ahnotasel. 

E loguo no mesma dia pelo vereador mais velho foi 
dado o juramt" dos santos evangelhos a João guomes pa 
servir de alinotasel estes edous meses de julho e aguosto 
que bem e verdadeiramente servise seu ofisio e ele o 
promete° faser de que fis este termo ambrosio pra e 
crivão 	escrevi não ouve efeito este termo pelo que 
não se asinou. 

• 

• 

vereasão 

Átos de.s dias do nies de julho e mil e seis Bentos 
e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser vereasão 
se juntarão os vereadores isques felis e inofre Jorge o 

I ■e■ 
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procurador do conselho sebastião de pa,iva pera se faser 
vereasão e pelos ditos ofisiaes sendo tambem presente o 
juis frediquo de melo e loguo por eles foi dito ao dito 
procurador que se ele tinha que requerer O Nese e pelo 
procurador foi dito que ele não tinha que requerer pelo 
que o não faina de que fis este termo ambrosio pra ta- 
balião que ho escrevi ---- fradiquo de men) couta 
jaques felis 	Inofre Jorge 	Sebastião de paiva. 

vereasão 

Aos desasete dias do mes de julho de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila -de são paulo nas 
casas do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes da 
°amara pera se fazer vereasão e ioga° pelos ditos ofisiaes 
foi dito ao procurador do conselho que se ele tinha que 
requerer o fisese e pelo dito procurado,r foi dito que 
lhe requeria que condenase os rmoradores, desta. vila 
porquoanto não q-  ueAão .

User cam-inho e iíerventia 
das ditas serventias o que visto pelos ditos ofisiaes man- 

. darlio que fase pasado mandado pera serem executados 
de que fis este termo ainbrosio pra tani  o escrevi 	Se- 
bastião de paiva 	Inofre Jorge 	estevão Rapozo 
jegues felá. 

treslado do termo que/se fes no por- 
tocolo por não aver chave da caixa. 

Aos vinte e quoatro dias do mes de julho de mil e 
seis sentos e trinta e dous anos nesta vila de ISÚQ paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasão se juntou o vereador fisco rolz da guera e o juis 
ordmario estevão rapozo e o procurador do conselho se- 
bastião de paiva por se não juntarem os mais vereado- 
res se não fes vereasão de que fis este termo pa cõstar 
ambrosio pra escrivi‘) da camara que ho escrevi 	se- 

• 

• 
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bastião de paiva 	q quoal treslado do termo eu taba- 
hão e escrivão da eamara o trasladei do port000lo das 
audiensias onde o tomei a que me reporte oje o dera- 
deire de julho de seis sentos e trinta e dous anos am- 
brosio pra escrivão da °amara que ho escrevi—Conser- 
tade com o proprio por mim Ambrosto pra E cumigo 
vdor Inofre Jorge. 

vereasão 

Aos trinta dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser vereasão 
se juntarão os vereadores inofre Jorge e jaques felis 
o juks ordinario frediquo de melo e q procurador do 
conselho sebastião de paiva pera se faser vereasão e lo- 
guo pelas ditos efisiaes da camara foi dito ao dito pro- 
curador que se ele tinha que requerer o fisese e por o 
procurador foi dito que ele lhe requeria mandasem fazer 
a _ponte do betatan o que visto pelos ditos ofisiaes da 
camara rnan-darifie que se fixase quoartel de que fis este 
termo ambrosio pra escrivão da camara que ho escrevi 
---fradiquo de meio cout° 	jaques felis 	Inofre 
Jo,rge 	Sebastaao de paiva. •  

termo de juramto dado a fico leme 
pera servir de almotasel. 

Aos sete dias do mes de aguosto de mil e seis san- 
tos e trinta e dous anos Inesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela pelo juis fedriquo, de melo foi 
dado o juramento dos santos evangelhos a ire° leme 
pera este mes de aguosto e o pagado, de julho e pera o 
servir se lhe deu de que ele dito almotasel promete° de 
bem e verdadeiramente faser seu ofisio pelo juramento 

9 
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que avia resebido eu ambrosio pr* tam que o escrevi 
Fre° leme 	fradiquo de mello cout°. 

vereasão 

• 

Ao s sete dias do mas de aguosto de mil e seis sen- 
tas e trinta e doas anos nega vila de são, paulo nas ca- 
sas do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes da 
camara desta vila onde se custuma a faser vereasão e 
pelos ditos ofisiaes foi dito que se ele procurador tinha 
que requerer o fisese e pelo dito procurador foi dito 
que ele não tinha que requerer de que se fes este termp 
anibrosio pra tam que ho, escrevi -- fradiquo de mello 
Spur 	Inofre Jorge 	fico rolz da guerra 	jaques 
felis --- Sebastião de paiva. 

vereasão 

Aos quatonse dias do mas de aguosto de mil e seis 
senteis e trinta e doas anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma faser ca- 
mara se juntarão os ofisiaes da camara os abaixo asi- 
nados e por eles todos foi dito ao procurador do conse- 

r lho se ele tinha que requerer o fisese e t  to 'dito procu- 
rador foi dito que ele não tinhas nada ue requerer de 
que fis este termo eu ambrosio pra tabalião que ho es- 
crevi -- fradiquo de mello cout° 	jaques felis -- 
Inofre Jorge 	fre° roiz da guerra 	Sebastião de 
paiva. 

veleasão 
• 

• 

Aos vinte e ha dias do mas de aguosto de mil e 
seis sentos e trinta e dons anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a fa- 
ser chamara se juntarão os vereadores lasques felis e fisco 
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roisz da guera e os juises ordinarios estevão rapo,zo e 
frediqu.o de mello para se faser vereasão e sendo todos 
juntos por todos foi dito que se ele procurador do con- 
selho tinha que requerer o fisese e pelo dito procurador 
foi dito que ele não tinha que requerer de que se fes 
este termo ambrosio pra escrivão o escrevi 	estevão 
Rapozo 	jogues felis 	fre° raiz da guerra 	Sebas- 
tião de paiva. 

vereasão 

AOS vinte e oito dias do .mes de agito de mil e 
seis sentos e trinta e dons anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
chamara se juntarão os vereadores jogues felis e inofre 
jorge e o procurador do conselho sebastião de paiva 
e por não over juis nesta vila se não fes vereasão de que 
fis este asento 	ambrosio, pra tarn o escrevi 	I n ofre 
Jo,rge 	jogues felis 	Sebastião de polvo. 

• 

vereasão 

Aos quoatro dias do mes de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do confrelho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os ofisiaes da camara vereadores 
jogues felis e inofre Jorge e os juises ordinarios desta 
Vila e o procurador do conselho sebastião de polvo pera 
se faser vereasão se juntarão todos os sobreditos e por 
eles foi dito ao procurador sebastião de paiva que se ele 
tinha que requerer o fisese pelo dito procurador foi 
dito que lhe requeria que mandasem por quoarteis pera 
se faserem os caminhos cf estavão por fazer de que fis 
Me termo ambrosio pra tam que o escrevi fradiquo de 
mello °out.' 	estevão Rapozo 	jogues fehs 	Inofre 
Jorge 	Sebastião de paiva. 

• 
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termo de como se fiserão almotaseis 
pera estes dou s mezes de setembro e . 
outubro. 

E no mesmo dia pelos ofisiae:3 da cam,ara foi feito 
almotases pera servirem estes dous meses de set•enbro • 
e outubro a dioguo alvos e a jc‘ão noguera de pazes ppr 
serem filhos de homes da repubriqua e de como OS fi- 
serão se fes este termo ambrosio pra tabaliãg e escri- 
vão da camara ho escrevi 	estevão Rapozo 	Inofre Jorge 	fradiquo de mello. couta --- jegues felis 
Sebastião de paiva. 

vereasão 

Aos deito dias do mes de setenbro de mil e seis 
sentas e trinta e dous ancv3 nesta vila de são paulu nas 
casas do oonselho desta vila onde se custurna a faser 
vereasão se ajuntarão os vereadores e o juis estevãg 
rapozo e o procurador do conselho sebastact de paiva 
pera se fazer vereasitow e loguo pelos ditos ofisiaes foi 
dito ao procurador do conselho que se ele tinha que re- 
querer o figos e pelg dito procurador foi dito que ele 
não tinha que requerer de que fie este tprrno ambrosio 
pra tain que ho escrevi --- estevão Rapon -- guerra -- 
jaques felis 	Inpfre Jorge --- Sebastião( de parva. . 

termo de juramt° dado aos almota- 
seis 

.e^ 

• 

Aos desanctve dias do mos de setenbro de mil e 
seis isentos e trinta e dous anos nesta vila de S5.0 paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
°amara se juntarão os vereadores em °amara e pelc‘ 
juis ordinario estevão rapozo foi dado juramento dos 
santos evangelhos aos almotases joão nogra e dioguo al- 

• 

•■1 
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vez pera que eles bem e verdadeiramte servisem seu 
ofisio eles o prometerão faser de que fia cite termo que 
minarão ambrosio pra tam que o escrevi 	Dioguo 
eives. 

vereasão 

Aos vinte e sinquo dias do mes de setenbro de mil 
e seis Bentos e trinta e deus anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se eustuma a La- 
ser camara se juntarão os vereadores jaques felis e ino- 
fre jorge pera se faser verem -á° e o juis frediquo de 
melo e o procurador sebastião de paiva e pelos ofisiaes 
foi dito ao procurador que se ele tinha que requerer 
o fisese e pelo dito procurador foi dito que ele não tinha 
que requerer de que fis este termo ambrosio pra taba- 
hão que o escrevi 	fradiquo de mello cout° 	Inofre 
Jorge 	jaques felis -- Sebastião de paiva. 

vereasão 

AOS dons dias do mos de outubro de mil e seis sen- 
tas e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casa' do conselho desta vila onde se cu.stuma a faser 
Gamara se juntarão os ofisiaes abaixa asinados e por os 
ditos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho desta 
vila que se ele tinha que requerer da bem comil o fisese 
o que visto pelo dito procurador do conselho dise que 
lhe requeria mandasem faser os caminhos o que visto 
pelos ditos ofisiaes mandarão que se fixase quoartel de 
que fis este termo ambrosio pra tabalião e escrivão da 
cantara o escrevi --- Inofre Jorge 	estevão Rapozo 
jaques falis 	Sebastião de pauta. 

vereasãO 

Aos nove dias do mes de outubro de mil e seis 
Bentos e trinta e dous anos nesta vila de são paul° nas 
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casas do conselho dela onde se custuma a laser camsra 
se juntai% os vereadores e o juis oAlinario frediquo de 
melo e o procurador do conselho sebastião de paiva 
pera se faser vereasão e loguo pelos ditos ofisiaes da 
camara foi dito ao procurador que se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo dito procurador foi dito que ele 
requeria aos ditos ofisiaes fizesem taixas novas aos ofi- 
siaes o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que eles 
acudirãp de que fis ezte termo ambrosio pra escrivão 
da camara ho escrevi 	mello 	frac' rolz da guerra 

jaques falis 	Inofre Jorge 	Sebastião de paiva. 

vereasão 
• • 

• 

Aos desaseis dias do ,mes de outubro de mil e seis 
sentas a trinta e doas anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
(limara se juntarão os vereadores inofre jorgere jaques 
felis e o juisiestevão rapozo e o procurador do conselho 
sebastião de paiva pera se faser vereasão e sendo juntos 
pelos ofcsiaes fo,i dito ao procurador do conselho que se 
ele tinha que requerer o fisese e por o dito procurador 
foi dito que ele não tinha que requerer de que fis este 
termo ambrosio pr esCrlVãO que ho escrevi 	estevãp 
Rapozo --- guerra 	jaques felis 	Itofre Jorge 4~". 

Sebastião de paiva. 
• 

vereasão 

• 

Aos inte e nove dias do me s de outubro de mil e 
seis sentas 6 trinta e dous a los nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os ofismes da emanara abaixo asi- 
nados e o procurador do, conselho pera se faser vereasão 
e pelos ditos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho 
se ele tinha que requerer o fisese e por ele procurador 

• 
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fo,i dito que ele não tinha que requerer de que fis este 
termo ambrosio pra escrivão da camara que o escrevi 

fre° roiz da guerra 	jaques felis 	Inofre Jorge 
Sebastião de paiva. 

verem-á° 

Aos sete dias do mes de novembro de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
(Gamara se juntarão os ofismes da caniara abaixo asina- 
dos o sendo juntos pelos ditois ofisiaes loguo foi dito ao 
procurador do conselho que se ele tinha que requerer 
o fisese e por o procurador foi dito que lhe requeria 
que inandasern notefiquar a fre° Jorge que não uza.se 
deliü escrito que tinha dos indios por ser contra este 
povo o .  que visto pelos ditosofisiaes mandarão que fose 
notefiquado fre° Jorge que puma perante os. ofisiaes 
da céaniara de que eu tabalião fis este teimo ambrosio 

tal" o 	estevão Rapozo escrevi feia piques 
• Inofre roiz 	guerra Sebastião de 

paiva. 
Jorge 	fite° 	da 

• 

termo de como se fizerão almotases 

E loguo no ine.sino dia pelos ofisiaes da camara 
foi feito almotases por estas deus mezes de novembro 
que vem e dezenbro a custodio nunes pinto e antouio 
rolz filho de maria misel porquoanto as outros almota- 
ses hiâo acabando o tenpo e mandarão fosem notefi- 
quados que viessem tomar juramento de que ris este 
termo ambrasio pra escrivão da calmara o escrevi 	es- 
teva° Rapozo 	piques felis 	Inofre Jorge 	tire° 
roiz da guerra 	Sebastião de paiva. 
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vereasão 

Aos trese dias do mas de novenbro de mil e seis 
sentais e trinta e dous anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custam, a faser 
camara se juntarão os ofisiaes pera se faser vreasãO e 
por eles foi dito que se o procurador tivese que requerer 
o &tese de que pelo dito procurador foi dito que lhe 
requeria que não dosem comprimento a hiia escritura 
que tinha fico Jorge dos indios o que visto pelos ditos 
ofisiaes diserão que acudirão a hiso de que fis este 
termo ambrosio pra tanl que ho.  escrevi --- Ino,fre Jorge 

ostento Rapozo 	Sebastião de paiva 	free rolz 
da guerra 	isques felis. 

vereasão 

Aos vinte dias do mesde no,venbro de mil te seis sentas 
e trinta e dous anos nesta vila de são paul° nas casas do 
conselho desta vila onde se custuma a laser °amara se 
juntarão os vereadores abaixo asinadas e o procurador 
do conselho sebastião de paiva e o juis frediquo de melo 
e pelos ditos ofrsiaes foi dito ao procurador do conselho 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo dito procurador 

• 

foi dito que lhe requeria a eles ditos ofisiaps da parte de 
sua magde mandasem notefiquar 	moriadores que se 
„unem pelo _botantã fisesem aponte o que visto pelos 
ditos ofisiaes mandarão i: mim taiialião que os note- 
fiquase de que Es este termo lambrosio pra tam o escrevi 

	

fradiquo de mello cout° 	jaspes feliz 	Inofre 
Jorge 	Sebastião de paiva. 

• 

vereasão 
1. • 

AOS vinte e sete dias do mes de novembro de mil e 
seis sentas e trinta e dous anos nesta vila de são paulo ti 

■■• 
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nas casas do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes 
da camara vereadores e o juis ordinario frediquo de 
nielo e o procurador do conselho pera se laser vereasão 
e loguo pelos ditos ofisiaes foi dito ao procurador que 
se ele tinha que requerer q fisese e pelo procurador foi 
dito que lhe requeria a eles ditos ofisiaes manda:nu. fa- 
ser a ponte desta vila que vai pera guarepe o que vistp 
pelos ditos ofisiae.s mandarão que - se fixas° quoartel de 
que fis este termo amtbrosiq pra  tabalião e escrivão da 
camara que ho escrevi 	fradiqup de mello cout°  
Piques felis 	Inofre Jorge 4"""  freo  roiz da guerra -- 
Sebastião de paiva. 

1 

• 

vereLsão 1 

• 

Aos quoatro dias do mes de dezenbro de mil e seis 
sentes e trinta e dous anos ne.sta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes da 
(limara pera se Usei'  vereasão e por as ofisiaes foi dito 
ao procurador do conselho se tinha que requerer o fi - 
mese o pelo procurador foi dito que el .  e lhe requeria man- 
(bisem juntar o povo por asim convir ao servis°, de sua 
magile  sobre a revolta de m el  omen da costa o que visto 
pelos ditos ofisiaes mandarão que se fixase quoartel de 
que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara que 
lio escrevi 	jaqueis felis 	Inofre Jorge 	fradiquo 
do mello coutu 	Sebastião de paiva. 

vereasão 

Aos onze dias do mos de dezenbro de mil e seis 
sentos e trinta e dous anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se eustuma a fazer 
camara se juntarão os vereadores abaixo aunados e o 
Juis estevão rapozo peva se User vereasão e sendo juntos 
pelos ditos ofisiaes fo,i dito que se o procurador tinha 

• 

• 
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que requerer o fisese e por o dito procurador foi dito 
que ele requeria aos ditos ofisiaes que eles mandasem 
armar e fwer Mia Sorva comp era uzo e custum.e o que 
visto pelos ditos ofisiaes diserío que havião de fuer de 
que às este termo que asinarão amborsio pra tem O es- 
crevi 	estevâ,o Rapozo 	Inofre Jorge 	jaques felis 

Sebastião de paiva 	fico rolz da guerra. 

vereasão 

• 

Aos vinte e quoatro dias do mes de dezenbro de 
mil e seis sentes e trinta e dons anos nesta vila de MO 
paulo nas casas do conselho desta vila onde se custuma 
a faser camara se juntarão os ofisiaes da cantara ao 
cliente asinados pera se faser vereasão e sendo juntos 
loguo por eles ditos ofisiaes foi dito ao procurador do 
conselho se ele tinha que requerer algiia couza o fisese 
e pelo procurador foi dito que ele tinha hü mandado 
que cobrar de condenasões estie porquoanta nesta vila 

-firtirlia meirinho nen alcaide pelo que ele dito procu- 
---or----ii'áo tinha 'cobrado as ditas oondena.sões e tinha 

o mandado en seu poder Pelaw-èfue protea siava não en- 
corer en pena e de entreguar o dito mandado no termo 
que foi pagado pera o procurador do cOnselho:do ano 
que vem o cobrar o que visto pelos ditoé ofisiaes man- 
darão que se lhe escreve% seu requerimento ambrpsio 
pra tabalião que ho escrevi 	frachquo de mello, cour 

Inofre Jorge 	jaques felis 	fre0 roiz da guerra 
Sebastião de paiva. 

vereasão 

Ao deradeiro dia do mes de dezenbro de mil e seis 
sentas e trinta e tres anos po,r ser pasado dia de natal 

• 

• • 

• 
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nosta vila de são paulo nas casas do conselho desta vila 
onde se custuma a faser calmara se juntarão os verea- 
dores e juis frediquo de melo e 4:4 procurador do conse- 
lho sebastião de paiva pera se faser vereasão e pelos 
ditos aflautes foi dito que se ele tinha, que requerer o 
fisese de que pelo procurador do conselho foi dito que 
ele não tinha que requerer de qué fis este termo em- 
bromo pra escrivão da camara o atrevi 	jegues felis 

fico roiz da guerra Sebastião de parva— fradiquP 
de mono cout°. 

• 

• 
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Juizes: — Antonio Raposo Tavares, Pedro Leme, o moço, Pedro 
Leme, o velho. 

Procuradores do Concelho:— Sebastião de Paiva, Oeraldo 
da Silva, Sebastião Ramos 
de Medeiros. 

Escrivão 	Ambrosio Pereira. 

Vereadores: 4"" Lucas Fernandes Pinto, lienrique da Cunha 
Lobo, Estevam Gomes Cabral, Estevam San- 
ches de Pontes, Paulo do Amaral. 

Almotaceis: 	Pedro Nogueira de Pazes, Francisco Corrêa 
Sardinha, Francisco Dias, Miguel da Costa, Ra- 
phael de Oliveira, o moço, José de Camargo, 
Luiz Gago, Pedro Cabral de Mello, Francisco 
Dias. 

Alcaide: Francisco Marfins Nobre. 
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ANNO DE 1633 

termo de juramento dado ao juis an- 
tonio rapozo uivares pera servir de 
juis este ano de seis sentas e trinta e 
tres. 

• 

Ao primem dia do mes ide janero de mil e seis sentos 
t i  trinta e fres anos nesta N ila de são paul° nas casas 
do e,onselho desta vila ond 3 se e isturna a faser camara 
por o pus fr ‘diquo de indo foi dado, o juramento dos 
s•uttos evangelhos a •antonto rapozo tartres pera que 
elo servis° de mis ordinario este ano, de mil e sois sentos 
e trinta e três anas por sair no pelouro que se abrio esto 
dito ano e ele dito antonio rapo,zo tal/ares reseboo o dito 
juramento e pio note() fa.ser o que deos lhe dese a en- 
tender guoardando em tudo q  servis° de sua magestade 
e o lireito as partes e segredo de justisa de que fis este 
termp ambrosio pra tabalião que ho escrevi--fradiquo 
de mello cont" 	,Ant" rapozo tavares 	oon declarasão 
que sairão mais no dito pelouro por vereadores luquas 
az pinto e anrique da cunha lobo e estevão gomes ca- 
bral e manool alvos pimentel por juis que he falesido 
• 3 procurador do conselho andre furtado que outrosi 
nimbem he falesido e pera se ,aver de abrir o pelouro 
se juntarão os ofisiaes do ano pmado de seis sentas e 
trinta e dons com algits ornes bõs do p,ovo e por não 
aver duas chaves que faltavão se abrio por sima por 

10 

• 
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falta das ditas chaves de que tudo, fes este termo am- 
brosio pra escrivão da camara que ho escrevi 	Inofre 
Jorge 	freo roiz da guerra --- jaques falis 	Sebas- 
tião de paiva. 

termo de juramento dado a luquas 
fl'z pinto e a anrique da cunha lobo 
para serem vereadores. 

Ao primem dia do mes de jaziam de mil e seis 
santos 'e trinta e tras anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila: onde se custuma a faser 
cantara pelo juis antonio rapozo Uivares foi dado o ju- 
ramento, dos santos evangelhos sobre hü livro deles a 
luquas fernandes pinto e anrique da cunha lobo pera 
servirem de vereadoras este ano de mil e seis sentas e 
trinta e tires anos Dor saltem no pelouro para que 'eles 
em t tudo bem e verdadeiramente servisem seus carguos 
guoardando o servis° de sua magdo e olhando pelo bem 
comii eles o prometerão faser ambrosia pra escrivão da 
cantara o escrevi 	luquas fiaz pt° 	árrique da cunha 
Lobo "M""  At° rapo,zo tavares. 

E loguo iio mesmo dia pelos ofiAttes da• cantara 
foi mandado a mi tabalião faser 'este terro de como da 
caixa dos pelouros estava aberta e se ab o por 8111141 por 

• 

faltarem duas chaves na quoal quaixa estava a pai ta 
fechada e lacrada asin e da maneira que pelo ouvidor 
foi fechada e por a dita caixa ,estar aberta por se abrir 
pela falta, das chaves se mandou faser este termo para 
&bestar como os ofisiaes que acabarão a deixarão de que 
ris este termo eambrosio pra escrivão que ho escrevi 
luquas rn pta Ata rapozo (avaras 	amue da cunha 
Lobo 	Sebastião de paiva. 

• 

• 
• 
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vereasão 

Ao primero. dia do mes de janem de mil e seis 
sentes e trinta e tr•es anos pelos ofisiae,s da Gamara fo,ik 
feito ahnotases pera estes dons meses de janeiro e fe- 
vereiro a fro° eorea e a pero noguera de poses por- 
gnoma° o juis estevão ramo, juis do ano pagado es- 
tava doente e o juis ordinario do ano pagado estar ocu- 
pado frediquo de melo e o não poder ser os quoaes fa- 
sião a saber fiem eorea em luguar de Sevo rapozo e 
pero, nogra de pases em luguar de frediquo de melo os 
quoaes fasião eles ditas ofisiaes aos sobreditos por se- 
rem pesou sufisientes pera imo e terem as partes requi- 
sitas.de que mandante* Moer este termo que asinão 	 • 

brosio pra tara que ho escrevi 	Atb° rapino tarares 
luquas fitz Pt" 	ãrique da cunha Lobo 	Sebastião 
de pobre. 

termo de jurarnt° dado aos alinotawes 

E no mesmo dia pelo juis antonio rapo tavares 
foi •dadd juramento dos santos evangelhos a p° nogra 
do poses e a fruo  °orca pera que eles servisem de olmo;  
toses estes doas meses de janeiro e fevereiro pa que 	 • 

elos servisem bem seu ofisio assim como deos lho detse 
a entender de que fis este termo que asintio ambrossio 
pra escrivão da ettimum o escrevi 	At' rapozo tava- 
res 	p° nogra de pazes Frano° Coma sardinha. 

vereasão 

AOS oito dias do mes de janero de mil e seis sen- 
tes e trinta e trem anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila Qnde se eustuma a faser camara 
se juntarão em cantara o sobredito juis ordmarro an- 
tonio rapou) tavares e o, vereador mais velho luquas 
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fernandes pinto e por faltar dous vereadores que sairão 
no pel,ouro a saber annque da cunha lobo, e estevão 
guomes cabra] por anrique da cunha não poder servir 
nesta Gamara pelo parentesquo que tem comiguo es- 
crivão dentro do quarto gra do e .por estar estevão gomes 
cabra) ausente desta vila e não ter ainda tomado jura- 
mento forão chamados os vereadores d,o ano pasa,do freo 
roiz da guera e inofre Jorge e o procurador do conselho 
do ano 'usado pelo deste presente ano ser falesido e 
sendo Juntas em camara puserão em pratiqua as couzas 
do bem comi) da tera e acordarão, que era nesesario fa- 
serse hil juis em luguar do morto manoel alvas pe- 
mentel e frit vereador que sirva em luguar de anrique 
da cunha lobo pelo bptarean fora po,r via do parentes- 
quo e htt do procurador do 'conselho pera servir em 
luguar de andre furtado de que de tudo, mandarão faser 
este termo ambrosio pra tabalião que ho escrevi -- freo 
rolz da guerra 	luquas fiz pt° 	Inofre Jorge 
Sebastião de paiva 	Ato rapozo tavares. 

Aos oito dias do iiies de "anel.° de mil e seis 
santos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo ealisto 
da mota apresentou Mia provisão do conde do o,fisio de 
tabalião desta vila a qual foi dado comprimento e man- 
darão uzase dela e que tambem servise do, sinal pubri- 
quo e raso que nesta camara tem posto cI que ate aguo- 
ra usou porquoanto tinha dado fiansa segura e abo- 
nada de que eu tabalião dou minha fe eu ambrosio pra 
tabalião que o escievi 	Ato rapozo Lavares 	luquas 

pt" 	fre° roiz da guerra 	Inofre Jorge 	Sebas- 
tião de paiva. 

• mesmo dia oito de 
juntos osos ditos ofisiaes 
foi aco,rdado que loguo 

luguar de manoel alve,s 

E despois (lesto loguo no 
nero do sobredito ano, estando 
em camara os asnint nomeados 
áfa fisese e elegese hfi juis em 

• 

• 

EEE 

• 
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',imputei que saldo no pelouro e hii vereador que sirva 
mi Jugula de 1 migue da cunha por O botarem fora 
pelo parentesquo que tinha, comigno escrivão na forma 
da ordenasão e hiTt puoci rador do, conselho andre fur- 
todo por morei' e, sair no pelouro t, loguo se tomarão os 
,otpos lia maneire seguinte por estarem algas °Ines da 

guover»onset presentes e se fes na maneira seguinte 
liltibroSIO pra 4. S('I 1'40 da eamara que lio escrevi 	Ane 
1'apOZ0 filVare- 	'tugias fibqz pt" 	lr ofre Jorge 	fre° 
roiz da gla1 1 . 111 	St bastião de paiva. 

• 

Votos que se tymarão pa juis 

pero leni( O moso 	 26 
,ioiío de brito e,asreo 	 21 
•r•° Iii pnwnsa 	 1 
Nr(1 ds que se t,oniarão para vereador 
paulo daniaral 
fre" joão 
paul() da silva 
per( lenw (1 norso 
1 )1904 111.8 (10I. do conselho 
gerablo I n  silva  
João fikz intub ra 
•r" de gaia 

f irtado 
ali riu o donringues 
ensine da silva 

26 
17 

1 
1 
ti 
1 
1 

• 

e sei h) tomados os votos pelo juis antonio rapozo ta- 
vares contigut escrivão da (amara CO %dorme os votas 
soldo peru leme 0 inoso por juis ordi ario em luguar 

manoel alves pementel o quoal sahio com inte e 
seis votos e paulo do amoral salno por vereador com vinte 
o seis Is otos em luguar de anrique da cunha lobo e ge- 
mido da, silva sahio com vinte e sete votos os quoaes 
mandarão os ditos ofisiaes se lhe dese juramento eu 

• 
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ambrosio pra escrivão da •amara que ho escrevi 	lu- quas fiez pté 	fre° roiz da guerra --- At° rapozo ta- 
vares 	Inofre Jorge 	Sebastião de poiva. 

termo de juramt° dt do a pero leme 
o m,oso pera servir de juis ordinario 

E loguo no mesmo dia pelo juis ordinario antonio 
rappzo, tavares foi dado o juramento dos santos evan- 
gelhos a p° leme o moso pera servir de juis ordinario 
neste flio ode mil e seis sentos e trinta e tres Janots em 
luguar do morto manoel abres poluente] guoardando em 
tudo o senis° de deos e de sua magde e o direito os 
padas e o segredo de justisa ele o prometei:), fazer de 
que fis este termo ambrosm pra eS C r fie  O ho, escrevi PC) lemine 	rapozo tavai es. 

termo de juramt° dado a gemido da 
SI lva pa procurador do conselho, 

No mesmo dia pelo juis ,ordinario antonio •apozo 
tavores foi dado o juramento dos santas evangelhos a 
gemido da siIN a p* que ele servise de procurador do 
conselho este ano em luguar do morto filidre .furtado 
ele o promete° User tudo o que sua magde lhe enco- 
menda asim como deos lho dose 4a enten lder de que fis 
este termo ambrosio pra escrivão, lio escrevi 	geraldo da silva 	At) rapozo taxares. 

• • 

termo de juramt° dado a estevão gu- 
ines eabral pera sen ir de vereador 

Aas quinze dias do mos de janeiro de mil e seis 
sentas e ti inta e tres finas nesta vila; de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se custunia a fazer 
comam se ajuntarão os ofismes a saber o ereador ;mais 
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velho luquas fernandes pinto e o juis ordinario poro 
leme o inoso e o procurador do conselho geraldo da 
itilva e sendo shi por eles foi mandado chamar a canta- 
ra a ostevío guomes cahral por tinir no pelouro por 
vereador pera se lhe dar jurament4 e sendo ala o dito 
estado guontes Cabral pelo juin poro lente lhe foi dado 
jurtunt" dos muitos evangelhos ao dito estevão guoineei 
cabra] pera que ele servime o ofisio de vereador desta 
vila guoardando em tudo o servis° de sua magdfr e se- 
gredo de justbut olhando pelo hem comia e ele o pro- 
mete° faser de' que (is este termo ambrosio prs escrivão 
da entoara que lio emerevi 	leititne 	emtevão gomei 
caibral. 

Veireasti eg o 

• 

Ais quinze dias do Ines de jancro de mil e seis 
mentos e trinta e trem anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conbelho desta vila se juntanio os vereadores 
Incluam ffinandes pinto e o vereador estevão guomes ca- 
bral e o procurador do conselho geraltlo da silva e o 
illIS ()Matado poro leme o :Juno peva se famer vereasão e 
too° pelos ditos dites da cantam foi dito que se o 
procuntdor do conselho tinha que requerer o, fiscos* e 
pelo procurador do conselho geraldo da silva foi dito 
que porquonnto pauto (lan)ara, vereador que saldo por 
x•otom em luguar de enrique da cunha mim via de pa- 
rentesquo que avia era piwente dele dito procurador do 
conselho no segundo gramo e Mio podem servir pelo 
que lhes requeria mandasem tomer outro vereador em 
luguar do dito paulo de atuara' o que vi-to pelos ditoc 
ofisittes da camara foi dito que se fisese outro vereador 
pera o que faiem chamados os ornes do povo na fortna 
que sua magdfr manda de que se fes cite termo ambrosio 
pra tabalião o escrevi 	lemme 	luquas rrz 
estevão gomes caibral 	gemido da silva. 
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E loguo no mesmo dia quinze de janero de mil 
e seis sentes e trinta e tres anos porquoante o verador 
que era feito por votos paulo de animal era parente de 
geraldo da silva eles ditos oftsiaes fasião outro vereador 
em luguar do dito paulo de •amarai visto o impedi- 
mento do parentesquo com e procurador geraldo da 
silva se fes na maneira ao diante declarado como se vem 
de que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara 
que ho escrevi 	p° lemme 	luquas fiz pt"— estevão 
gomes cabral 	geraldo da silva 	Votos que se toma- 
rão pera hii vereador em luguar de paulo damaral. 

estevão sanches 	 10 

e sendo os votos tomados como delas se ve saltio, por 
✓ereador estevão sanches de pontes o quoal loguo foi 
chamado pera se lhe dar juramento o quoal sahio feito 
com des votos de que se fes este termo a nbiosio prl 
escrivão da catirtra ho escrevi 	p° legume 	luquas 

pt° --- Estevão gomes cabral 	giraldo da silva. 

E loguo no mesmo dia quinze de janero, da sobre- 
dita era pelos ofisiaes da cantara foi mandado chamar 
estevão sa,nches pera se lhe dar juramento pera servir 
de vereador neste prezente ano e loguo pelb • uis lhe 
foi dado o juramento dos sarrtos evahgelhes a estevão 
sanches pera servir de verertdor este ano pera que 
gupardase em tudo o que sua magde lhe encomenda 
ele prometeo faser como deos lhe dese a entender de que 
fis este termo que asinou ambrosio pra talar o escrevi 
p° lemme 	Estevão sanches de pontes. 

• 

vereasão 

Aos vinte e dous dias do mes de janero de mil e 
seis sentes e trinta e tres anos nesta vila de sito pauto 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a f 

á 
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ser calmara se juntarão os vereadores a saber luquas 
fernandes pinto e estevíto guomes (librai e estevão san- 
ches e o juia perq leme pera se faser vereasão e o pro- 
curador do conselho geraldo da silva e loguo pelos di- 
tes ofisiaes da oamara foi dito ao procurador do con :  
solho se ele tinha que requerer o fisese de que fis este 
termo e dise o procurador que ao presente não tinha 
que requerer ambrosia pra escrivão da eamara o escrevi 

pc) lemine 	luquas frez pt° --- Estevão gomes cabral 
-- Estevão ganches de po intes 	giraldo da silva. 

mento que fizerão os ofisiaes da °a- 
mara 

Aos vinte e quoatro dias do Ines de janero de mil 
e seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são, pauto 

/LR casas do conselho desta vila onde se custuma a U- 
ser minara se juntarão os ofismes da camara vereado- 
ros e juis ordinario e o procurador do conselho a reque- 
rimento do procurador do conselho e sendo todos juntos 
pelo procurador do conselho lhe foi dito e requerido 
ioN ditos ofisiaes da ~Iara que porquoanto estava en- 
formado otavgio_ os moradores desta vila empenhadas 
com limitas dividaiz e fainhas por na tera não aver 
(nitro dinheim ser ão as ditas farinhas estava enforma,do 
pie os moradores da vila de santos e os merquadore.s 
fle4ta vila estavão falados todos pela muita novidade que 
avia este ano estava() apostados a não comprarem as 
farinhas nem tornarem a paguanientos mais que por 
doas tostoks o que era em grande prejulgo e perda da 
capitania e vila pelo que lhe requeria da parte de sua 
magde mandasem por cobro ma° e pusesem asento e 
pustura acomodada e com emente asim pera os lavrado- 
res como pera que as meiquadores não perquão, porqu.e • 
inclo por dons tostois eqmo dito he se perdera muito 
nos moradores esta vila visto levarem de careta-4e 

• 

• 
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cada pesa pera o mar dous tostois e doze vintens tatu_ 
venha a valer mais o coreto que a propria fatinha o 
que ' visto pelos ditos ofisiaes por servis°, de sua marle 
e bem comà deste povo e por não perderem os lavra- 
dores ordenarão, e mandarão e fiserão este asento e pos- 
tura que nehila pespa desta vila de quoalquer calidade 
e condisãO que seja fusa paguamento algii a quê deva 
por menos de pataqua e de pataqua &situa o que te 
consertarem e que outro -si nen-h -ti morador desta dita 
vila a não venda na vila de santos nen putra parte al- 
gas desta capta por menos"de pataqua e isto com pena 
de seis mil rs pera obras do conselho, e a bula da santa 
cruzada e querendoa os merquadores por menos da dita 
pataqua se lhe não fasa paguamentp e encorerão, na dita 
pena dos ditos seis mil rs asim o que a não quiser re- 
seber pela dita pataqua como aquele que a der por 
menos o quoal mandarão se cumpruse a dita postura 
como nela se continha e eu ambrosia pra tabalião que 
o escrevi 	p° leme ---- luquas fesz pte 	Estevão gomes 
cabra! -- Estevão sanches de pontes. 

ta. 

• 

vereasão 

• 

Aos vinte e nove dias do Ines de janero de mil e 
seis sentes e trinta e tres anos nestalvila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a 
faser vereasiu") onde veo o vereador mais velho e o pro- 
curador do conselho geraldo da silva e o juis o,rdi- 
nario pero leme pera se faser ereasão e sendo todos 
juntos por enão _virem a esta vila os mais_ mor:aderes por 
respeto das Zwheat que avia pola: falta de...tanoaa como 
ioi 	ado- oi-s ditos ofisiaes por terem que faser e acudir 
ao bem oomú desta vila mandarão chamar a baltezar 
de guodoi o velho por se não achar ao presente verea- 
dor da ano pasado pera que com o dito baltesar de guo- 
doi como omen da repubriqua pera se faser vereação 
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e sendo todos juntos pelos ofisities foi dito, no procu- 
rador do conselho »e ele tinha que requerer o fisese 

1101' o procurador clo conselho foi dito que ele não tinha 
que requerer de que fui este termo ambrowio pra escri- 
vão da cantara lio escrevi 	lemme 	'uivas fii7 
14" 	bar dl' godoi 	giraldo da silva. 

VeleaPão 

2\I):4 minguo dias do mes de feverero de mil e seis 
seilMs e trilai ,  e trem anos nesta vila de são pauto tias 
vasas do conselho desta vila (nide se custumis a filmar 
(limara se juntarito os ofisittes da cantara abaixo no- 
nieltdos e O pio( tirado» flo, conselho gemido da silva e 
loguo pelas distiles da clamara foi dito ao procurador 
lo c/mimalho se tinha que requerer o fis(me c pelo dito 
provitrad ir foi dito que cie não tinha que requerer oje 
b eis ambrosio pra tabalitt ) que ho escrevi 	p" lettime 

lufo Is fiz 11° 	14:stt vão gomes (abra; 	Estevrip 
)4:inibes de •pontri 	girt ido da silva. 

termo de juramenm dado a fre" mia 
nobre pera ()leniu& 

Aos simpto dias do mis de revertem de mil e seis 
mentos e trinta e trem anos licita vila de são paulo nas 
cii-as (h) conselho desta %Ha onde se costuma a faser 
cantara p(blo juis ordinarto per() leme foi dado O ju- 
ramento dos santos enutgellion a frit miz nobre pera 
que ele servise de alcaide desta vila porquoanto casto- 
vão grasia alcaide que era feito pelos ofismes da tatuara 
dons anos pesadas se fora e ausentara desta vila e não 
vinha a ela e se fora pera o termo da vila do .parnahiba 
eles ditos ofiwiaes d:t minara por serviio de -  sua: inagde 
e por ter dado ordem o alcaide mor desta capitania e4- 
colliesem titia pesoft pera alcaide pesou capaz pera o 
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ser e por o dito cristovão gra.sia se ausentar e ser in- 
quápaz eles ditas ofisiaas fiserão ao dito free miz na 
forma que dito he de que se fes este termo e o dito 
ft" raiz pro,meteo faser bem seu ofisio e guoardar em 
tudo o segredo de justisa e direito as partes tudo como 
sua magde manda eu ambrosio pra escriNão da amara 
ho escrevi p° lemme --- do alcaide fico f  'diz nobre -- 
luquas fisz ipt° -- Estevão gomes cabral 	Estevão san- 
ches de pontes 	giraldo da silva. 

vereasão 

Aos doze dias do, mes de feverero de mil e seis 
senta e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde 80 custuma a faser 
camara se juntarão ,os ofisiaes da amara pera se faser 
vereasão e sendo juntos pelos ofisiaes da camara foi 
dito se o procurador tive que requerer o fisese e pelo 
dito procurador foi dito que ele não tinha que requer 
aq presente de que se fes este termo ambrosio pra ta- 
babão que o, escrevi ---- p° lemme 	luquas firez pt° 
Estevão gomes caibral 	Estevão sanches de pontes 
giraldo da silva. 

• 

• vereasão 

I 

• II 

Aos dezanove dias do mes de feverero de mil e 
seis sentaq e trinta e tres anos nesta vila de são pado 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a fa- 
ser camara se juntarão os ofisiaes da. camara para se 
faser vereasão e sendo juntos por eles foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer o fisese 
e por o procurador do conselho foi dito que ele não ti- 
nha nada que requerer de que fis este termo ambrosio 
pie tam o escrevi 	p° lemme 	luquas fiez pt° 

; 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



a 

157 

Foiteviio gomes cabra! 	Estevão sanchos de pontes 
giraldn da silva. 

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mes de feverem de mil e 
seis sentes e trinta e ires anos nesta vila de são paulo 
nes ensas do conselho desta vila onde se custuma a fazer 
minara se juntarão pera se faser vereasão e sendo todos 
juntos pelos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho 
$e tinha que requerer o, fisese e por o procurador do 
conselho foi dito que estava enformado que os mer- 
quadores que vinhão a esta vila levavão o dinheiro fora 
da tora e não, levavão fasendas nem droguas da tora 
pelo que lhe requeria mandasem faser pastura que lhe 
pitresme wobre iso ou fixar quoartel o que visto pelos 
ditos ofisiaes da camara mandarão que se fixam quoar- 
tel pers que nenhila pesas levem, dinheiro fora da tora . 
• drognas e levasem -  fas."-e-aass4.  e.  carne de que rs este 
termo ambrosio pra eserivãO da camara o escrevi 
logotipo 	luquas fisz pt° 	Estevão gomes cabral 
giraldo da silva --- Estevão sanehes de pontes. 

(

Ir 

veres:alo 
• 

Aos vinto e seis dias do mes de feverero de mil 
e seis mentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
11824 NISt118 do conselho desta vila pelos ofisiaes da ca. 
mara foi feito hi1 juis po,rquoanto avia o impedimento 
de antonio rapozo tavares sendo ouvidor e por sair no 
pelouro po,r juis e por não tiver mais juis que o juis 
pero leme era nasesario faserse outro juin aos votos e se 
fes na maneira seguinte ambrosio pra' escrivão da ca- 
mapa o escrevi. 

• 

• 

• 
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Libro, que lado servir de vereasois 
este ano de 633 

vereasão 

Aos sinquo dias do mes de mano de mil e seis 
• . sentas e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 

,T essas do conselho desta vila onde se custuma a fazer 
vereasão se juntarão os ofisiaes da atinara vereadores 
e juis ordinario e o procurador do conselho geraldo da 
silva e pelos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho 
se ele tivesse que requerer o fisese e pelo procurador do 
conselho foi dito que ele requeria a eles ditos ofisiaes 

W tuo ,da esmera  puzesem cobro a este povo porquoanto se alt  levava desta vila toda a p_ rata e ouro que nesta vila 
fasião e ficava a itera sem dinheiro-  Pelo que lhe requer ker, 

1. 	
ria mandasern nío ievasem-  dinheiro deste Povo e que 1:14  
leva.sem drogu•as da tara farinhas e cerne4 e couros e 
pano 'o que visto pelas ditos ofisiaes mandarío que se 
fixase quoartel que nenhapesoa _levasse fies%  vila  
fora dela dinheiro senão droguas ,tia  tera com pena de 
seis mirra de que fia este termo ambrosio pra escrivão • 
da camara que ho escrevi 	Manoel pires 	luquas 
fiz pta -e-- Estevão gomes cabra] 	Estevão manches de 
pontes 	giraldo da silva. 

• 

• 

• 

E na mesma cantara sendq junto g os vereadores 
e juis ordinario, pelo procurador do conselho lhe foi re- 
querido aos ditos ofisiaes da carneira, que ele estava en- 
formado que algiltafksesog se querião, ginosar dos cam- 
pos realennas  sendo sue sempre 14epás que se povoou 
esta tera sempre tortioTproprios .  realenguos. e libertas ara 

eonfonne, suas poses, traserem selais 
.gpadas e mais cifeso'is e terem curai  de piado e suas casas 

e _SIMOSSiue sem_pre estiverão por ordem datas .  da cis- 
mara como _os livros e dadas cõstay_a pelo que lhe re- 
queria pozesem --Col■ro-  nos ditos eãpos realengues e deles 

4  ia 

ki.) C (liatieti; 
• 
• 1. 	et, 

• • 

• 
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fosern tomar pose e não consentisem que as tiles pescas 1 
se airpmasem nen, apoderasem nern arendasem ra•quenn- ' 
tom) f1e4 sesimtrias avia luguar e JãqosflLilipOsr&defl- 

'tios o kpostes sre guado, e mais trinam pera todos os 
moradores conforMe SUIRM posIbilidiules o que visto pelos 
ditos elimines da cantara mandarão que nehila pesoa de 
qualquer validade e eondisão que seja tome posesoes 
dos ditos campos nem os aluguem a houtrem nem se- 
cular nem eclosiastiquo com pena de seis mil Tu peva 
obras do conselho e a bula da (bruma& de que se fixase 
quoartel lios luguares publiques que viese a notisia de 
todos ombros e pra  escrivão da cantara lio escrevi 
Manoel pires 	Incluas fitz ipt° 	Estevão gomes caibral 

Fatevão manches de pontes 	giraldo da silva 
vA lernme. 

vereasão 

Aos minguo dias do mas de marso de mil e seis 
sent41t4  e trinta e tres anos nesta vila de são paulp nas 
casas do coni-elho pelos ofisiares da eamara foi ntre- _e .  
gue a chave da porta da eadett de sima a João demente ••■•• 
Paora abrir e exar a porta irrquonnto o alcaide e es- 
crivão sal fora e não podem asistir nesta vila e que 
seipziseiti . os presos não enricaria em pene joão clemente 
e asian a aseitou a chave de que fis este termo ambrinsio 
pra  escrivão da carnara a escrevi 	J°  clemente. 

• 

vereasão 

Aos doze dias do mas de marso de uni e seis sentes 
e trinta e ires RtION nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se custuma a faser camara se 
juntarão os ofisiaes da cantara pera se faser vereasão e 
sendo juntos pelas ditos °fistulas da esmera foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o 

• 
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fisese e polo procurador foi dito que Lhes requeria da 
parte de sua magde mandasem pasar precatorio pera 
a camara  da vila de santos pusese cobro no sal por- 

siloanto o etinhãO liado o que visto pelos ofisiaes man- 
darão, que a-ser- pas-- 	-qUoartel de que fis este termo am- 
brosio pra escrivão da carnara ho escrevi ---- p° lemme 
luquas rtz pt° --- Estevão gomes caibral 	grraldo da 

requerimt° que fes João da cunha 
em °amora 

IkOs doze dias do •mes de manso de mil e seis sentes 
e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se custume, a faser °amara es- 
tando ahi as ofisiaes da camara e procurador do con- 
selho ante eles apareseo João da cunha morador  nesta 
vila de são paulo e por ele foi dito que em casamento 
com hija filha de baltesar_ soares lhe derão „Mias: -- - 
quas de pesas do gentio da tena e posriurpanto mateos• 

en' 	catita lhas-  enclusir'a pe-ra .a, aJdea por ordem 
dos reyerendos_ padres da companhia pelo que lhe re- 
queria os mandasem tirar das áleas e não tavesem de 
ver *com indios mais que com sua higreja o que -visto 
pelo's clltos ofisiaes da camara diserão que aco,dirião ao 
bem oomil de que fie este termo ambrosio 08. escrivão 
da eamara o escrevi 	p° lernme ---iltlanoel pires 
luquas frz pt° 	Estevão gomes cabral 	giraldo da 
silva. 

• 

vereasão 

4%. 

Aos desanove dias do raes de marso de Mil e seis 
sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do .  conselho desta vila onde se custuma a faser 
camana se juntarão os ofisiaes da camara os abaixo 
asinados e por eles fgoi dito ao procurador do conselho 
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se tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito que ele rião tinha que requerer de que 
fis este termo ambrosio pra escrivão da camara ho es- 
crevi 	p° lemme 	luquas fit pt° 	Estevão gomes 
cabra' 	giraldo da silva. 

• 

emento que se fes 

• 

AOS desanove dias do mes de marso, de mil e seis 
sentas e trinta e fres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se custuma a laser cama= pelos 
ditas afisiaes da camara foi mandado faser este asento 
ern como eles tinhão feito asento e posturas nesta ca- 
ntara aos vinte o quoatro, dias do mas de "mero deste 
presente ano e porque na postura que se fes não se 
fes declarasão sobre OS paguamentos decLaravão e man- 
davão que a dita postura se atendera somente da feitura 
(leia em cliente e os paguamentas que se fizerem que se 
devião dentro da dita postura se fava a como valer de 
que fis este termo de asento embromo pra tabalião que 
o escrevi --- p° lemme 	luquas fiei pt° 	Estevão 
golpes cabral 	giraldo da silva. 

• 

• vereasão 

Aos vinte e seis dias do •mos de manso de mil e seis 
mentos e trinta e tras anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se custuma faser camara se jun- 
tarão os vereadores e o juis ordinario manoel plz e o 
procurador do conselho pena se faser vereasão e sendo 
juntos pelos ditas ofisia,es da camara foi dito ao procu- 
rador do conselho se tinha que requerer A fisese e pelo 
procuralor foi dito que ele não tinha que requerer ao 
presente de que fis este termo de vereasão ambrosia pra 
escrivão da cama= ho escrevi 	luquas fri pt° 

11 

WOM■ 
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Estevão gomes cabral 	Manoel pires 	Estevão man- 
ches de pontes ---- giraldo da silva. 

vereasão 

Ao primero dia do mes de abril de mil e seis sen- 
tos e trinta e tres anos nesta vila de sãp paulo nas casas 
do conselho data vila onde se custuma a fa,ser °amara 
se juntarão os ¡Mimes da Gamara e pelos oh:4am foi 
dito ap procurador do conselho que se ele tinha que 
requerer o• fisew e pelo procurador foi ditc que ele não 
tinha ao presente que requerer de que fis este termo 
ambrosio pra tabalitio que hp escrevi 	p° lemme 
luquas fiez pt° 	Estevão Ganches de pontes 	giraldo 
da silva. 

vereasão 

• 

Aos mwe dias do imas de abril de mil e seis sento& 
e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde éte custuma a faser camara 
se juntarão OS ofisiaes da camara abaixo asinados gera 
se faser vereasãQ e loguo peles vereadores e juis ordi- 
n,ario manoel piz fpi dito ao procurador do conselho se 
ele tinha que requerer o fizese e pelo dito procurador do 
conselho foi dito que não tinha, que 15e/querer ao pra- 
sente de que fis este termo embromo proi tam o escrevi 

Manoel pires 	Estevão sanches de pontes 	lu- 
quas ff/ pt° 	giraldo da silva. 

vereasão • 

• Aps vinte e tres dias do mes de abril de mil e seis 
sentos e trinta e tres anos netsta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasão se juntarão cks vereadores e juis ordinerio poro 

■••■ 	 ■■••■ ww, 
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• 
leme pera se faser vereasão e o procurador do conselho 
gemido da silva e pelas ofisiaes foi dite ao procurador 
do conselho se ele tinha que requerer o fizese e por o 
procurador do canselho foi dito que ele não tinha que 
requerer de que (is este tem o ambrosia pra escrivão o 
escrevi 	p° lemme 	luquas fiz pt° 	Estevão gomes 
cobrai 	Estevão manches de pontes 	giraldo da silva. 

vereasão 

Ao deradero dia do mes de abril de mil e seis 
mentos o trinta e tres finou; nesta vila de são paulo nas 
Clifeitit4 do conselho desta vila onde se custuma a faser 
entoara se juntarão os ofisiaes da camara os abaixo 
nados pira pira se faser vereasão e sendo juntos pelos ditos 
distiles foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o (Mesa e 'por ele foi dito que ele não ti- 
nha que requerer de que fb4 este termo ambrosio pra 
cserivão que lie escrevi 	J lemme 	luquas fiz pt° 

Estevão saneia& de pontes 	giraido da *live. 

vereaão • 

Aos sete dias do •Ines de maio de mil e seis Rentos 
e trinta e tres nesta vila de são paulo nas casas do 
~Relho desta vila cinde se custuma a faser amara se 
juntarão os vereadores luquas fernandes pinto e o ve- 
reador estevão gumes cabral e o juin p° leme e o pra- 
enredar do conselho geraldo da silva e sendo todos jun- 
tos por eles foi dito ao procurador do conselho que se 
ele tinha que requerer o fisese e pelo procurado; do 
conselho foi dito que ele não tinha que requerer de 
que fui este termo ambrosio pra iam  o escrevi —p" leme 

Iuqua frz pt" 	Estevão gemes cabra! 	giraldo 
da silva. 

• 

• 

• 
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termo de almotasel 

Aos sete dias do mes de maio de mil e seis bentos 
e trinta e tres anos pelos ofisiaes da cantara foi feito al- 
motasel a antomo nunca pinto em luguar de frei) roiz 
da guera porquoanto o dito fre° roiz da guera esta de 
caminho pera a vila de santos e fiserão almotasel eamp 
fiserão em lugar de bastião de paiva a file° dias •por- 
quoanto esta de caminho pera o rio de janeiro e de 
como asim o fiserão e asinarão ambrosio pra escrivão o 
escrevi p° lemme 	luquas fiez pt° 	Estevão gomes 
cabral 	giraldo da silva. 

vereasão 

41. 

• 

• 

AGNS quatonse dias do mes de maio de mil e seis 
sentps e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a User' 
vereasão se juntarão os ofisiaes da coimara pera se fazer 
vereat e sendo juntas pelos ofisiaes da °amara foi 
dito ao iprocuiador do conselho se ele tinha que regue- 
rer o fis tse e por não ter que requerer se fes este termo 
ambrosip pra eserivão da camara que ho escrevi 	lu- 
quas ftz pt° 	Manoel pires 	Ectevão, gomes Cabral. 

k 	4 

E loguo no mesmo dia peloijuis ia° leme e mais 
ofismes da °amara foi mandado a mi escrivão da caia- 
ra que letse os capitolos da coreisão trasendo consigno 
a guaspar guomes pera diser si nesta carnara avia algii 
omen que nela servise de nasão e sendolhe feito pelo 
dito preguntas ao dito guaspar guomes que declarase 
se na dita camara avia omen de nasão algii este ano pre- 
sente e por ele foi dito que não avia omen de nasão algii 
e loguo foi dito pelo juis pero leme aos ofismas da ca- 
mata gupardasem o dito capitel° no tocante aos capi- 
tolos que trato que nenhil ofisial mequanico servise 
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na repubriqua ofisias e por o juis manoel piz foi dito 
que se dose conprimt° ao capitolo da coreisão e por o 
vereador estevão guomes cabral foi dito que ele daria 
comprimento ao capitola da coreisão e pelo vereador 
luquas fernandes pinto foi dito que ele visto os mais 
ofisiaes darem comprimento ao oapitolo da coreisão e 
não poder ir contra ele e loguo pelo juis pero leme foi 
mandado a geraldo da silva procurador do conselho visto 
ser ele ofisial mequaniquo se sahise fora da camara na 
forma do capitOlo da coreisão por lhe darem compri- 
mento de que se fes este terna,'" que minarão eu ambro- 
sio pr° escrivão da camara que ho escrevi ---- p° lemme 
-- Manoel pires 	luquas ftz ipt" 	Estevão games 
caibral. 

Aos vinte e dous dias do Ines de maio de mil e 
seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas CaStIS do conselho desta vila onde se custuma a 
User camara se juntarão o juis ordinario manoel piz e 
n vereador mais velho luquas fiéz pt° pera se faser ve- 
reastio e por não virem os mais vereadores a esta vila 
nen aver procurador por estar disposto na" forma d to 
asento atras se não fes vereasão de que lis este termo 
ambrosia pra escrivão da camara .o escrevi 	Manoel 
piras 	luquas fiz pt". 

vereasão 

Aos vinte e sinquo dias do mets de maio de mil e 
seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselhp desta vila se juntarão os ofisiaes 
da °amara juizes e o vereador mais velho e por não aver 
procurador se nã,o•  fes vereasão de que fis este termo 
ambrosip pr.  escrivão da °amara que ho escrevi 	p° 
imane— Manoel pires luquas fie/ pt°. 
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No mesmo dia pelos ofisitbes dacomera os abaixo 
asinados foi feito almotasel a miguei da costa sem em- 
bargup do termo atras porquoanto antes de se foser a 
fia dias •estava nomeado o dito miguei da costa do 
termo dos livros desta camara e de como fiserão ao ditp 
miguei do costa o minarão ambrosio pra escrivão da 
camara o escrevi Manoel piras p° lemme luquas 
fiz pr 	Inofre Jorge. 

• 

termo de juranito dado a miguei da 
costa pera almptasel 

Aos vinte e seis dias do ine,s de maio, de mil e seis 
sentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara pelo juis ordmario manoel piz foi dado o jura- . 
mento dos st.ntos evangelhos a miguei da costa pera 
servir de almotasel estes dous meses de maio e junho 
pera que bem e verdadeiramente servise seu ofisig na 
ausensia de sebastião de paiva ele o prometeo User de 
que fis este termo ambrosio pra egierivão o escrevi 
Miguel da Costa 	Manoel pires. 

• 

• 

•  

vereasão 

• 

• 

Aos vinte e sete dias dg lhes de /maio de mil e 
seis sentes e trinta e tres anps nesta vila de são pauto 
nas Casas do conselho desta vila onde se custuma 
fa.ser camara se juntarão os vereadores e juises pera tra- 
tarem as oouzas dg bem comi e loguo foi feito e toma- 
dos os votos pera, procurador dp conselho porquoanto 
geraldg da silva estava escluido de que lis este termo 
ambrosio !pra' escrivão o escrevi. 

Vtotos que se tomarão pera procurador do con- 
selho 

sebastião, ramos 	 21 

• 

• 
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e sendo tomados os votos pera procurador do conselho 
sahio por pr4curadpr do conselho desta vila sebastião 
ramos o quoal mandarão 43s ofisiaes da °amara chamar 
pena se lhe dar juramento doe santos evangelhos de que 
fis este term,o ambrosio pra tatu o escrevi. 

E loguo pelo juis ordinario manoel piz foi dado 
o juramento dos santos evangelb,os a sebastião ramos 
de medeiros pera que ele servis° o ofisio de procurador 
do conselho bem e verdadeimniente cpmo, deos lho der 
a entender olhando pelo bem conni e ele o promete° 
faser de que fie %te termo arnbrosm pra tam o escrevi 

p° lemme 	Manoel ipires 	sebastião ramos de 
niedrog. 

vereastio 

Aos vinte e oito dias do mes de maio de mil e seis 
sentas e trinta e tres anos nesta vila de são, pauto nas 
casas do conselho desta vila de são paulo estando ahi 
OS vereadores e juises ordinarios pena se faser vereasão 
e sendo, juntos pelos vereadores foi dito que se o prp- 
curador do conselho tinha que requerer o fisese e pelo 
pr,ocurador do conselho foi dito que ao, presente não 
tinha que requerer do que fis este termo ambrosio pra 
tam o escrevi 	luquas ftz pt° 	Manoel pires 	Es- 
tevãp cabral 	sebastião ramos de medras. 

• 

• 

vereas'ão 

Aos quoatro dias do •mes de junhp de mil e seis 
sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasãck se juntarão os vereadores estevão sanches e 
luquas fernandes pinto e o juis gero leme e o procu- 
rador do conselho sebastião ramos e pelos pfisiaes da 
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camara fo,i • dito ao procurador se ele tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que lhe 
requeria a eles ditos ofisiaes da °amara mandasem cha- 
mar a paulo damaral e lhe desem o juramento, pera ser 
vereador visto ser feito em ausensia de anrique da 
cunha e se fisese a estevão sanches porquoanto era o 
procurador gemido da silva parente de paul°, damaral 
o que visto pelos ditos ofisiaes da mara mandarão que 
se eserevese o requerimento do procurador de que fis 
este termo ambrosio pra tam .o escrevi 	luquas fissz pt° 
.~~ p° lemme 	Manoel pires 	Estevão cabral 	Es- 
tevão sanches de pontes 	sebastião rainos. 

No •mesmo dia 	 aos quoatro dias de 
junho eu escrivão da camara, apresentei aos pises e 
vereadores e procurado,res do conselho o mandado do 
ouvidor geral que tratava sobre que não servise omen 
de ofisio e pelos ditos juises e vereadores a saber es— te- 
ão Sanches e luquas fernandes' pt° foi dito que eles 

davão compriint° ao mandado do ouvidor geral mas 
mandavão que spestivese ate avizarem ao ouvidor geral 
e entretanto, se não dese a execusão porquoanto o que 
não avizar ao dito ouvidor geral de como proveo o conde 
e lhe ma,ndavão o treslado, da doasão eog dedal:mão que 
seja enformado das provisões e a.cumprknt° do guover- 
nador geral deste estado dioguo botelhd de que fis este 
termo que asinã.o Éambrosio pra tam o escrevi 	p lem- 
me 	Manoel pires 	luquas ftz pt° 	Estevão san- 
ches de pontes 	sebastião ramos de medras. 

vereasão 
• 

Aos o,nze dias do mes de junho de mil e seis sen- 
tos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os ofisiaes da camara pera se faser 

• 
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vereasão e sendo juntos os ofisiaes da camara por eles 
foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do conselho sebastião 
ramos foi dito que lhes requeria a eles afisiaes da ca- 
ruaru consertassem a cadea itque o alpendere estava por 
idesair e a eadea rombada pelo que lhe requeria puse- 
sem cobro nos forasteiros que levavão pesas fgra da teria 

-4 . . 	 , 	.• 
o que visto pelos "ClitOS -Mitos diserão que a tudo acu- 
dirião, ambrasio :pra escrivão o escrevi --- p° lem.roe 
!nuas fieh pta --- Estevão sanches de pontes 	Estevão 
cabral 	sebastião ramos de medres. 

1 • 

No mesmo dia em camara pelo vereador estevão 
sanches de pontes foi requerida aos vereadores estevão 
guornes cabral e luquas fernand-es pinto e ao juis ardi- 
nario poro leme que porquoanto o proeuradar gera1do 
da silva tinha agravado de o botarem fora da cantara 
e estava por agravo lhes requeria mandasem vir a pro- 
curador do ano passado porquoanto sebastião ramos o 
não, 'Will ser e sendo visto o requerimt° pelos vereadores 
luquas fiz pinto e estevão guorncs cabral foi dito que 
(-Nles se conformavão com a ordena.são de sua magde no 
tocante ao causo e por o juis ordinario pero leme foi 
dito que se fisera a.sebastião ramos procurador do con- 
selho porquoanto.,tiuha culpas dele. por .  hüauto que 
contra ele se fes por gastar o que era do povo -Contra o 
ser•isg de sua magde e por ter culpas dele e por acor- 
darem asim mandarão faser este termo que asmarão 
ambrosio pra e,.scrivão da camara o escrevi --- 'Nuas fi'z 
pto --- Estevão eabral 	Estevão %arrelies de pontes. 

termo de juramte dado a paulo 
amarai 

Aos desoito dias dg mes de junho de mil e seis 
sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 

• 

• 
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casas do conselho desta vila onde se custuma fuer ca- 
mata pelo juis °Hirtará), per° leme foi dado o juramt° 
dos santos evangelhos a ;paul° damaral pera que ele ser- 
visse seu pfisio de vereador -visto geraldo da silva estar 
empedido por culpas que dele avia porquoanto o verea- 
dor que fizerão durante o impedimt" que tinha o dito 
paulo damaral o ditp gemido da silva estava acabado 
visto o crime e o dito paulo clamarei ser feito por votos 
deste povo direitamente ele dito pero leme lhe deu o 
dito juramt" conformandose em tudo com o dito termo 
e pareseres dos ornes bõs desta repubriqua por asim o 
determinarem nesta camara onde forão chamados por 
ele dito juis sendo presentes o juis manoel piz e o ve- 
reador luquas fiz pinto e o procurador do eoneslho se- 
bastião ramos de medeiros ele dito paul° damaral pro- 
mete° faser bem seu ofisio como deos lho der a entender 
de que fie este termo que amou ambrosio pra escrivão 
da cismara p escrevi p° lemme 	Pauli° de amarai. 

vereasão 

• 

• 

Aps desoito dias do mes de junho de mil e seis 
sentas e trinta e Ires anos nesta vila de são pulo nas 
casas do conselho desta vila onde se chstuma a fazer 
vereas&) se juntarão os ofisiaes da eamka e sendo jun- 
tos pelos ofisiaes da camara foi dito, ao procurador do 
conselho que se ele tivese que requerer o fizese e por o 
procurador do conselho foi dito que lhes requeria da 
parte de sua hmagcle posesem lxiiclerigup nas aldeas 
conforme a lei de sua iiiagde —e—C-OrdO"firie o a.sento que 
estava nesta camara do povo e que outrosi lhe requeria 
fOsem _tomar pose das aldeas o que visto pelos ditas ofi- 
siaes &serão que a todas ac,odirião, e darião comprimento 
a lei e requerimt° do procurador do conselho eu ambro- 
sio pra tabalião que o, escrevi 	p° lenime 	Manoel 
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pires 	luquas fiez pt" 	sebastião ramos de medeiros 
Paullq de amarai 	14>atevão °Librai. 

E loguo no mesmo dia pelo procurador do conse- 
lho foi dito que lhes requeria a eles dites ofiaiaes da 
calmara pusesein cobro nas teres da auky e carequaPuik, , 
PQN1111Ânit,28 P:nreiseAdQ3 padres da companhia que- 
rijo usairp_Weras . e não consentião que lavrasen(os, 

' oradoras sle que se perdia m 	 muito e aos dizimos de sua 
magde pelo que lhes requeria pusesem cobro mas° o que 
✓isto pelos ditos ofisiaes diseráo que a tudo acudirião 
eu 4ambrosiQ pra em o escrevi ---- p° lemme 	luquas 
fiaz pt° 	Paulo de amarai 	sebastião ramos de 
• edros. 

• 
vereasão 

Aos vinte e sniquo dias do fines de junho de mil e 
seis sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
onde se custuma a faser vereasão, se juntarão os verea- 
doras atras asinados pera se faser vereasão e send,o jun- 
tos os vereadores e os Juizes ordinarios peru leme e ma- 
noel piz e o procurador do conselho sebastião ramos 
lognio pelos ofisiaes da clamara foi dito ao procurador 
do c‘onselho se tinha algfia equza que requerer o Mese 
e por o procurador do conselho foi dito que lhe requeria 
que fisesem almotases p° os dous meses que vem e que 
outros' lhe requeria fosem tomar pose das aldeais na 
forma dos capitolos da coreisã,o o que visto, pelos ditos 
ofisiaes da cantara mandarão que lhe e-rrevese seu re- 
querimt° e que eles acudirião de que fis este termo am- 
brosick pra tam o escrevi 	p° lemme ---- Manoel pires 

luquas fit pt° 	Estevão cabral 	Pauli° de ama- 
ral 	sebastião ramos de medro. 

• 

II 

• 

• 
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termo de como se fizerão almotases 

No mesmo dia pelos ofisiaets da °amara fo,i feito 
almotases pa servirem estes dous mesas que vem de ju- 
lho e aguosto a raleei ,doliveira o anoso e jorope ide cá- 
marguo e de como fiserãp aos ditos lis este termo, que 
asinarão ambrosio pra tam o escrevi 	Manoel pires 

luquas trz pt° 	Estevão cabra! 	Paullo de ama- 
rai 	sebastião ramos de imedra. 

vereasão 
• 

Aos vinte dias do mes de aguosto de mil e seis 
sentos e trinta e trets anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se cu.stuma a faser 
vereasão se juntarão os vereadores e juises ordinari•os 
perra se fasei vereasão e p procurador do conselho se- 
bastião, ramos de Imedeiros e sendo todos juntos pelos 
ofisiaes da cam,ara foi dito ao procurador do conselho 
se tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito e requerido aos ofisiaes da camara que 
nesta calmara estava MI termo feito e esinado pelo povo 
pelo coal cõstava requerer o _pov,o que_no dito termo es- 
tava asinap.bota,sena fora das aldeas os religipzas da . 	, 

de' 	 »sus por nelas,astarean Outra, az' lei de 
gema magde pasacla na era de seis sentps 44 onze nal  qu'Oal 
maraa que nas ditas altas .estejão cleriguos nas aldeais 
pelo que lhes requeria tirasem o traslado do, dito termo 
autentiquo do dito livro da camara pera enviarem ao 
senhor gd" geral porquotanto os que tinhão.  algas deles 
assinado no.,dito.termo se asinaião este presente an -42 em 
entrada do que tanhãe asinado com sua letra e °elogio 
dos padres da companhia em_Aue dit.seinijetkem . asealia,„ 
os dita, padres nas aldeas sendo contra a lei de sua 

L • Lso. • 

m'ag-Ae e jurdisão real e asim mais lhes requeria que 
mandasem elas ditos ofisiaes da carnara fixar quoarteis 
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nos luguares (publiques pera que de segunda fra por 
diente que são vinte e dous deste mes todas os aunracish 
.rts desta vila e mais estantet.e . abitante.s,poin jgusjie 
graes_io a baldar', de4niEuj a».1.t.l. „ar aedefender a jura,* 
realparquoanto, os padres da, companhia 1 querilinswas. 
par fasendo conservem-afio; -fe-na-dne; 711reitO.  e cleriguos.  caste- 
lhaii-Osa  forasteiros estando na tera tres anos de asiste-  ncia 
ttistir-fremea.  filie sua magcle manda com pena de seis mil rs 
para a bula da erusada e acatador e que visto estarem de 
caminho pera a .aldea,de amanga d_a_dencler.,..a_jurdisão 
real wr ausadresq. ic sseremsusurpar !agenda juiseasineiçie, 
	 e que outrcsi lhes requeria que porquoanto sa- 
bado que vinha. .. .os ditos ofisiaes estava.° fora desta. 
vila na dita aldea e era nesesario fasecrense almatases para 
os dous meses que vem de setenbro e outubro pelo que 
lhe requeria os fisesem e que outrosi lhe requeria da parte 
de sua magcle mandasem pesar mandado executivo dos 
que faltarão de hir ao cammho do mar o que visto pelos 
ditos ofisiaes da °amara diserão que se tresladase o ter- 
mo autentiquo e que outresi se fixase qupartel de se- 
gunda por cliente vinte e dous deste mes fosem a aldea 
todos com suas pescas e negros com pena de quoatro mil 
rs pera obras do conselho e acuzadar e que outrosi se 
p•ase mandado contra as que não forão ao caminha 
do mar executivo de pena de seis mil rs de que se fes 
este termo ambrosio pra escrivão da camara que ho, es- 
crevi 	pa brame 	Manoel pires 	luquas fiez pt° 
Pauli° do amaral 	Estevão, cabral 	sebastião ramos 
de medro°. 

No mesmo dia pelos afisiaes da camara foi feito 
ahnotases pera servirem estes dous meses que vem de 
setenbro e outubro e fizerão a luis guaguo e a poro 
eabral de melo e de COMQ os fizerão se asinarão eu ai»- 
bramo pra escrivão da eamara o escrevi 	p° leram° 
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Manoel pires 	luqu:as fica pt° 	Pauli° do amarai 
Estevão cabral 	sebastião ramos de medro. 

termo que mandarão faser os ofisiaes 
da camara 

• 

Aos vinte e Mi dia do mes de aguosto de anil e 
seis sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se eustuma faser 
vereasáo se juntarão os ofisiaes da camara desta vila 
de Sfig pauto e o ouvidor desta capitania e sendo todos 
juntos pot eles foi manda& a mi escrivão da ca,mara 
em como eles ditos ofisia,es da eamara e ouvidor desta 
oapitania asistirão na aldpea de marui por servis°, de 
sua mando pera se dar éoMPrimento a sua lei e fasendo 
pregu.ntas aos padres da companhia lhes declarasem por 
que modo e iffitavão na dita aldea Zejaoliderão, 

isziasest_avãa.sle. pose dela e por ordeja_do seu provin- 
sial e porquoanto era contra a jurdisão real de sua magde 
e centra sua lei pelo que eles ditos ofistaes em compri- 
mento da dita lei e defensão da jurdisão real de sua 
magde querem saber os moradores que são deste ,pareser 
e defensores da lei e jurdisão de sua Émagde e guoar- 
dadores de suas leis pera o que poserão quoarteis e man- 
darão ajuntar este ,povo por asim reis:lucrer o procu- 
rador do conselho) sebastião ramos delmedeiros e pera 
cõstar se lhe leo a todos este termo pera os que Saint 
fesem deste ,pareser o asinasem eu ambrosio pra taba- 
lião que o escrevi 	Don franc° de lemos 	Alvaro 
netto, o moso 	Inofre Jorge -- P° dolivr° --- João 
paisp—p.  Ante botelho 	Aleixo jprge 	pascoal dias 

J" clemente 	João miz de heredia 	Don João 
Matheos Rendou. 	Ant° da cunha dabreu 	Mel ve- 
lho -- jpão roia 	froo soares 	Pedro, lleme 	Bar 
Lopes 	clemente alveres 	macio preto 	Manoel 
ftz 	Po domingues 	P° de prado 	freo cubas 

• 
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AtItiadOr 1e0 	fre° leme 	Cornelip darzan 	Aseenso 
luis grou 	João Roiz per& 	de litiguei t grasia — 
ire° barboza --- Amador nogrs 	Rafael dolivrs 
guomez de ineireles—Rafael dolivra o moso--Em tudo 
o ce for da go,rdisão dell Rey sou por ella e me asino 
Sebastião ftz Correis 	Aleixo leme --- gaspar jm° ba- 
reto 	geo t dias 	de baltesar t giz" malio 	Bd° de 
quadros 	Gaspar cubas for 	Jim° fico de pontes e— 
Luis feijo 	Baltezar giz" Vida! 	P° morais madura 

P`' medra 	Sebastião pedrozo leite --- Joan Remem 
Anta pedrozo -- Amador buenp 	Ant" rapozo 

Uivares João da Cunha 	Manoel pires --- lernme 
biques 	pt° 	Estevão, varal --- fico dias borges 

-- Patino do amarai 	sebastião ramos de medros 
asino no que toqua a jurdisam dell rei Pedro vias de 
Barros -- fernão dias -- Jozepe de souza -- Dou con- 
pring" a lei de sua magia e me asino gabriel pinhrG 
costa -- N. Bareto. 

termo de juranit° dado ao capitão 
mel pexoto da silva 

Aos vinte e seis dias do mes de aguostp de xiii e 
seis isentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho onde se custuma a faser vereasão 
se juntarão, os vereadores e juises ordinarioe e sendo 
alui com o procurador do conselho pelo caotão maneei 
pexoto da silva lhes foi apresentada, hua proyisao de 

"Lçapaitair• aos forasteiros de toda, esta oapitartja na quoal 
oTep-nrciveo 	capitão.man,o's  el pexoto o capitão mor desta 
capitania ao quoal dito capitão manoel pexoto da silva 
pelo juis ordinario, mel piz lhe foi dado o juramento 
dos santos evangelhos em. camara e pose do dito car- 
guo para tudo faser COMO sua magde lhe encomenda 
ele dito capitãoimanoel pexoto da silva o prometeo faser 
como sua magde lhe encomenda de que se fes este asen- 

• 
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to que asinou com c juis eu ambrosio 
(amara que ho escrevi 	Manoel pires 
da silva p° lemme luquas fit pt° 
ral 	sebastião ramos de medres. 

piai escrivão da 
Mel peam  

Paullo do as- 

• 

• vereasão 
• 

• 

■ 

• 

• 

• 

• 

• 

As vinte e sete dias do mes de aguosto de mil e 
seis senteis e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a far 
ser vereasão se juntarão os vereadores a saber o verea- 
dor luquas fernandes pinto e paulo do amarai e o juis 
ordinario peia() leme pera se fase Ivereasão, e o procu- 
rador do conselho sebastião ramos de medeiros e sendo 
todos juntos pelps ofisiaes da earna• 	ra foi dito ao pro- 
curador do conselho se tinha que requerer o fisase que 
ele dito lhe requeria da parte de sua magde condena- 
sem ao obriguado pu a. seu fiador que estava obnguado 
a dar carne porquoanto faltava nesta vila o que visto 
pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que fose nate- 
fiquado João roiz per que com pena de de,s mil rs 
peitam duas reses r este povo visto o Qbriguado ma- 
noel joãO estar no servis° de sua magde de 'que se fes 
este asento e outrosi requereo. mais cS dito procurador 
cio conselho •en como estava enformado que os padres 
da cpmpanhia levavão, fora da aldea índios fora da 
aldea e capitania e se poses° padre na aldea pelo que 
lhe requeria acabase dar comprime a lei de sua magde 
e os botasem fora da aldea o que visto pelos ditas ofi- 
siaes mandarão que se lhe escreves° seu requerimt° eu 
ambrosi,o pra esenvão da °amara ho escrevi p° lemme 

Paullo do amaral 	luquas 	pe 	sebastião 
ramos de media. 

• 

• 

• k a 

• 

• 

I  

' 

1 ! 
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vereasão. 

• 

• 

• • 

Aos tres dias do Ines de s•tenbro de mil e meis men- 
tos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas casas 
clo conselho, dela onde se custuma a faser vereasão se 
juntarão Os oftsiites da camara e procurador do conselho 
e sendo todos juntos pela procurador do ~isento foi 
dito que ele tinha que requerer e pelos ditos ofisnaes foi 
dito que requerese e pelo procurador foi dito, que lhes 
requeria aom ditos ofisiaes da cornam dast rn a eXeelkiii.0 
os mandados das penas do conselho, e peks ditos ofi- 
siaes foi dite que lhe desom o execusão e que outrosi 
requeria mais ele dita procurador que fone a aldea de 
sua mitgcle a acabar de dar cxecusão, a lei de sua magde 
o que visto r5elos ditos ofisiaes da camara diseeão que 
tieudirião ti jurdisão de sua lung& de que se fes este 
termo eu ambrosio pra escrivão da coaxara que o escrevi 

p° lemino 	Iutitia fiz pt" 	Estevão cabral 
sebastião Minus de medra, 

o veroaslict 

•  

Aos des dias do Moi de setenbro de mil e seis sen- 
tas e trinta e ires anos Denta Vila de são paulo nas Ca81123 
do conselho cl tsta vila onde se custuma a faser vereasão 
se juntarão os ofisiaes da eamara abaixo asilados e por 
eles foi dito que se ele procunidor do conselho tinha 
que requerer O fisese e pelo procurador de conselho foi 
dita que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da parte de 
sua imagde foseni acabar de dar comprime a lei de sua 
magde a alden de sua magile e que outrosi estava nesta 
vilaIiiï cometi prejudisial a este povo por nome antão 
roiz pachequx que foge BosW fora. da yils a requerime 
do povo pelo que lhes requeria o lan.sasem fora desta 
✓ila o que visto peles ditos ofisiaes da camara mandarão 
que fose escrito seu roquerime e que a tudo acudirião 

12 

Á 
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de que fis este termo eu ambrosio pra escrivão da °a- 
mara que o escrevi --- p° lemime 	luquas fit pt 
Estevão cabral 	sebastião ramos de medres. 

vereasão 

• 

Aos desasete dias do mas de setenbro de mil e seis 
Bentos a trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
v•reasão se juntarão os ofisiaes da camara pera se faser 
vereasão sendo presente o •pro,cunador do conselho e 
loguo pelos ofisiaes da °amara foi dito ao procurador 
do conselho se ele tinha que requerer o fisese e loguo 
por o procurador do conselho foi dito e requerido aos 
ofisiaes da calmara da parte de sua magde que fosem 
a aldea de marui acabar de dar comprime da lei por- 
quoanto os padres da companhia se tinhão apoderado da 

ialdea de marui e que outrosi fusewiLalcleas 
sima a torriaandisr ee-delas na forma que mandão os ou- 
'Mires geraes e pselos--aitos ofisiaes da camara foi dito 
que eles hirão pasado este mes de setenbro a dita aldea 
de marui e as demais e avendo luguar o que loguo não 
fasião por estarem ocupados na dita aldea e outrosi 
pelo dito procurador do conselho foi ,dito que lhes re- 
queria inaxidasem todos os$moradort desta vila faser 
os-eaminhos.  e pinfeS.  e .  tranquas e que outrosi lhe re- 
queria condeniiiiii" oSa  que corarão carne_ sem Jisensa 
desta »amara o que visto pelos ditas ofisiaes da °amara 
mandarão, se fixase quoartel que com pena de mil rs 
fisesem todos os caminhos e pontes e que fose pesado 
mandado contra pero taques contra mel fit guaguo e 
wro guomes em mil is e que lhe requeria a eles ditas 
o:iriam da °amara que,plemeigetab-es fora notefiquade... 
Que-com pena de seis mil rs não recallase—a antão..toN 
pachequo fim siia_casa e que ele o fispra pelo contrario. 
pel,o que lhes requeria a eles ditos Mimes da calmara o 
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denasem na pena dos seis mil rs ao dito clemente 
alvas e o otasem fora da fera o que fiã'to pelos ditos 

S.  ofisiaes da camara mandarão que se lhe escreve seu 
requerimt° eu ambrosio pra escrivão da camara o es- 

. tarevi 	p° lemme 	inquira friz pt° 	Pauli° do amarai 
Estevão cabral 	sebastião ramas de medr°8. 

• 

requerimto que se fes nesta camara 

E 'aguo no 'mesmo dia .estando em °miara os ofi- 
siaes da eamara ah i apareseo os abaixo asinados mora- 
dores nesta vila de são paulo e por eles foi dito e reque- 
rido aos ofisiaas da °amara que ima() roiz pachequo 
estava nesta vila e era amen prejudisial a este povo 
e que ja fora botado fora dela e• ora novamente vinha 

enbarasar a tera 	o enbariiã-v-a . e.  fora botado fora 
a requerimt" do povo pelo que lhes requeria. ° o botasem 
fora da tera Ée que outros' nega consentisem que nesta 
vila procurase ter foro por ninguem e o mandase fose 
assistir em sua tascada corno os mais porquoanto, andava. 
desenquietado este povo o que visto pelos ditos ofisiaes 
da cantara, diserão, que no toquante a ter foro la se ouves° 
com os juises e no toquante a antão roiz pachequo visto 
o pro,curador do conselho sebastião ramos requerer em 
lifillle do povo o batagem fora ,e ser ja botado fase fora 
(10 termo c quoal requerimt° fes o procurador do con- 
selho em camara perante mi escrivão da camara que o 
botasem fora de que tambem dou fe requerer o procu- 
nidor de que fis este termo .ambrosio pra tam o, escrevi 

João de brito Oassão --- João da Costa 	freo João 
Domingos Cordeiro 	Ant° alvos Conoeiro 	Rafael 
dolivra o rnoso 	PD dolivra 	cristovão men,des 
fre° borgas --- João, Correa 	Gaspar mil 	At° da 
silveira 	geronymo da veiga 	João pais 	Mel 

alvares de sousa estevito rapozo  __ do penedo 	João 
Raiz preto 	freo leme 	Fre° roiz velho 	fra) 

• 

• 
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marfins nobre ---- Costankno saavedra 	Jm° pt° de 
ponttes 	Amaro alvores 	fernãodo monhos 	Per- 
não dias -- bastião t glz" s. Gaspar de lovera 	Dos 
piz pt° 	Atanazip da mota --- Guilherme Pompeu 
Simão borges 	Ignacio Jdalmeida 	Pedro corea 
Ant° botelho. 

vereesiie 

t 

Aos vinte e quoatro dias do mes de setenbro de 
mil e seis sentos e trinta .0 ires anos nesta vila de são 
paulo nas casas do conselho desta vila estando ialhi os 
ofisiaes da camara e o procurador do conselhp ps se 
fazer vereasão se juntarão todos ps ofisiaes e por os 
ditos ofisiaes da mara foi dito ao procurador do cozi- 

. 	selho se ele tinha que requerer o fisese e pelo procura- 
dor do oonselhp foi dito que ao ¡presente não tinha que 
requerer de que GO fes este termo eu arnbitosio pra es- 
crivão da oamara o escrevi --- p° lernme °~". Manoel pi- 
res --- luquas fim% pt° — Paullo do amarai i """ Sebastião 
ramos de medros -- Paull,o de mira -- Ant° de Andrade 
harahujo -- Mel Correa -- P° nunes de Pontes --- gas- 
par  	Diogo favores 	Sebastião Mendes -- 
Sebastião fiei preto. 

	

i 1? 	 : 	1 
/91 '1.‘ 	 Aos vinte e quatro dias do mas de setembro do 

I I  iI. 	t . '" 	) P ano de mil e seis sentes e trinta e tres __nes __tas  vila...de I. )  
..-s- \ 	 sãospa,. ulo te;e achou o ouyjclE igerall e doutor mfgell-é cisne i: i de fnti--eéiahde pr-ee  zentes em oamara os ofismes delia 

inanoell pires e ipere lleme juises e •os vereadpres lu- 
, 

, 	 quas fernades e paulo de axnaral e procurador do oon- 
i e 	e 	selho bastão ramos 

jiroyeaao dito ouvidor gentil .  q" se cumprão todas 

	

1 	 as coreisois posadas pellos ouvidores geraes posados e 
dezernbargaderes exsetoados os provimentos que se fa- 

, 

zein nesta coreisão 
• 

• 
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prove° o dito ouvidor gerall que os juizes ordina- 
rios e mais ofisiaes da ea,mara prezentes e futuros não 
dem eomprimtu a provisão allgita do donatario que 
Vier se -  em branquo os nomes dos providos em allgurn 
oficio por ser enfórmad,os os ditos ofisiaos a provião por 
meioS'illisitos sem o dito donatario ser diso sabedor 

proygo_ii dito ouvidor gerall que os ditos ofisia&ii 
desta mimara prezentes e foturos não julguem cauza 
atlgfla acresemtamdo nem demenuindo na medida do 
pão vinho azeite e vinagre e se mesa e vemda pella.s 
medidas q vinhã,o do, padrão antigo e as fizesent afilar 
por ser em tempo em que ellas servião destes anos atra- 
Zfl dos 

proveo . q" os almotaseis não tirem 	 sobre os 
• 

bointi's ofisiale‘ se gupardão ou não as tachas e postura.s 
pa que se lhes 	 de reindeiros e jurados aven- 
doas e aos juizes ordinarios pertenser llansar aos sa- 
pateiros 

provgo que os juises ordinarios deu juramento aos 
feridos e denunsiantes nos eazos em que a ju.stisa ouver 
Iugt r Dera que debaixo deite deellarern quem os feriu 
e como o cazo sosodeo 

_provi!). 
 

q 	ditos juizes não numerem nem rubri- 
quem livros de notas querella nem sumario deltas sem 
ser encadernado com couro, ou pregaminho porque do 
COlItTillif) se sege rasgaremse e perderemse as folhas em 
dano das partes 

prove° que se não proveja pesoa allgüa 
tasell,senão aquelles trinam pais e avos ..que. ousem ..de, 
,ser da reptiblliqua e em fallta delles provejãe aquelles 
que forem eazados com as filhas e netas dos sobreditos 
(ontanto que não tenhão rasa de moura nem judep nem 
diaa—seji&einfamados nem provento pesca que não sir- 
va ,ofisio de justisa e fazenda 

proveo outrosi que não entrem em ofisio da repu-.) 
blliqua nem governisa delia estrangeiro allgum que não 

• 

• 
• 

■ Ci 	A. 	• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



4— 182 

seja, 

. 1 	

naturall destes reinas e senhorios por ser a.si. °em- 
? forme a direito e lleis de sua magde 

provim que nas materiastgera eumprão Man- 
dados dos capitilis e t-45aft-es ae  gera–  e o que mtiodão, os 
capitãis mores 
• • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 

• • • 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 

• 

• 

_p_j_eoyeo cf os juizes ordinarios com muita delligen- 
sia cumprão a hei de sua magde que de navo se apre- 
gou sobre as escopetas e que agora esta apregoada 

proveo que a hei sobre o sellario do juis dos or- 
ftios e."--pt---7,ifid•ores que ora se registra em °amara se 'en- 
tenda tambem nos juizes ordinario-; quorido forem 
fora 

proveta _que se cumprão as heis de sua rnageatade 
na maiella nde si tomar pose das alldeas e o faski com 
muita delligensia 

e asi preguntou a dito ouvidor gentil aos ofisiaes 
da camara a renda dos foros desta camara e que ren- 
dião e por enes foi dito que se pasaria sertidão do que 
renderão este ano pasado e o deste e verão, o que he e 
se arecadara / e achou o dito ouvidor gerai! que _não 
avia tirquados orfãos, em que depazitase a fazenda dos 
prfãos pedi° aos ditos ofisiaes da <minara. lhe nomease  
Mi homem abonado pera .depozitarif e responderão que 
ate a pra oamara defendi/1,o s  

proveo mais que os iallmotaseis allmatasasem os 
vinhos a__boin carno bom que não pase.de oito pizoi e - 

cpme, ruim e desta manra ouve o dito ouvidor 
gerall por provido, nesta 'matem e os ditos ofisiaes di- 
serão que lembramdolhe outra eouza lho lembrarião / 
e que os juizes ordinarios estãdo allgilas vezes em ser- 
viso dell rei não, mão obrigados a .... e desta roam? 
asinou o dito ouvidor geral! e eu João da fonseca es- 
crivão da ouvidoria geral! o escrevi 	Migel Cisne de 
faria. 
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E loguo no mesmo dia ante os ofisiaes da cantara 
apareseo ¡mamei João e por ele foi dito que ele estava 
obriguado a dar pene ao povo e que muita gente a •  
(Portava sem !imensa deles ditos ofisiaes--  da calmara pelo 
qtrirlbrrequerra mandasean fixar quoartel que nin- 
'Atuem cortase carne e 08 condenasern os que oortasent 
o que visto pelos ditos ofimiaes da cantara mandarão 
qui fixase ce,artel pera serem condenados de que fim 
444 ttrrno eu ambrosia pra escrivão da tatuara o escre- 
vi 	Manoel pires 	luquas ftz pt" 	Pauli° do ama- 
ra, 	sebastião ramos de modr"". 

vereasiío 
• 

li 

1 

•t 

Ao primeiro dia do mes de outubro de mil e seis 
mentos e trinta e tres anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho dela onde He custuum faser vereasão 
wi juntarão os ii ifisiaes da cantara e o procurador do 
conselho maluktião ramas de medeiros e loguo pelos ofi- 
bines toi dito ao procurador dio conselho se tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador da conselho foi dito 
flue lbe requeria que a sua notisia lhe era vindo que 
II hikreja da abica de niartn que eles ditos, ofisiaes da 
eatutra por servis), de sua magde flutuai() feehado.,,es- 
tava aberta e que não sabia quem a abrira pelp que 
ibes requeria a eles ditos ofi,iiaes que visito o doutor 
• tar de cantinho pera a vila do 1~111,1111,a lhes regue- 
resetil tarase o dito doutor devasa na dita aldea por 
[sim (ou•ir ao servis() de sua magde pera se saber quem 

ahrtrat e se proceder contra eles e que outrom reque- 
ria desem Ø execusão o mandado que tstava pautado so- 
bre o cantinho do mar porquoanto os capitães tinhão ja 
dado o rol dos que não forão e que outros] lhe requeria 
que condettasent a clemente eives porquoanto fpra 
notefiquado não recolhese a sua casa autão roiz pache- 
quo por mandado deles ditos gfisiaffl da camara e não 

• 
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quisera obedeser pelo que lhe requeria o oondenasem 
o que visto pelos ditos ofisiaes da camara mandarão 
que se lhe escrevese seu requerimento e outrosi lhe 
requeria da parte de sua magde fosem a tomar pose da 
aldea de Orna na forma dos capitulos 
do não protestava não se lhe dar em culpa e que outrosi 
lhes requeria a eles ditps ofisiaes da camara dieferisem 
aos mais votos e mandaseut,inatar o povo pera deferir 
a eles o que visto pelos ditos ofisi.res eda-  camara- 
darão-  que se lhe escrevese seu requerimta eu ambrosio 
pra escrivão da camara que o escrevi --- luquas frz pt° 

Manoel pires 	Pauli° do amarai 	Estevão ca- 
bra] 	sebastião ramos de medreis. 

vereasiin 

• 

Aos oito dias dp mes de outubro de mil e seis sen- 
tos e trinta e fres anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a faser verear 
são se juntarão ps vereadores e juis ordinario e o pro- 
curador do conselho gera se faser vereasão e por eles 
todos foi dito que se ele procurador tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria a eles ditos ofisiaes da camara d çs Parte. de sua 
magde que eles ditos ofisiaes da oamara ,por servi s° de 
sua im agd e  requeresem ao, doutor :migueli cisne de faria 
ouzidor...geral que .nesta. via _estava fose a aldea de sue 
magde de marui a dispensar a sua magde da forsa que 
se lhe avia feito porquoanto se levantavão com a jur- 
disão real de sua magde e CQM a •ldea, indios de sua 
magde e asim mais lhe .viera a sua notasia que estando 
as portas da higreja da dita aldea fechadas lhe abrirão 
estando •eles ditos ofisiaes nesta vila em serviso de sua 
magde e que protestava não perder sua Imagde a pose 
em que estava e asim mais protestava irem tomar pose 
das aldeas de sima avendo luguar pera iso o que visto 

	 ~. 	_M 	III i • ei 11 
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petas ditos ofisiaes mandarão que se lhe escrevese seu 
requerimt° eu ambrosio pra Lescrivão da cantara que ho 
escrevi .." " Manoel pires 	luquas ftz pt" 	Patino do 
amParal 	sebastião ramos de medres. 

• 

vereasfia 

• 

• 

• 

Aos oito dias do Ines de outubro do ano, de 
seis sentos e trinta e tres veo o dito,oturidor agezga a ca- 
mara pera acabar o que fiquou por despachar eõ os 
ditos ofisiaes e preguntou aas ditos pfistaes que lhe \ 
descri] de2ozitario da arca dos . ortãos e por eles foi dito 't  
que a tera não, shera_e.capa,g de arqua .  por respeito.  de .ase1/4  3 
cazas serem de taipa _e as roul;ão cada OFa.  e demais diso 
nãaegerne. no. pQVO !e estão em suas_fazendas e 1 
o governador gerall não dar em tempo de amansio 
rabello a não avia e n toda a costa do brazill / agy..eo o 
dito ouvidor gerall que se não dose pose a ofisial all- 
guin de justisa nem da cantara sem oorer folha e achan- 
lyse culpa se não tiara seguimt° se pena de eincoenta 
cruzados pera obras do conselho e bula da santa cru- 
vida / e proveo mais que ele deixava em esta camara 
	 pena que a goardasem por asim o mãdar sua 
magde o que os ditos ofisiaes foi dito que cites tinhão 
feito a saber ao, p,ovo o como quenão dar a execu.são a 
provido da vereansa e o dito pino, se juntara e 
todos diserão que a não quenão azeitar pOrq" tio.ãto 
n.---Tiovo hera pó-bre—é-O  prQcurador do conselho sebas- 
ilfle—fiiiiiio—s" for -P .-dito em nome do povo se não asei- 
tese porquoãto tinhão que requerer sobre a dita exe- 
cusão e que asi por asa red.°, não davão a,execusão a 
dita._prqvizão a- te ..-avizarem a sua magestade e-  ai' ác".-.  

governador gentil e para dito euvidçangesall foi dito 
que_elle _protestava pellas pesoas e beis dos ditos 
siaes da ._camara aver .todas as perdas e danos que sim 
meg&  resebese em sua fazenda de nãç guardarem ,  suas 
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• 

provizoi? como seus vasallos . que são e que po,r rezois 
9-que ssciaria a sua magda e governador gentil protestava 

da éexecusão da dita provizão e que se lhe pasase ser- 
ticlão com o tresllado deste capitollo e por os ditos ofi- 
siaes foi dite que elles davão 	 e pera iso mãe 
dargto_chamar o povo o quoall se !levantou contra_ eles 
o,fisiaes dizendo não aseitar e elles 	 e de como • 

asi io cimento esinarão e eu joão da fonseca escrivão o 
escrevi --- Miguel Cisne de faria 	Manoel pires 
luquas fitz pt° 	Pauli° do amarai --- sebastião ramos 
de medra / E _p_mzep mais o dito ouvidor gerall que 
OS moradores da parnahiba fastu) e ajudem a ponte de 
botatã  &Adindo ao dia e tempo que lhe for asinallado 
pellos ofisiaes desta camara com pena que aquelle que 
não aeodir com sua gente pagara dez cruzados pera o 
conselho e sera ouvido com embargos em a execu.são 
sem pr° depozitarem o dinheiro em mão do tezouretro 
deste conselho e desta.manra ouve por conclluida esta 
coreisão e asinou eu jpão da fonseca o escrevi 	Migel 
Cisne de faria. • 

vereasão 

1. 

• 

Aos oito dias do mas de outubro de mil e sei 4 sen- 
tas e trinta e tres anos nesta vila de sã,o friaulo em ca. 
mara onde estavão os ofisiaes da calcara ante eles apa- 
reseo mel joão branquo e requere° a desobriguasão que 
tinha 	da carne po,rquoanto cortavã,o todos e não queria 
cortar o que visto pelos ditos ofisiaies diserão que avião 
por desobriguado ao dito mel João eu ambroào pra toam 
o escrevi 	Manoel pires 	luquas frei pt° 	Paullo 
do amarai --- sebastião ramos de medras. 

1 . 

I 	, 

 • 

I• 
I 

, 

I 

.' 

it 

vereasão 

Aos quinze dias do mes de outubro de mil e seis 
sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
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cartas do conselho dela onde se custuma a faser versa- 
são se juntarão os ofisiaes da °amara vereadores e juiz 
ordinario e procurador do conselho e sendo todos jun- 
tos pelos ofisiaes da camara foi dito ao procurador do 
conselho que se tinha que requerer o fisese e pelo, pro- 
curador do conselho foi dito que comforme a ordenasão 
lhe requeria *a eles ditos ofisiaes da camara que fisesem 
Fui juis porquoanto estava empedido pero leme o moso 
como era pubriqup e notorio pelo que lhes requeria 
da parte de sua magde fisesem juis em luguar do dito 
pero leme tia forma da lei de sua dmagde  o que visto 
pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que se fixase 
itioartel peta que as pesoas da repubriqua se juntasem 
alumiai desaseis deste a hitt' ora depois do ineo dia 
pers se faseie juis ordinatio em luguar do empedido 
T» leme o 111080, que asim mais requeria o procurador 
10 conselho a eles 'ditos ofisittes da cantara acudisen a 
aldett de marui acabar de dar a jurdisão de sua magde 
p ra levar tambent as de sima protestando de não en- 
corer tas penas postii -s—POi . elpitolos de coresão o que 

visto pelos ditos ofisiaes da ,camara mandarão que se 
lhe escrevese seu requeritnt° e que eles acudirão em 
avend,o luguar o que togue não fusião eles ditos ofisiaets 
pela., muitas ocupasois que avia nesta vila com a vinda 
do ouvidor geral a ela e que asim requeria mais visem 
as lavar ias e, vendagens de vinho e de tudo o mais 
poxquoanto .iesta‘ la'enformado que almotasavão hã 

nlio.e rendião outro o que era em prejuizo deste povo 
e as ofistaes lhe mandarão escrever seu requerime e 
que acudirão a iso eu ambrosio pra escrivão que o es- 
crevi 	luquas fim pt° 	Manoel pires 	Paullo do 

amarai 	sebastião ramos de medro. 

vereasão • 

Aos desaseis dias do mes de outubro de mil e seis 
sentis e trinta e trelh anos nesta vila de são paulo se 

o 

• 
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juntarão os ofisiaes da camara os abaixo asinados a 
saber vereadores luquas fernandes pinto e paulo do 
amaral e juis ordinario, e procuradpr do conselho sebas- 
tião ramos pera fa.serem bil juis durante o empediment•o 
de poro leme o mo por estar empedido na ferina do 
quoartel que por eles ditos ofisiaes foi mandado fixar 
e se fes na maneira abaixo e ao diente declarado de 
que fis este termo eu ambrasio pra tabalião e escrivão 
da camara que o escrevi com declarasão que se fee nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
confira eu ambrosio pr tabalião e escrivão da camara 
o escrevi. 

• 

• 

Votos que se tomarão pera ¡ilidis em au-sensia de 
pero leme o Inciso digno durante o empedimento de 
pego leme o mos° 

pero leme o velho 	 23 
Lourenso cardozo 	 1 
pero de moraes 	 1. 
mateus leme 	 1 

e sendo tomadas os ditos votos sahio pero leme o velho 
com vinte e trem votos e por contar mais sabia feito 
Pus durante o empedimentp de per leme4  g moso e 
sendo feito mandarão que fose note quedo pero leme 
o velho oorese folha na form. do odpitolo da coreisão 
porquoanto eu escrivão da camara notefiquei O dito 
capitolo ao, juis ordmario manoel piz lhe dese compri- 
mento e diso dou minha fe notefiqualo de que fis este 
termo eu ambrosio pra escrivão da camara que ho es- 
crevi -- Manoel pires Ambrosia pra 	luquas ftz 

Pauli° do amara! 	sebastião ramos de medro. 

E loguo no mesmo dia depois de ser corida a folha 
pelas tabeliães desta vila a paro leme o velho por se 
lhe não acharem culpas como gista da folha eorida que 

1 

• 

ii 
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fiqua em meu poder pelo juis ordinario manoel piz foi 
dado, o juramentp dos santos evangelho- ao dito pero 
leme o velho pera que ele servise de juis durante o ~- 
pedimento de pero leme o moso pera que fisese seu 
ofisio como sua •agde lhe encomenda guoardando o 
segredo de justisa e o direito as partes ele asim o pro- 
nieteo faser de que fis este termo eu ambrosia pra escri- 
vão da minara que o escrevi 	Pedro Heine 	Manoel 
pires. 

vereasão, 

Aos vinte e dous dias do Ines de outubro de mil e 
seis sento e trinta e tres ano,s nesta vila de são paulo 
na.'; caias do conselho desta vila onde se custuma a User 
vereasão se juntarão os vereadores luquas fernande 
pinto e anrique da cunha lobo por ser escluido paulo 
ao amarai por ordem do ouvidor geral miguei cisne de 
faria do ofisio e cargo de verador e o vereador estevão 
guonies Cabral e o juis ordinario pero leme o velho e 
sendo todos juntos por ele foi dito ao procurador do 
miiselho sebastião ramos de medeiros se ele tinha que 
requerer do bem comil deste povo o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que lhes requeria desem 
comprimtn a lei de sua magde e que protestava não, 
encorer en pena algii- a e de seu requerimt° lhe manda- 
sem pasar sertidão e por os ofisiaes da chamara a saber 
o vereador mais velho luquas fernandes pinto e os jui- 
ses ordinarios e vereador estevão guom•es cabral foi dito 
que estavão prestes pera defender a jurisdisão real de 

magde e que se pa.sase sertidão ao procurador do con- 
selho de que se fes este termo eu ambrosia pra tabalião 
que o escrevi 	Pero lleme—luquas riu pta—Manoel pi- 
res 	Estevão cabral 	sebastião ramos de medres. 
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vereasão 

Aos vinte e tres dias do Imos de outubro de mil e 
seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são, pauto 
nas casas do eonselho desta vila depois de acabada a 
eleisão e fechados os pelouros nos que. vinbilia. ),da caixa 
e a pauta Tect&ia e laearada OQM o lave do selo real 
cles'iztb 	ects--  ida oom linho _e, send-40: fechada. e 
tudo dentro ,  pelo dito ouvidor geral foi entregue as.cháj .  vos _ dela a saber uma a inafre Jorge vereador que foi 
o anp pasado e ,o3/46"fra a esteva.° rapozo jurs ordinario 
manoel plz por ser Talesida o juis do ano pasado pra- 
seiro do dito esteva° rapozo e o vereador do ano •asado 
fre° raiz̀ 	guera não estar nesta vila keessaabriwurik) 
assiatitpesoas e bens st lerenLas..ditas-ehaves e não 
bulirem nos pelouros nein ,pauta ate _cheguado o..tempo 
que conforme, a .  ordenasão ,se a de abrir, de que se fes 
este term-  O.  que asmarão com o dito ouvidor geral eu 
ambrosip pra escrivão da °amara que o escrevi 	Migel 
Cisne de faria 	Manoel pires 	Inofre Jorge da es- 
teva. ° rapozo. 

vereasão 

• 

Ao deradeiro dia. do mas de autubfo de mil e seis 
centos e trinta e tras anos nesta vila db são paulo nas 
casa s do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes da 
camara os vereadores luquas fi•z pinto e anrique da 
cunha lobo e esteva° gupmes cabral pera se fasere.m os 
almotases e o juis ordinario gero leme e procurador do 
co,n‘selho geraldo da silva pera se faser almotases e 
sendo todos juntas pelo juis ordinario pero leme o velho 
foi ditp que ele não queria faser almotases nem asistir 
nesta camara sem se corer a folha a geraldo da %silva 
nem se destratar o parentesquo com as vereadores e pe- 
los vereadores foi dito que o dito geraldo da silva estava 
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livre e que por os parentesquos se obriguavão quoanto 
Ma% que não avia parentesquo e sem embargup de tudo 
fizera o almotases os vereadores sem o dito pus por 
não querer asistir na coimara eu arnbrosio pra tani o eS- 

erevi. 

vereasão 

Aos sinquo dias do mem de novenbro de mil e seis 
mentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 
('aza tio ooneelho desta vila onde se custuma a faser 
Nroreasão se juntarão os vereadores luquas fernandes 
;ilidi° e enrique da cunha lobo e o juiza maneei pires e 
o procurador do conselho geraldo da silva pera se faser 
verme-410 e sendo todos juntos loguo pelo procurador do 
conselho foi dito que ele ao presente não tinha que re- 
querer de que fis este termo eu ambrosio 	escrivão 
(Ia esmera o escrevi 	Manoel pires 	giraldo da silva 
— luqua44 	pt° 	rt nque da Cunha Lobu. 

E loguo no mesmo dia fizerão almotase.s pera ser- 
✓irem estes dons meses que vem primeiros segtea de 
novenbro e dezenbro e fizerão miguei vw pinto e fico 
dias de que fis este termo que minarão eu arnbrosio 
pra tabelião que o escrevi -- grraldo da silva --- Manpel 
piras 	Atrigue da Cunha Lobo. 

termo do juramt° dado a fite° dias 

E loguo pelo juis ordinarro manoel piz foi dado o 
juramento dos santos evangelhos a fre° dias poro, que 
ele fose almotasel estes doas mezes a saber este de no- 
Nenbro e o de dezenbro que bem e %erdadeiramte servise 
e ele o promete° faser de que fis este termo que asinou 
eu ambrosio pr* ?In o escrevi --- Fre° dias --- Manoel 
piras. 
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• Np mesmo dia protestou o vereador mais velho 
luquas fernandes pinto de não vir mais faser vereasão 
a esta earnara porquoanto servião parentes hils com 
outros no terseiro e quoartp graao e o escrivão da cama- 
ra lho escrevese seu requerimt° por mandado dos ofi- 
siae;s da mimara que presentes se acharão e por o juis prdinario mel piz e o vereador anrique da cunha foi 
dito e o procurador do conselho geraldo da silva outrosi 
foi dito a saber dise o juis ma piz que estava servindp 
autualmente avia des meses o °arguo de juis sem parou- 
tosquo algú nesta camara e ao presente servia com an- 
Tique da cunha lobo em Mia sentensa e hú suprimto 
do ouvidor geral como dela custava e refutando ele 
dito juis o mandou chamar o ouvidor geral e a my 
escrivão da camara e com pena de quinhentos crusados 
e sospensão de seu ofisio o ametise e servis e com ele 
apontandolhe as 'lesões do parentesquo por ser mais 
desviado mandou que sem embarguo de tudo -servise e a 
estevão guomes cabral pela quoal resão ele dito juis 
serve com o dito anrique da cunha lobo e com o dito 
estevão guomes cabral obedesendo ai s mandados de seu 
superior e que protestavão eles não encorer em pena 
algila e não vindo o vereador luqu.as fernandes esersi- 
tar seu carguo todos os sabados não epeorenem pena 
algüa porquoanto o dito luquas efernanles pinto se acha 
nesta dita vila e que servião a gsaber dle dito juis com 
anrique da cunha por asim o determinar o dito ouvidor 
geral e deslindar por não aver ja parentesquo por via 
de suas molheres pela finidade de que se fes este termo 
eu arnbrosio pra tanl o escrevi 	Manoel pires -- luquas 
fPz pt° 	ãrique da Cunha Lobo 	giraldo da silva. 

• 

vereasão 

Aos doze dias do mes de novenbro de mil e seis 
sentes e trinta e tres anos nesta vila de são paulo nas 

e. 

• 
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casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasão se juntarão os vereador es luquas fernandes 
pinto e anrique da cunha lobo e o procurador do con- 
selho geraldo da silva estandg presente o juis pero leme 
o velho e por diser o dito poro leme o velho que nesta 
°amara avia parentesquo entre os vereadores estevãg 
guomes cabra] e anrique da cunha lobo e o juis manpel 
piz peru os quoaes não avia soprimt° nen estava deslin- 
dado g parentesquo pelo que não queria faser vereastiO 
ate se não deslindar parentesquo ou mostrarem so- 
prime de quem o podia dar e sem embarguo da re- 
posta e dito do juis pero leme requere°, o procurador 
do conselho geraldo da silva se fisese vereasão aos +ve- 
readoras e ao dito pis e pelg dito juis foi dito que p 
procurador geraldo da silva se lhe não avia condo folha 
na forma do capitolg da coreisão os qupaes estavão 
nesta camara pelo que não fasis vereastto com ele e não 
mostra mais que hüas sertidões e não sentensa do ou- 
vidor geral pelo, que não conhesia nele dito gemido da 
fillva nem o consentia por procurador pelas resões ja 
atras escritas e ditas e por o vereador mais velho luquas 
ftniandes pinto foi dito que g procurador do conselho 
gemido da silva não tinha folha conda depois que en- 
trara nem tinha apresentado sentensa pelo que ate não 
corer folha e nãck mostrar sentem o não conhesia ppr 
procurador e mostrando sentensa e oorendoselhe folha o 
conheseria e por o vereador annque da cunha lobo foi 
dito que ele oonhesia a geraldo da silva por procurador 
do conselho em vista de Mia sertidão que apresentgu 
nesta camara de que de tudo se fes este termo pera 
custar eu ambrosio pra escrivão da °amara o escrevi 
Pedro lleme 	luquas fiez pt° 	eárique da Cunha Lobo 

giraldg da silva. 	• 

13 
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vereasão 

1 

Aos desanove dias do mes de novenbro de mil e 
seis sentias e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
camara se juntarão os vereadores 'aguas fiz pinto e an- 
rique da conha lobo e estevão guomes cabra! e o juis 
pero leme e o procurador do conselho geraldo da silva 
pelos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho se ele 
linha que requerer o fisese e pelo procurador foi dito 
que ele não tinha que requerer de que fis este termo eu 
ambrosio pra escrivão da camara o escrevi 	Pedro 
fleme 	ãrique da Cunha Lobo 	luquas fiz pr 
Estevão gomes cabral 	giraldo da silva. 

Aos vinte e seis dias do mes de novenbro de mil 
e seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se cusCuma faser 
vereasão se juntarão o juis ordinario manoel piz e o ve- 
reador luquas fernandes pinto e sendo ahi pelo alcaide 
foi mandado chamar aos vereadores anrique da cunha 
lobo e estevão guomes cabral e que foi dado por re- 
posta doos sobreditos vereadores que eles não hinão a 
faser vereasão porquoanto não avia prcicirrador do con- 
selho nesta vila por estar o prpcuraddr no mar e por 
não quererem vir se não fes vereasão i  sendo que avia 
algúas couzas pera se tratar nesta camara e bem comil 
de que mandarão' faser este termo ambrosio pra escrivão 
da camara o escrevi 	Manoel pires 	luquas fiz pr. 

vereasão 

Aos tres dias do mes de dezenbro de mil e seis 
sentes e trinta e freis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custiuna a faser 
vereasão se juntarão os vereadores estevão guomes ca- 

■ e 
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bral e luquas femandes pinto, pera se laser vereasão e 
o juis ordinario manoel piz e por não aver nesta, vila 
procurador do conselho por ser na vila de santos nem 
o do ano pesado estar nesta vila se não fes vereasão a 
quota se fara sendo nesesario em vindo de que fia este 
termo ambrosio pra escrivão o escrevi — ãrique da cu- 
nha Lobo I-- luquas ftz pt° 	Estevão cabral Manoel 
pi res. 

vereastva 

A,os d es dias do mes de dezenbro de mil e seis sen- 
tos e trinta e tres anos nesta vila de *ião paulo nas casas 
do conselho onde se custuma a faser vereasão se junta- 
rão os vereadores luquas fernandes pinto e anrique da 
cunha lobo e esteva° guomes caibral e o procurador do 
conselho geraldo da silva pera se faser vereasão e man- 
darão chamar ao juis pero leme e não quiz vir pelo que 
se não fes vereasão de que fia este termo ambrosio pra 
escrivão da camara que o escrevi 	finque da Cunha 
Lobo -- luquas ftz pt° 	giraldo da silva 	Estevão 
cabra'. 

• 

vereasão 

Aos desasete dias do lmes de dezenbro de mil e 
• seis sentos e trinta e tres anos nesta vila de são paulo 

nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
verem-do se juntarão os vereadores luquas fernandes 
pinto e anrique da cunha lobo e o procurado,r geraldo 
da silva e o juis pero leme e pelos ditos ofisiaes foi dito 
ao procurador do conselho se ele tinha que requerer o 
fisese e pelo dito procurador foi dito que ele requeria 
fose notefiquado sebastião ramos de medeiros nese a 
dar conta do que sobre ele careguava a quoal notefica- 
são lhe fis eu tabalião e deu por sua reposta que os ofi- 
siaes do ano que entrarão depois de ser acabado lhe 
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tomarão conta pelo livro na forma da ordenasão e loguo 
pelo dito geraldo da silva procurador do conselho foi 
dito que ele protestava não dar conta mais que somente 
	 em seu tempo cobrarse e protestava que 
os bens do conselho se puzese em arecadasão e pelos 
ditas vereadores foi dito que lhe tomasem seu roque- 
rimta e protesto de que fia este termo ambrosio pra ta- 
balião que o escrevi -- luquas figaz pC 	Pedro lleme 

ãrique da Cunha Lobo 	giraldo da silva. 

• 

• 

vereasão 

Aos trinta e liii dias do mes de dezenbro de mil e 
seis sentos e trinta e quoatro anos por ser pasado dia 
do natal nesta vila de são paulo na cazas do conselho 
desta vila onde se custuma a faser camara se juntarão 
dos ofisiaes da °amara pera se faser vereasão e sendo 
juntos pelos ditos ofismes da camara foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer o fiasse 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhe requeria 
a eles &tos ofisiaas da oamara puzesem cobro nas Ur 
linhas .e pelos ditas ofisiaes foi dito qUe pera bem deste 
povo e a terk_não...ter.outraL9ouza _melhor que as fari- 
nhas_ .dejau° mandarão que se fixase quoartel que 
cogm pena de seis mil rs que nela ,milinho imoa fari- 
nhas sendo notefiquadas os danos Ies" não -mói-to salvo 
a aiirmorador que queira faser viageioa pera fora desta • 
capitania o quoal pedira lisensa a esta camara e asi os 
que quizesem paguar os diurnos pena se guastar neste 
povo o que for nesesario pedindo todos lisensa a esta 
cantara e mesma pena terão os moradores que as leva- 
rem sem lisensa de que se fes este asento que cumpri- 
nó os vereadores que entrarem e juizes por ser bem 
cornü de que se fixara quoastel pera a todos ser notorio 
eu ambrosia pra escrivão da clamara o escrevi 	Manoel 
pires luquas fh pta ãrique da Cunha Lobo 	gi- 
raldo da silva. 

■■■• —Me 
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ANNO DE 164 

J uizes :— Francisco Buem, Domingos Cordeiro. 

Procurador do Conselho: Pedro Domingues. 

Vereadores: Constantino de Saavedra, Miguel Luiz, Sebas- 
tião Fernandes Preto. 

Escrivão: Ambrosio Pereira. 

MI110t0CeiS : — Geraldo da Silva, Mathias Lopes, Amaro Do- 
mingues, Francisco Sotil, Pedro Nunes de Pon- 
tes Silvestre Ferreira, Diogo Martins da Costa, 
João Fernandes Madeira. 

• 

Alcaide:— Domingos Machado. 
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Constantino Saavedra, Sebastião Fernandes Preto, Manuel Luiz, Pedro Domingues 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



4 

›::) ( 

• 

ANNO DE 1634 

vereasão 

Ao primeiro dia de janero de mil e seis sentos 
e trinta e quoatro anqs nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se cutuma a faser vereasão 
se abrio o pelouro e sairão nele a saber por pises freo 
boono o dominga% cordeiro e vereadores costantino de 
savedra e miguei luis e sebastião fernandes preto e pern • 
domingnes de virapoeira procurador do conselho como 
cõgta do pelouro que se abno e de como sairão se (es 
ante termo que usinarão Os ofisiaes da camara eu am- 
brosio pra escrivão da camara o escrevi 	Manoel pires 

rinque da Cunha Lobo 	luquas ftz pt° 	giraldo 
da silva. 

E loguo pelos Mimes da camara mandarão que os 
nomeados no pelouro coresem folha na forma do capi- 
tolo da coreisão e depois de condo, se lhe dese pose e 
de tomo asint o mandarão se asinarão eu amb•rosio pra 
escrivão da camara que o escresi 	Manoel pires 
luquas ftz ptn ãnque da Cunha Lobo 	girai& da 
silva. 

vereasão 

Aos dons dias do Ines de janero de mil e seis 
sentes e tnnta e quatro anos sendo °oxida a folha por 
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os tabalãis ao juiz fre° boeno em virtude de Mi despa- 
cho do ouvidor antoniq rapozo Unires posto na folha 
pelo juiz manoel piz foi dado o juramt° dei santos evan- 
gelhos a fisco boeno pera que ele servise de juis ordina- 
rio este ano de mil e seis sentos e trinta e quoatrq anos 
por sair no pelouro e gera que fizese seu °fino bem e 
verdadeiramente como deos lhq dese a entender na 
forma da ordenasão ele o promete° faser de que se fes 
e4e termo que asinou com o juis eu ambrosio pra es- 
crivão da camara o escrevi 	Manoel pires 	Franco 
Bueno. 

E ioguo no mesmo dia pelo juin finco beRno foi 
dado o juramento dos santos evangelhos a domingues 
cordeiro pera servir o ofisio de juiz ordinariq por sahir 
no pelouro bem e verdadeiramte como sua magdo lho 
encomenda na forma da ordenasão ele asim o promete° 
fa.ser de que fui este termo eu ambrosio pra escrivão da 
camara que o escrevi 	Franco Bueno 	Domingos 
Cordeiro. 

• 

1 

• 

E legue nq mesmo dia pelo iè juis ordinario fico 
boeno foi dado o jurameneo dos ¡Jantes evangelhos a 
oostantino de saiaxedra pera que servise de vereador 
mais velho e pera que sente de ~to das aldeas de 
sima de são miguei e nosa senhora da conseisão g e  dit 
ofisial da-  caiu-  ara da. fundido tudo na-  "fea-rm—  a da pror  . 	_ 
vizão do guovernador e ele tudo prometeo faser como 
decis lho dese a entender e Ule.,/oi_bão entresuesas cha- 
ves a saber lulas da cai?ca,,da.cariorio da camara e a 
outra da  casa da fundido estava na casa da fundisão e 
que em *se abrindo a casa se lhe entreguaria de que fia 
este termo ambrosio pra escrivão da camara que o es- 
crevi 	Franco Bueno 	Costantino Saavedra. 

• 

• 

• 
• 
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temi o de juranit° dado, a miguei lula 
e sebastião fernandes preto e a gero 
doniingues 

Aos sete dias do mes de janeiro de mil e seis cen- 
tos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo nas 
cazas do conselho dela onde se cussturna a faser verear 
são pelo juis ordinario ft" boeno foi dado o juramento 
(los santos evangelhos a sebastião fernandes preto e a 
miguei lnis pera servirem de vereadores e a poro domine 
gues pera ser procurador do conselho por todps sahi- 
rem no pelouro, pera que bem e verdadeiramente sirvo 
seus ofisios eles p prometerão asim faser de que fia este 
termo eu arnbrosio pra tabalião que o escrevi 	Sebas- 
tião fi9z preto --- Migel luis 	130 domingues. 

vereasão 

Aos sete dias do mas de janero de mil e seis sen- 
tos e trinta e quoatio anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela o,nde se custuma a faser vereasão 
se juntarão os ofisiaes da camara deste pressente ano 
pera se faser vereasão e sendo os dignes juntos a saber 
vereadores e juises onlinarios e loguo pelos ofisiaes da 
camara foi dito ao procurador do conselho se tinha que 
requerer o fizese e pelo procurador dg conselho foi dito 
que lhe requeria imsesern cobro nestas farinhas da tiú ;  
gup porque não varão-  e era em prejuizo deste povo 
pelei- que acudisem a iso o que visto pelos ditos ofisiaes 
da ()amara mandarão se fixase quoartel g" nenhuma 
pesca leve farinha fora da tera sem lisensa da camará 
com pena de seis mil rs e que outrosinephiLmohinho.., 
nrioasjem lisensa_da camara e de como asim o mandarãg 
se'asinarão eu ambrosio pra tabahão que o escrevi 
Franco Buena 	Ccxstantmo Saavedra 	Sebastião ftz 
preto 	Migel luis 	Pa domingues. 

• 
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vereasão 

Aos quatorze dias do, mos de janero de mil e seis 
sentos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo 
nas cazas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasãclo se juntarão os vereadores e juis ordinario do- II 	
minguos cordeiro e g procurador do conselho pera se 
fa,ser vereasão e sendo juntos pelos ofisiaes foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
sase epelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria mandasem pasar ....... farinhas .... 

1 	 da carnara na forma do quoiartel 	 e gutrosi lhes re- 
queria mandem fixar quoartel pera se faserem os 
caminhos o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão que 
se pasme precatorio, e se fixas° quoartel pera em geral 
se faserem os caminhos de que fis este termo ambrosio 
pra escrivão da, camara que o escrevi --. Costantmo 
Saavedia -- Domingos Cordeiro 	Migel luis 	se- bastião fiei preto 	Po idomingues. 

Este livro ade servir de ~casão este 
ano de 634 

vereasão 

• 

Aos vinte e hü dias do mes de janero de mil e 
seis sentes e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila estando os vereadoras 
em carnara faseado todos juntos e o juiz ordinario frema 
sboeno fazendo vereasáo loguo por eles foi dito ag pro- 
curador do conselho perg domingues se ele tinha que 
requerer o fisese e por o procurador do conselho foi 
dito, que ele requeria a eles ditos ofisiaes da camara 
seguisem a apelastu") que estava posta e apelada ...... 
por o ima dos feitos dei rei o que visto pelos ofisiaes 
da °amara diserão que seguirão a apela,são que esta 
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posta e colada o que outrosi lhes requeria manda.sern 
fixar quoartel que nenhuma pesoa levase 	 de 
pesas forai_ipdio mil! judia rnen rapas nen raparigua 
fora desta vila para fora dela o que visto pelos ditos 
ofisiaes mandarão que se fixase quoartel e outrof3i re- 
quere° o dito procurador que lhes requeria mandasen 
notefiquar ao ... rendeiro cobras° SOUS disimos por casa 
dosiporadores e manduca  ri fixar quoartel pera que cri 
perto tempo o toso recolher com pena de o perder por- 
quanto este povo avia multas queixas que ele o não 
queria cobrar e o deixava perder o que era em grande 
prejuiso deste povo 	 os moradores asin pela jus- 
fixa como por escumunhão o que visto pelos ditos ofi- 
siries da mimara mandarão que fose notefiquado o ren- 
&iro bartolamett Comandes que recolhes° seus disimos 
o mais presto que pudese e não no recolhendo se per- 
dera por SIM conta por o que se fixase contei e que 
outrosi lhes requeria que pusesem cobro no guado que 
sahir deita vila pelo caminho do mar sen hsensa desta 
(banhara e to( os eondenasen os que levavão o guado 
o que visto pelos ofisiaes da camara &serão que se poria 
cobro niso E que outrosi lhe requeria a eles ditos ofi- 
Niers da earnara mandasern fixar quoartel 	 Os MO- 

mtlores a &ser 	 destes moradores E acudisen 
cada Mi cor seu poequo sob pena que o que não acudir 
perda sua testada para que a defenda E en nenhii tenpo 
NO lhe tirara n pose delas o que visto pelos ditos ofisiaes 
mandarão que se fixase quoartel que todos aeudisen a 
defender Os ditos visto ser bem comi' com pena de per- 
(breu os direitos diguo que con pena de dou.s mil reis 
cada liii. peru obras do conselho de que fia este termo, 
e mento eu ambrosio pra escrivão da camara que o es- 
crevi 	Freo Bueno 	1» &mingues 	sebastião fim 
preto 	Migel luis 	Costantino Saavedra. 

• 

• 
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vereasão 
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Aos vinte e oito dias do mas de janero de mil e 
seis sentas e trinta e quatro anos nesta vila de 

SLIQ 
paulo nas casas do conselho desta vila onde se custu- 
ma faser vereastio se juntarão os vereador es e juis Ardi- 
nario domingos cordeiro e o procurador do co,nselho 
pera se faser vereasão e sendo ahi pelos vereadores fo,i 
dito ao procurador do conselh,o que se tinha que reque- 
rer o fisese o que visto pelo dito procurador manda
por quoartel que todos .  os Iva venden mostrou suas 
lisensas e afilasen de vara e ()ovados e os maquaniquos 
tr - aguão seus regto3 para se faseren novas roem e faixas 
e que pusesen cobro nas vendagens porquoanto os ven- 
dedores levavão mais da faixa da camara na vendagem 
deles e que se pusese cobro nos vendedores g que visto 
pelos ditos Mimes da camara, mandarão que de tudo 
se fixase quoartel de que fis este termo ambrosio pra 
tatu que o escrevi 	Domingos Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Migel luis 	Sebastião fitz preto — P° do- 
mingues. 

vereasão 

.A03 quatro dias do mefs de feLrerearo de mil e seis 
sentas e trinta e quatro anos nesta vila de são paulo 
nas casas do co,nsellio desta vila onde se costuma faser vereasão se juntarão los ofisiaes da camara deste pre- 
sente ano pera se faser vereasão se juntarão os °Esmos 
e por eles foi dito ao, procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o Nese e pelo dito procurador do con- 
selho foi dito que fose fixado quoartel que todos os 
rnaquaniquos paresesen antes de sabado e viesen con 
seus regt" e taixas e lisensas e que nenhum viera pelo 
que lhes requeria os condenasen o que visto pelos ditos 
ofisiaes da camara mandarão que se pasase mandado 

• 
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de sinquo tostões contra ca deles digno contra cada ha 
deles e outrosi pelo dito procurador foi dito que eles 
	 prejudisial a este pay° pelo que lhes re- 
queria pusese cobro nele .o que visto pelos ditos ofisiaes 
da camara diserão que acudirão a lei de que fis este 
termo ambrosio pra tabalião que o, escrevi 	Fre° Bueno 

Costantino Saavedra 	Migel luis 	P° domingues. 

vereasã,o 

Aos sinquo dias do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e quo,atro anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho dela onde se costuma a faser ve- 
reasão se juntarão os ,ofisiaes da e,amara abaixo asma- 
dos pera tratar do bem comii e senda aly pelo, procura- 
dor do conselho foi dito e requerido aos ofisiaes da ca- 

tara pasmem precatorio para o 'ouvidor geral porquoan- 
to o clesiastiquo queria tomar a jurisdisão real e se 
queria leuntax com ela o que lhe avisasem pera acudir 
o que isto pelos ditos °Sismos mandarão que se pasa,se 
quoartel de que fis este termo ambrosio pra escrivão da 
cantara o escrevi 	Domingos Cordeiro, 	Fr Bueno 

Costantino Saavedra 	Migel luis 	P° do,mingues. 

vereasão 

Aos ouse dias do mes de fevereiro de mil e seis 
sentes e trinta e quoatro anos nesta vila de são pa,ulo 
nas casas do conselho desta vila onde se costuma a laser 
vereasão se juntarão os ofisiaes da Gamara a saber jui- 
se; vereadores e a pro,curador do conselho e sendo aly 
loguo pelos ditos ofisiaes da, carneira foi dito aos ofisiaes 
diguo ao, procurador do conselho se tinha que requerer 
o Nese e pelo procurador do conselho foi dito que ele 
não tinha que requerer de que fis este termo em que 
minarão ambrosio pra tabalião que o escrevi 	Do- 
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mingos Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Migel luis 
--- Sebastião fiz preto -- P° domingues. 

termo de juramento dado a domin- 
gos machado para alcaide desta. 

■ 

Aos onse dias do mes de fevereiro de mil e seis 
sentos e trinta e quoatra anos nesta vila de são paulo 
em camara pelo juis ordinario domingos cordeiro foi dado 
o juramt° das santos evangelhos a domingos machado 
pera que ele servise de alcaide data vila pera o que 
guoardase o segredo, de justisa e o direito as partes e 
ele prometeo faser com declarasão que não tomava en- 
tregua de pesoal alga nem servir ofisio .  de carcerero 
nen vendeiro nesta vila •esoa algüa imalá que ele dito 
alcaide 	 E outra pesoa algiia não e que desta 
maneira feito não avia interesses na forma da provisão 
de alcaide mor de que se fes este termg que atarão 
ambrosio pra escrivão da camara o escrevi 	Domingos 
Cordeiro 	Doa Machado. 

• 
•  

vereasão 

• 

• 

Aos desoito dias do mes de feverero de mil e seis 
sentas e trinta e quatro anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila de são paulo o,nde se cos- 
tuma a faser vereasão s juntarão os ofisiaes da ca- 
mara pera se faser vereasão e sendo, juntos por eles 
foi dito ao procurador do conselho se unha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que ele de presente não tinha que requerer de que fis 
este termo ambrosio pra escrivão da camara o escrevi 

Froo Bueno 	Sebastião ftz preto — P° domingues 
Migel luis 	Costantino Saavedra. 

• 
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E loguo no mesmo dia aco,rdarão os ofisiaes da 
camara en como estavão enformados que o pe vigario 
desta vila ... nunes se sueria meter na jurdisão d.a." 
lei e peri que não se fisese algú oasamio neste povo 
mandarão que os tabaliãos desta vila fosem a notefi- 
quar ao dito pe vigario se não entremetese na jur- 
disão da lei sob pena de 	 agravo de que tis este 
asento ambrosio pra tabelião que o escrevi 	Migel luis 

Freo Bueno 	Costantino Saavedra. 

vereasão 

• 

Aos vinte . e tsinquo dias do mes de feverero de mil 
e seits sentQs e trinta e quoatro anos nesta vila de são 
paulp nas casas do conselho desta vila onde se costuma 
faser vereasão, se juntarão os ofisiees da eamara pera se 
faser vereasão e sendo juntos pelos ditos ofisiaes foi 
dito aos ofisiaes da camara que lhes requeria manda- 
sem fasersos-de,aminhos e pontes en geral o que visto pe- 
lam ofisiaes da °amara mandarão, que se fucase quoartel 
pera se fuer 	 todos cpm pena de mil reis para 
as obras do conselho de que fis este termo em que asi- 
narão ambrosio pra escrivão, da camara o escrevi -ff— 
Sebastião fiez preto 	Domingos Cordeiro 	Mkel 
Iiiit 	Costantino Saavedra 	P° •mingues. 

ve'reastui 

■ 

Aos quoatro dias do mes de marso de mil e seis 
sentos e trinta e quatro anos nesta vila de são paulp 
nas casas do conselho desta vila onde se costuma a 
faser vereasão se juntarão os ofisiaes da camara deste 
presente enp juis ordinario o procurador do conselho e 
sendo todos juntos pelos ofrsiaes foi dito ao procurador 
do conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador do conselho foi dito i  que ele não tinha que 

L4 
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requerer ambrosio pra  escriv 'ão da camara p escrevi 
Fre° Bueno 	Costantino Saavedra 	Migel luis 
Sebastião (h preto 	P"  domingues. 

vereasãio 

Aos ouse dias do mes de mamo de mil e seis santos 
e trinta e quoatro alies nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se costuma a faser vereasão 
se juntarão os ofisiaes da eamara e o procurador do 
conselho pera 	faser vereasão e sendo todos juntos 
por eles foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito que lhes requeria acudisem o bem comil sobre os 
alisemos abertos junto ao pelourinho porque era prpnici e  
o que visto pelos ditos ofisiaes diserão que aeudirião, a 
lei como melhor paresetse ambrosio pr a  escrivão da ca- 
mara o escrevi -- Do,mingo.s Cordeiro --- Costantano 
Saavedra P"  domingues pico Bueno 	Migel luis 

vereasão aos desoito 	tilam) 
E • 

Aos dezoito dias do MeS dá marsof do, ano presente 
de mil e seis sentos e trinta e quoatro anos nesta vila 
de são pauto onde se casta/na a User c crendo, se juntariiP 
os juises diguo os vereadores juis ordinaric fre° boeno e 
Q procurador do conselho pia se faser vereasão e loguo pe - 
los ()frises da camara foi dito ao procurador do conselho 
foi dito que se ele tinha que requerer p fisese e pelo 
procurador do conselho foi dito que  lhes requeria desem 
comprt°  fie alvura dei rei que trata sobre as espingarda.s 
o que visto pelos ditos ofisiaes da camara maniarãO que - 
se pasiase coartel que „penha ferreirc..fiaese .  espingarda 
Ou._ooncertase fechos sem -ordem da eamara 	 
lis Se termo ambrosio pra  tabalião o escrevi 	Fre°  

É 
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Bueno 	Castantino, Saavedra 	Migel luis 	Sebas- 
tião fiez preto 	P" domingues. 

vereasão 

Ao primero dia do mes de abril do ano presente 
de mil e seis sentos e trinta e quoatro mico nesta vila 
de sãO paulo nas casas do conselho desta vila onde se • 

eustuma a faser vereasão se juntarão os ofisiaes da cama- 
ra, peta se faser vereasão e sendo aly todos juntos por eles 
foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do eAnselho foi dito 
que OS caminhos se não fama° pelo que lhes requeria 
pusesern cobro niso de que vista pelos ditos ofisiaes 
diserão que acudirão a lei de que de tudo se fes este 
termo ambrosio pra tabahão o escrevi 	Costantino 
Saavedra 	P" do,mingrues 	Sebastião ftz preto 
Migel luis 	Freo Bueno. 

vereasão 

AOS oito dias do mes de abril do ano presente de 
mil e seis isentos e trinta e quoatro MIOS nesta vila de 
Mão paulo nas casas do, conselho desta vila onde se cus- 
tuma a fase vereasão se juntarão os ofisiaes da camara 
pera se faser verea:são e sendo juntos pelos ditos Mi- 
peses foi dito, que se o praurador pero domingues tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito que de presente não tinha que requerer o fisese 
eu ambrosio, pra escrivão da camara o escrevi eu- Do- 
mingos Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Migel luis 

P" domingues 	Sebastião fi..2 preto. 

• 
• 

vereasão 

Aos quinse dias do mes de abril do ano presente de 
mil e seis sento s e trinta e quoatro anos nesta vila de 
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são paulo nas casas do conselho desta vila fiserão ve- 
reasão os ofisiaes da cariciara e pelos vereadores foi dito 
ao, procurador do conselho se tinha que requerer o fisese 
e por o procurador do cowelho foi dita que lhes regue- 
na mandasem armar hüa fora que não estava armada 
que quahira, a que estava armada e pelos ditos o,fisiaes 
da camara foi dito que a mandarião armar de que fis 
este asento eu ambrasio pra tabalião o escrevi 
Bueno 	Costantino Saavedra 	Migel luis 	P° dor 
mingues. 

• 

vereasão 

Aos vinte e dois dias do MOS de abril do ano pre- 
sente de mil e seis Isentos e trinta e quoatro anos nesta 
vila de são paulo, se juntarão o juis e vereadores e pro- 
curador do conselho se juntarão pera se faser vereasão 
e sendo juntos pelos ofisiaes da oamara foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
sese e pelo procurador do conselho foi dito que lhes re- 
quiena pusesem cobro nos aliserses que tinham aberto 
	 e pelos ditos ofisiaes foi dito que eles acudirião 
a iso de que fis este asento eu ambrosio pra tabalião 
que o escrevi --- Domingos Cordeiro ----i Costatitino Saa- 
vedra 	Migel luis 	Sebastião fiwz f  preto --- P0 do- 
mingues. 

vereasão 

Aos vinte e nove dias do MOS de abril do ano pre- 
sente de mil e seis sentes e trinta e quoatro anos nesta 
vila de são paulo nas casas do conselho desta vila se 
juntarão os vereadores e juises ordinarios e o procura- 
dor do conselho e pelos ofisiaw da Gamara foi dito ao 
procurado,r do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
sese e pelas ofisiaes da °amara diguo pelo procurador 
do conselho foi dito que ele não tinha que requerer de 

• 

•••••■• 
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que fis este termo ambrosio pra o escrevi 	Domingos .  
Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Sebastião fèz preto 

Migel luis 	P° d,omingues, 

E loguo no mesmo dia pelos ofisiaes da cantara foi 
feito almotasel a saber a geraldo da silva procurador do 
anp pasado, e matias lopes 	 pera os dois meses 
que vem de maio e junho 	 da ooreisão eu am- 
brosio pra tabelião e escrivão da camara o escrevi 
Domingos Cordeiro, -e— Sebastiá,o ftz preto 	Costantino 
Saavedra 	Migel luis 	Ft° domingu es. 

vereasão 

Aos seis dias do duns de maio do ano presente de 
11111 e seis sento s e trinta e quoatro anos nesta vila de 
são pauto nas casas do conselho desta vila onde se cos- 
tuma a faser vereasão se juntarão as vereadores e juis 
°Minam fre° bo,eno e o procurador do conselho pero 
dominguas e loguo pelos °fites foi dito ao procurador 
ao conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador foi dito que ele não tinha que requerer de 
que fis este termo eu ambrosio pra escrivão da minara 
o escrevi ---- Migel luis 	Sebastião fiz preto --- Cos- 	 • 

tantino Saavedra 	Fre° Bueno 	1» domingues. 

vereasão 

Aos dose dias do mas de maio do ano de mil e seis 
mentos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma faser ve- 
reasão se juntarão os ofisiaas vereadores e juis ordina- 
no fre° boeno e o, procurador d 3o conselho pera se faser 
vereasão e loguo pelos ditos ofisiaes vereadores foi dito 
ao procurador pero doimingues se ele tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que ele 

-ffialc 
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não tinha que requerer de que fis este termo ambnosio 
pra escrivão da camara --- Fre° Bueno 	Costantino Saavedra 	Sebastião trz preto 	Migel luis 	P° dominguets. 

vereasão 

Aos vinte dias do mes de maio do ano de mil e 
seis sento s e trinta e quoatro anos nesta vila de sãp paulo 
nas casas do conselho desta vila se juntarão os ofisiaes 
gera se faser vereasão e sendo juntos por eles foi dito 
que se o procurador do conselho tiv e  que requerer o 
fisese de que fis este termo ambrosio pra tabaliãp o 
escrevi 	Migel luis 	Sebastião Diz preto 	13" do- mingues 	Costantino Saavedra. 

e vereasão 

• 

• 

Aos vinte e sete dias do MOS de maio do ano de mil 
e seis sentos e trinta e quoatro anos nesta vila de são 
Paulo nas casas do conselho desta vila onde se custuma 
a faser vereasão se juntarão os vereadores e juiz ordi- 
nano Fre° boeno e o procurador do conselho pera se faser 
vereasão e sendo juntos pelos ofisiaes ri foi dão ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que /requerer o fisese 
e gelo, procurador do conselho foi dit,o que lhes requeria 
da parte de sua magde dasen„çoinprism_s_ to a  jaú postura 
desta camara sobre os :vinhos a que não pasasem de sete 
pesos • a canada e que outrosi condenasen aos moradores 
que' não forão a faser a ponte na forma do quoartel. e 
que outro-si lhes requeria a eles ditas ofismes da carnara 
obriguas.e.031.E.IPS. merquadores que vinháaO Ide fora _leva- 
sem droguas e não levasem dinheiro da terra . o que 
visto geT6.4 ditos ofisiaes da .camara mandarão que se 
cumprise a postura e que fosen notefiquados os almota- 
seis pusesem o vinho a sete pesos na forma da postura 
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43 que se fixase quartel sobre o mais do contendo no 
requerimt° e que avião por condenados todos ,os que 
não forão faser os quentinhos ou pontes ... de que fis 
este termo ambrosia pra tabalião e escrivão da gamara 
que o escrevi 	Freo Bueno 	Costantino Saavedra 
Migel luis 	Sebastião ftz preto -- P° domingues. 

vereasão 

Aos tres dias do mes de junho de mil e seis sentos 
c trinta e quoatro anos nesta vila de são pauto nas 
casm do conslho desta vila onde se custunia faser ve- 
reasão se juntarão os ofisiaes da mimara e pelos ofisiaes 
foi dito ao pro,curador do conselho se tinha que requerer 
o risme e pelos ofisiaes foi dito digno e pelo procurador 
do conselho foi dito que ele não tinha que requerer de 
fis este a,sento arnbrosio pra escrivão da eamara 	Do- 
mingos Cordeiro 	Migel luis 	Costantmo Saavedra 

l'" domingues 	Sebastião fiz preto,. 

Asento que fiserão 

Aos sinquo dias do ates de junho de mil e seis 
scutos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paula 	 • 

Iltt4 casas do conselho desta vila se juntarão os ornes do 
ix)vo, ao diante asinados com os ofisims da cadvnara e o 
procurador do conselho e sendo juntos pelos ditos ornes 
bons do povo e pelo procurador do conselho en nome 
(lo mais povo foi dito que eles requerião aos ditos ofi- 
mines da minara que lhe requeriam pusesem cobro sabre 

_o _gentio .que estava levantado por efeito de se levanta- 
rem contra os moradores desta vila levando pa o tal... 
	 aisenda (pie lhes par ia diguo e para atalhar 
este dano pelos ofisiaes foi acordado com os homes bons 
do povo como ordenarão de e  mandarem urna •dusia de 
niansebos solteiros com trinta rádios.  das aldeas e os 
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mais que neses.aims fftrerap.pera traserem a esta vila 
os q---lero Tevados e levantados para com iso sesareni 
estes abairs—os "s-e caSidigire-em o oabesas eu ambrosio pra 
tabelião o escrevi 	Domingas Cordeiro -- Sebastião 
fh preto 	Costantmo Saavedra 	13° domingues 
Migel luis. 

vereasão 

• 

Ao primero dia do mos de julh io de mil e seis sen- 
tos e trinta e quoatro anos .nesta vila de sk), paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
vereasã,o se juntarão os vereadores e juis ordinario e 
procurador do conselho pera se faser vereasão e sendo, 
juntos pelos ofisiaes foi dito que se o procurador tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho fpi 
dito que ao presente não tinha que requerer de que fis 
este asento e eu ambrosio pra escrivão da caMara que o 
escrevi 	Freo Bueno 	Migel luis 	Sebastião fh 
preto 	Costantino Saavedra 	13° clomingues. 

verettsão 
• 

• 

Ao primero, dia do mes de julho de mil é seis sen- 
tos e trinta e quoatro anos nesta vila Ide são paulo em 
camare estando aly os ofisiaes .  da calmara em catara 
pelos ofisiaes abaixo minados foi mandado vir a oamara 
ao tabelião calixto da mota e mel  da cunha e o alcaide 
desta vila e sendo aly pelos °times da °amara foi por 
mim escrivão, mandado ler a provisão gaue„veio.da sielade 
4a,lahla r,sobre a privasão d.o—Ra de ,oulridor de anio-„, 

• - 	•••417' .."." dWa si r„ a p eso Uivares e os omitias cia camara do ano pasatio 
e sendo lida"jioi: nu escrivão a mandarão notefiquar aos 
sobreditos e por eles foi dito . que obedesiíío ajgrovisão 
e em tudo lhe dainião comprinit" na forma dela e niiP 
	 ao dito antonio raposo 'por ouvidor de que 

• 
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se fes este termo que asinarão ambrasio pra escrivão da 
cantara o escrevi 	Calixto da Motta 4%. Ambrosio pra 

Manoel da Cunha 	Difil Machado. 

termo de como se fiserão almotaseis. 

Ao primemo dia do mes de julho de ainil e seis seu-  
tos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo en 
camara os ofisiaes dela fiserão almotasais pera serviren 
estes dois meses que vem de julho e agosto a saber a 
amaro domingues e a frei) sutil e de como os fiserão se 
minarão eu ambrosia pra tabalião e escrivão da minara 
o escrevi 	Migel luis "".". 	

domingues 	Costantino 
Nativedra 	Sebastião noz preto 	Free Bueno. 

• 

v croma() 

• 

• 

Aos dous dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta o quoatro anos nesta vila de são paul° na casa 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
(km ofisittes da cantara a requerinit" do procurador do 
conselho e sendo juntas pelo dito procurador do eon- 
solho foi dito qui lhes requeria a dles ditos ofisiaes 
ntandasent fixar quoartel pera que se não conhesese 
inais a, antoino . rap,oso taxam. por ouvidor por se eseu- 
sarern--duvidas e não tiver nesesidade na conformidade 
da dita provisão e lhe descaiu c‘ntiprititte e que outrosi pa- 
mimem precatorio para ps ofisiaes da chamara requererem 
ao capitão, não provese o ouvidor não tendo proN ido o 
dpnatario a sua magde o que visto pelot- dites ofismes 
da °amara o mandarão se fixase quoartel e que fose 
pubriquado pelos tabables desta vila 	 lugar pu- 
briquo para 	 E que se pasase quoartel na forma 
que pedia e requeria o procurador e outrem requereo 
o procurador que inandasem notefiquar ._ os _almotaseis 
abaixasem o vinho e que - inandasem consertar a ponte 
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de botantan o que visto pelos ofisiaes 	aunara man- 
da-arioartitxas'Par  e quoartel ambrosio pra ta"' -- Fre° Bueno 

Castantmo Saavedra 	Migel láis 	Sebastião fit 
preto 	13° do,mingues. 

termo de juramt dado aos almotaseis 

• 

Aos dois dias do mes de julho de mil e seis sentes 
e trinta e quoatro anos em camara pelo juis flua) ;bueno 
foi dado o jurame dos santos evangelhos aos almotaseis 
amaro domingos e a fre° sutil pera que ele bem e ver- 
dadeiramente sirvam seus ofisios ele o promete° faser 
de que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara 
--- Amaro domingues. 

• 

0 
vereasão 

Aos o,ito dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta e quoatDo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma a fuer vereasão 
se juntarão os ofisiaes dela pera fuer vereasão e sendo 
juntos todos por eles foi dito ao procurador do conselho 
se tinha que requerer o fisese e pelo pro,curador do con- 
selho foi dito que ele não tinha que requàrer antbrosip 
pra escrivão da camara 	Pico Bueno 	Costantmo 
Saavedra 	Migel luis 	domingues 	Sebastião 
fh preto. 

o 

vereasão 

• 

Aos quinse dias do mes de julho de mil e seis sen- 
tos e trinta e quoatio anos nesta. vila de são paulo nas 
casas do conselho dela se juntarão os ofisiaes da, camara 
vereadpres e juis ordinario e procurador do conselho os 
abaixo minados e po,r ele procurador do conselho diguo 
e pelos ofisiaes da camara foi dito que se o procurador 
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do conselho tivese que requerer o fisese e pelo procu- 
rador do conselho foi dito que lhe requeria pusesem 
cobro iittstiadoLque se levava para 0, mar o que visto 
pelos ofisiaes da cornarei mandarão que r-se fixase qupar- 
tel que nenhüa yesoa levase guado desta vila para o 
mar com penado seis mil TS na forma das posturas de 
que fis este termo, embromo pra o escrevi 	Fre° Buem) 

Migel luis 	Costantino saavedra 	Sebastião ftz 
preto --- P° domingues. 

E loguo na mesma comera pelo procurador do 
conselho, foi dito e requerido aos ditos ofisiaes da camara 
que lhes requeria posesein cobro na venda das pesas 

aporaupatito se vendik muitas e era em . prejuiso.  4r4e.. 
)0 • não temendo, as escuniunhiSes que são postas pelo 

pelado o outer lourenso de mendonsai  pelo que lhe 're- 
queria a eles ditos ofisiaes pusesem cobro 111S0, quoando 
não protestarião de se lhe não dar a culpa o que visto 
pelos ditps ofisiaes da chamara mandarão que se escre- 
vese seu requeriint" e que se fixase quoartel eu ombro- 

• 

sio pra escrivão da comera Fr e° Bueno Costantmo 
Saavedra Migel Seba.stião luis P° domingues 
fi‘z preto. • 

vereasão 

Aos vinte e dous dias do moa de julho de mil e 
seis sento s e trinta e quoatro anos nesta vila de são 
pauto na casa do conselho desta vila onde se custamo 
ti faser vereasão se juntarão os ofisiaes da camara ve- 
readores o juis ordinario e procurador do conselho e 
por ele foi dito aos ofisiaes da clamara se ele tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador foi dito que ele 
ao presente não, tinha que requerer de que fis este 
termo eu ambrosio pra escrivãp dos orfãos e escrivão da 
carnara desta vila 	Fre° Bueno 	Migel luis 	Cos- 
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tantino Saavedra 	Sebastião hoz preto 	P° do- 
mingues. 

vereasão 

Aos desanove digno •aos vinte e nove dias do imes 
de julho de mil e seis sentos e trinta e quoatro anos 
nesta vila de são paulo nas casas do conselho desta vila 
onde se custuma a faser vereasão se juntarão os ofisiaes 
da °amara o juis ordinario e procurador do conselho e 
sendo juntos pelos ofisiaes da camara foi aito, ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer o fisese 
do bem comil e por o, procurador do conselho foi dito 
que ao presente nãp tinha que requerer de que se fes 
este asento eu ainbrosio pra escrivão da clamara o escrevi 
—Fre° Bueno--Costantino Saavedra 	P° dominga% 

Migel luis 	Sebastião ft% preto. 

vereasêío 
• 

Aos dose dias do mes de aguosto de mil e seis sen. 
tos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde 	 se juntarão 
os pfisiaes da camara vereadores e juis otdinanó e pror  
curador do conselho e polo procurador/ digno e pelos 
ofisiaes da camara foi dito aa procuradox do conselho 
se ele tinha que requerer o Nese e pelo procurador do 
conselho foi dito, que ele não tinha que requerer eu 
ambrpsio pra escrivão da Gamara o escrevi 	Domingos 
Cordeiro --- Sebastião ftz preto 	Costantino Saavedra 

Migel luis 	P° domingues. 
• 

vereasão 

Aos desanove dias do mes de aguosto de mil e seis 
sentes e trinta e qu ioatro anos nesta vila de são paulo 
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nas easas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
✓ereasão se juntarão os vereadores e procurador do con- 
selho pera faserem verea.sãp e por os juises ordinarios 
de presente não estarem nesta vila por estar 	bueno , . 
en sua fasenda e o juis domingos cordeiro no servis° 
de sua magde a buscar a fico roiz .1 ... que era faltado 
pelp que se não fes vereasão eu ambrosio pra escrivão 
da camara que o escrevi --- Costantino Saavedra -- 
Sebastião fio/ preto 	Migel luis 	Pa domingues. 

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mes de aguosto do, ano de 
mil e seis sentes e trinta e quoatro anos nesta vila de 
NO pauto nas casas do conselho desta vila se juntarão 
os ofismes da camara vereadores o juis °Minam do- 
m ngos cordeiro e procurador do conselho peru domin- 
gues e sendo juntos pelo procurador do conselho foi 
dito aos vereadores que ele não, tinha que requerer de 
que fis este termo ambrosio pra tabelião que o escrevi 

Domingos Cordeiro 	Costantino, Saavedra Migel 
luis 	P° domingues. 

E loguo se fiserão almptaseis a poro nunes e a dio- 
guo rois da Costa para servirem estes doas meses que 
vem de setembro e outubro de que se fes este termo e 
asento eu ambrpsio pra tabelião e escrivão da camara 
que o escrevi aos vinte e seis dias do mes de aguosto 
de mil e seis sentos e trinta e quoatro anos Domingos 
Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Pa do,mingues 
Migel luis. 

• 

vereasão 

Aos dois dias do mes de setenbro de mil e seis 
sentos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo 

• 
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nas casas do conselho destà vila onde se cutstuma a faser 
vereasâo' se juntarão os ofisiaes pera se faser vereasãoi 
e sendo juntos pelos ofisiaes foi dito que se p procurador 
do, conselho tinha que requerer o fitasse e pelo procu- 
rador dp conselho foi dito que não eu ambrosio pia 
escrivão da camara 	Costantmo Saavedra 	preto -- 
Migel luirs 	Pre° Bueno, 	P° domingues. 

vereasão 

Aos dois dias do mes de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e guoatro anos nesta vila de são paulo 
em °amara estando aly os ofisiaes da Gamara por eles 
foi mandado a mi escrivão faser este termq em como 
eles avião feito a dioguo da costa almotasel como cons- 
tava do asent° deste livro e a pero nunes e que por- 
quoanto lhe viera a sua notisia que o dito dipguo da 
costa era pfisial de ofisio dalfaiate mequaniquo e não, 
avia desistido do ofisial e outrosi ser incapaz de servir 
o ofisio dalmo,tasel por justa resposta que a sua notisia 
lhe viera pelo que pelas sobreditas Tesões escluirão do 
dito ofisio e fiserão a valentin cordeiro pera servir em 
peno nunes estes dous meses de setenibro e éutubro de 
que se fes este termo eu ambresict pra itabahão o escrevi 

Costantino Saavedra 	Fre° Bueng 	Sebastião fiez 
preto 	P° domingues. 

termo de juramt° dado a p° nunes 

• Aos dois dias do mes de setembro, de mil e seis 
sentps e trinta e quoatro anos pelo juis ordinario fico 
bueno foi dado juramt° dos santos evangelhos a pero 
mines pera servir de almotasel estes dous meses e ele 
o promete° faser ambrosio pra escrivão da °amara 
Freo Bueno 	nunea de Pontes. 
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vereasão 

Aos de-xiseis dias do mee de setembro do ano de 
mil e seis sentos e trinta e quoatro anos s nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho dela onde se fas ve- 
reasão se juntarão os vereado,res e juis ordinarip fre° 
bueno e o procurador do conselho pera se fawer vereasão 
e sendo todos juntos pelo procurador do conselho foi 
dito que ele ao presente não tinha que requerer eu am- 
brosio pra escrivão da camara 	Sebastião fi•Pz preto 
P" doiningues 	Migel luis 	Bueno 	Costo,dio 
Saavedra. 

vereasão 
• 

Ais vinte e tres dias do nies de setembro do ano 
de inil e seis sentos e trinta e quoatro anos nesta vila 
do são, paulo se juntarão os vereadores e juis ordinario 
domingos cordeiro e o procurador do conselho sendo 
todos Juntots por eles foi dito ao procurador do conselho 
se ele tinha que requerer o fisese e por o procurador do 
conselho foi dito que lhe requeria se pasase mandado 
contra a fasenda de manoel rebelo de trea mil rs o que 
✓isto pelos .ofisiaes foi mandado pesar mandado contra 
bento antonio para que da fasenda que em seu poder 
ti NT  ese paguase 	 por o dito, mel rebelo 	 
fasenda do dito me' rebelo eu ambrosio pra escrivão da 
minara o escrevi 	Sebastião fiaz preto 	Costantino 
Saavedra 	P" domingues 	Domingos Cordeiro 
Migel luis. 

E loguo se fes alniotasel em luguar de valentim 
cordeiro, por se hir fora desta vila ao servis° de sua 
magde as minas e não tiver ainda resebido o juramt° 
e fiserão ein seu lugar a silvestre fereira morador nesta 
✓ila pera servir com o almotasel pero nunca de pontes 
e de COMO, o fiserão minarão eu ambrosio pra escrivão 
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da camara que ho escrevi --- Costantano Saavedra 
Sebastião fisz preto 	Migel luis 	Domingos Cordeiro 

Pa domingues. 

vereasão • 

Aos quatonse dias do, mes de outubro do ano de 
mil e seis sento s e trinta e quoatro anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho desta vila onde se cus- 
tuma a faser vereasão se juntarão os ofisiaes da camara 
os abaixo asinados e loguo por eles foi dito ao procura- 
dor do conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador do conselho fioi dito que estava enformado 
que se tinha guado comprado para hir a vila de santos 
pelo caminho do mar que requeria a eles ofisiaes da 
camara pusesem cobro niso o que visto pelos ofisiaes da 
camara mandarão que se fixase quoartel que.  nenhuma 
pa levase guado com pena de seis mil rs de que fis este 
termo eu ambrosio pra escrivão da camara o escrevi 
Costantino Sa,avedra 	Sebastião fit preto 

a" Migel luis 
Fres Buenp P° domingues 

vereasão 

• 

Aos vinte e hei dias do mes de outubro do ano de 
mil e seis santos e trinta e quoatro anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho onde se costuma a faser 
vereasão, se juntarão os ofisiaes da ~ara pera se faser 
vereasão e sendo juntos por eles foi dito ao procurador 
do • conselho que se ele tinha que requerer o fisese e 
pelo procurador do conselho foi requerido aos ofisiaes 
que puseseln _cobrontalpeiadre .da.casa do„ conselho 
que estava para quaar o que visto pelos ofisiaes foi dito 
que eI 	dirião iso de que fis este termo eu ambro- 
sio pra tabalião que o escrevi 	Costantino Saavedra 

• 

-1~ 
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Sebastião fiz preto --- Domingos Cordeiro 	Migel lula 
Pa domingues. 

' 

• 1 	 • é  

vereasão 

• 

	

, t 	• 	6  
.6  • 

44144 I 	4 	—a 	0411 a 

Aos  trinta e Mi dias do mes de outubro dg ano de 
rnil e seis sentos e trinta e quoatro anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho desta vila «ride se cus- 
tuma, faser vereasão se juntarão os ofisiaes da camara 
pera faserem almotaseis e sendo todos juntos fiserão a 
dioguo mis da costa e a João fernandes madeira pera 
servirem estes douta meses que vem de novembro e de- 
sembro de que fis este termg e eu ambrosio pra escrivão 
da camara que o escrevi -- Domingos Cordeiro 	Cos- 
tantino Saavedra 	preto. 

vereasão 

Aos quoatro dias do MCS de no,vembro de mil e 
seis sentas e trinta e qupatro anos nesta vila de são 
paulo nas casas do conselho desta vila o,nde se eustuma 
faser vereasão se juntarão os vereadores e o procurador 
do conselho pera se faser vereasão e por não aver apre- 
sentado nesta vila ate oras de versado o Juis se não fes 
de que fie este termo eu ambrosio pra escrivão da ca- 
mara o escrevi 	Costanting Saavedra 	Sebastião fit 
preto I" domingues. 

vereasáo 

Aos onse dias do mes de novembro de mil e seis 
sento s e trinta e quoatro anos nesta villa de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuraa fazer 
vereasão se juntarão os ofisiaes da °amara e sendo jun- 
tos por eles foi dito ao procurador do conselho se ele 
tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 

ao 

15 
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selho fpi dito e requerido aos ofismes da camara man- 
dasem vir perante si a antonick meira bocarro pera que 
mostrase carta de exammasão o que visto pelos ofisiaes 
da °amara mandarão que fose n,otefiquado antonio 
meira booaro que ate pra oamara paresese com carta de 
examinasão de que fis este termo eu ambrosio pra escri- 
vão da ~ara, o escrevi --- Domingos Cordeiro ---- Se- 
bastião fiz preto 	Costantino, Saavedra 	Pa do- 
mingues 	Migel luis. 

vereasãO 

Aos desoito dias do mes de novembro do ano de 
mil e seis sentos e trinta e quoatrQ anos nesta vila de 
são paulo se juntarão os ofisiaes da °amara abaixo mi- 
nados pera se faser vereasão e sendo juntas por eles foi 
dito que se o procurador do conselho tinha que reque- 
rer o fiasse e pelo, procurador do conselho foi dito que 
ele não tinha que requerer de que se fes este termo eu 
ambrosio pra tabalião o escrevi 	Domingos Cordeiro 

Costantino Saavedra 	1» do,mingues. 

• 

• 

E loguo no mesmo dia em camara pareseo amador 
bueno e apresentou hiia provisão de provedor da fazenda 
de sua magcle do guovernador geral dioguo luis de oli- 
veira e requere° aos Qfisiaes da camara que lhe desem 
ofisiaes e menistros de justisa pera segurar a fasenda 
de sua magde e a por eu cobransa o que visto pelos 
ditos ofisiaes mandarão que todos os menistroe de jus- 
tisa desta vila obedesesem ap provedor da fasenda con- 
forme sua provisão parq" ... do servis° de sua magde 
e sua real fasenda ambrosio pra o escrevi 	Domingos 
Cordeiro 	Costantino Saavedra 	Pa do,mingues. 

•I• 

• 
MI 
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vereasão 

Aos vinte e angu° dias do moa de novembro do 
ano de mil e seis sentes e trinta e quoatro, anos nesta 
vila de sãp paulo nas casas do conselho desta vila onde 
se custuma faser vereasão se juntarão os ofisiaes abaixo 
asinados pera se faser vereasão e por não pareser juis 
nesta vila to presente se não fes vereasão de que fis este 
termo que •asmaráp os vereadores e procurador do con- 
selho eu ambrosio pr tabelião e ¡escrivão da camara o es- 
crevi 	Sebastião fiaz preto 	Costantino Saavedra 
Po domingues. 

vereasão 

Aos dous dias do mes de desembro do ano de mil 
e seis sentas e trinta e quoatro anos nesta vila de são 
paulo nas casas do conselho desta vila onde se custuma 
faser vereesão e sendo juntos por peles foi dito ao pro- 
curador do conselho se tinha que requerer o fisese e 
pelo procurador do conselho s  toi dito e requerido aos 
ditos ofisiaes nque ,,n110_,Jayia, nesta evila_mais que Mi 
almotasel que lhe - .requeria, fisese outro e pelos ofisiaes 
-foi 

.
-dito que farião outro almotasel eu embreai° pra es- 

crivão da camara o escrevi 	Domingos Cordeiro 
Costantmo Saavedra 	Sebastião ftz preto 	Migel 
luis 	P° domingues. 

• 
• 

vereasão 

Aos nove dias do mes de dezembro do ano de mil 
e seis sentos e trinta e qu,oatro anos nesta vila de sãclo 
paulo nas casas do conselho desta vila onde se las ve- 
reasão se juntarão, os vereadores os abaixo asinados e 
o procurador do conselho pera se faser vereasáaclgo e por 
não aver no dito dia juis nesta vila ate OTBS de se User 
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• vereasão, se não fes e para cõstar desta verdade se fes 
este termo que asinaão e mandarão os vereadores e 
procurador dp conselho fose notefiquado juin de se- _ 
managese-ukfoee_pera, sua rosa sem fazer vereasão de 
que de tudo se fes este termo que—iiiiierlo ambrosip 
pra escrivão da °amara que ho escrevi 	Sebastiãp ftz 
preto --- Oostantino Saavedra 	Migel lufa 	P° do- 
mingues. 

vereasão • 

■ 

Aos diesaseis dias do mes de desembro do ano de 
mil e seis sentes e trinta e quoatrp anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho desta vila onde se cus- 
tuma faser vereasão se juntarão os ()alisas da °amara 
pem faserem vereasão e o juis ordinario, 1 domingos 
cordeiro pera se faser vereasão e sendo juntós pelo pro- 
curador do conselho fpi dito que ele não tinha que re- 
querer eu embromo pra tabalião que o escrevi --- Do- 
mingos Cordeiro 	eastantino Saavedra 	Sebastiã° 
ftz preto --- Pa domingues. 

• 

vereasão • 

• 

1 
Aos vinte e tres dias do mes de desembro do ano 

de mil e seis Bentos e trinta e queatro anos nesta vila 
de são paulo nas casas do conselho desta vila onde se 
custuma fazer vereasão se juntarão os ofisiaes e sendo 
juntos pox eles foi dito ap procurador do conselho o fi- 
sese e pelo dito procurador foi dito que lhes requeria a 
eles ditos Mimes da °amara que mandesem penhorar a 
tome matos e joão rois pela condenas -á° feita o que 
visto pelos ofisiaes mandarão que se fisese execusão de 
que fis ete termo eu ambrosi° pra escrivão da °amara 
o escrevi 	Freo Bueno 	Sebashão flz preto 
domingues 	Costantino Saavedra. 
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vereasito 
• 

Aos truta dias do mes de desembro de mil e seis 
santos e trinta e quoatro anos nesta vila de são paulo 
diguo do ano de mil e seis santos e trinta e sinquo anos 
por ser pa,sado dia do natal fiserão ofisiaes da camara 
vereasão e perguntarão ao procurador do conselho se 
tinha que requerer e por ele foi dito que ele não tinha 
que requerer eu ambrAsio pra escrivão o escrevi 	Do- 
mingos Cordeiro 	Migel luis 	o domingues 
Costantino Saavedra 	Sebastião fit preto,. 

• 
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• 

ANNO DE 1635 
• 

juiz es :—João de Brito Cassão, Domingos Garcia. 

Procurador do Concelho:— Amaro Dotningues. 

Vereadores: ... . 
João Paes, Fernando de Camargo, João Baruel. 

Almotaceis: — Constantino Saavedra, Miguel Luiz, Pedro do 
Prado, João Nunes de Siqueira, João Paes 
Malio, Estado Ferreira, Luiz da Costa. 	 1. 	 • 

• 

Escrivão: 	Ambrosio Pereira. 
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ANNO DE 1635 
• 

j UlZeS : João de Brito Cassão, Domingos Garcia. 

Procurador do Concelho : —Amaro Domingues. 

; 

Vereadores: 	João Paes, Fernando de Camargo, João Baruel. 

Almotaceis : 	Constantino Saavedra, Miguel Luiz, Pedro do 
Prado, João Nunes de Siqueira, João Paes 
Malio, Estado Ferreira, Luiz da Costa. 

Escrivão: 	Ambrosio Pereira. 
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ANNO DE 1635 

vereastio 

Ao primero dia do mes de janero do ano de mil 
e seis sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de são 
paulo nas casas do conselh,o onde se fas vereasão se jun- 
tarão os vereadores sebastião feroz preto e costantmo de 
saavedra e miguei luis e os juises ordinarios dpmingos 
cordeiro e fico bueno que avião servido o ano posado 
se juntarão aly pera se abrir o pelouro na forma da or- 
denasão e por manoel pires juis da ano de seis santos 
e trinta e tres e o vereador que foi no dito anp luquas 
fernandes preto não pareserem 	 duas chaves 
do cofre dos pelouros e perante eles ofisiaes do ano po- 
sado mandarão chamar a gaspar dias fereira que ele 
vime abrir o cofre de que se fes este termo eu ambrosip 
pra escrivão da camara o escrevi 	Freo Bueno 
mingos Cordeiro 	Migel lula 	eostantmo Saavedra 

PC domingues 	Sebastião fiaz preto. 

vereasão 

Ao primero dia do mes de janero, de mil e seis 
Bentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo se 
abrio o pelouro dos ofisioes 	 na forma da or- 
denado e sendo abrido sairão por ofisiaes as pesoas a 
saber por puses ordmarips João de brito casão e &min- 
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guos grasia vereadoras João pais e fernando de camar- 
guo e João baruel e procurador do conselho amaro do- 
mingues aos quoaes se lhe coimo folhas na forma do 
capitolo da coreistio de que se fes este termo pera cõstar 
ambrosio pia escrivão o escrevi 	Domingos Cordeiro 

Costantino Saavedra 	Sebastião fiez preto. 

termo de juramto dado a João de bri- 
ta casão por jtus e aos vereadores 
João paes e fernando de camarguo. 

Ao primero dia do me 3 de janero do ano de mil 
e seis sentos e trinta e sinquo anos pela juis ordinario 
do ano passado foi dado juramt° dos santos evange- 
lhos a João de brita casão gera servir de juta ordinario 
por stahir no pelouro este dito ano e a João paes pera 
servir de vereador por &durem neste pelouro pera que 
servissem seus ofisios bem e verdadeiramente de que se 
fas este termo ambrosio pra escrivão o escrevi 	Dor  
mingos Cordeiro João de brito Casão 	Jetta paes-- 
Fernando de Camargo. 

termo de juramt9 dado a João Ume' 
pera vereftdor e Ia amaro domingues 
pera procurador do conselho. 

• 

Aos tres dias do mas de janero de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho onde se fas vereasão, o vereador mais velho 
João paes deu juramto dos santos evangelhos pera ser- 
virem este ano de mil e seis sentas e trinta e sinquo 
anos por sahírem no pelouro a amaro domingues pera 
servir de procurador do conselho por outrosi eahir no 
pelouro pera que eles bem e verdadeiramente servisem 
seus ofisios guoardando o serviso de deps e de sua magd° 
e o direito as partes e olhando pelo bem comü e eles 
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mim g prometerão faser de que (is este termo de ju- 
rar-ide que asinarão ambrosio pra escrivão da minara o 
escrevi 	João bania """. Amaro 400 	João pais. 

termo do juramto dado ao juis dor  
iningos grrisia. 

E loguo no mesmo dia em °amara pelo vereador 
mais velho jpão pais foi dadg jurarnt° dos santos evan- 
gelhos a dominguos grasia peva, servir de juis ordinario 
este ano de inil e seis !alentos e trinta e sinquo anos por 
sal& rio pelouro por juis pera, que bem e verdadeira- 
mento servis• seu ofisio guoardando o servis° de deos 
e do sua magd° g direito 11.9 partes ele o promete° amua 
faser do que (is este termo eu ambrosio pra escrivão da 
tatuara o escrevi 	Domingos Garçia 	João pais. 

vereasã,o 

A o.' dem (lias do Ines de janero de mil e seis sentas 
e trinta e sinqug anos nesta vila (le são In tilp nas casas 
do ce1ts:31110 desta vila onde se custama faser viereasão 
juntarão os ofisiaes da cantara os abaixo asinados e por 

	 • 

eles foi dito IR) procurador do conselho se ele tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador do con32llio foi dito 
que lhes requeria a CieS ditos oftsiaes da Canittra 111.1110. 

&sem limpar as ruas dos cardos e todas as testadas com 
us penas que lhe paresese o que visto pelos ditos ofisiaes 
foi mandado que se fixase quoartel que todos fisesein 
e limpasen suas testadas os espinhos com pena de 
sinquo tostões eu arnbrosio pra tabalião le escrivão da 
eaniani o escrevi 	Dommps Garçia 	João pais 
Feri an do de Camargo 	João baruel 	.A In a ro dos. 

Sertifiquo eu ambrosio pra escrivão da amara des- 
ta vila de são pauto em come lie verdade que por man- 
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dado dos vereadores joão pais e fernando de camarguo 
notefiquei a freo bueno e a dominguos cordeiro juises 
que forão o ano, pasado de mil e seis sento s e trinta e 
quoatro anos que eles tomasern a vara de almotaseis 
com pena de se lhe dar em culpa e por eles 	 frea 
bueno foi dito que ele estava do,ente e se hia escusar e 
que como se achase bom tomaria a vara e p,or domin- 
guos cordeiro foi dita que ele tomaria a vara e os ouve 
por nptiefiquados de que pasci o presente ambrosio pr* 
escrivão da amara o escrevi Ambrosio pra. 

Sertifiquo eu ambrosio pra escrivão dt camara desta 
vila de são paulo em como he verdade de que ten os 
quatorse dias do mes de janeiro do ano, de mil e seis 
sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulp os 
ofisiaes da camara desta vila de são paulo a requerimt° 
do procurador do conselho se mandou fixar quoartel 
se .... quem quisese lansar 	 de 	 o fisese 
ate a primeira camara e que outrosi quem quisese lansar 
no.  corte da carne por todo o ano o, viese faser ate pra 
camara pa se lhe dar com as condisoes e declarasoes ne- 
sesarias de que por pasar em verdade pasei o presente 
ambrosio pra escrivão o escrevi j— AmÉrosio pra. 

1 4 

vereasão 

• 

AOS vinte e sete dias do imes de janerp do ano de 
mil e seis sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho dela testando aly os 
ofisiaes da camara onde se custuma faser vereasão es- 
tando aly os vereadores e juis e procurador do conselho 
e sendp juntos pelos ofisiaes da amara foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que rtquerer do bem 
comâ o fisese que se lhe tomaria por requerimt° e sendo 
visto pelos ofismes da camara inandad0 que requerese e 
pelo procurador do conselho foi dito que lhes requeria 

• 
••• 

• 
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a eles ditos ofisiaes da camara pusesem epbro na baran- 
da e balquão da casa do conselho que estava pera qua- 
MiTplõ-Tirriandasem consertar e que o,utrosi lhes reque- 
ria a eles ditos ofisiaes da (amara mandasem por cobra 
no guado que se levava desta vila pera a vila de santos 
pelo earninho do mar e o desmanchavão 4o que visto 
pelps ditos ofisiaes da °amara mandarão que se fixase 
quoartol que nenhuma pesoa leve guado peta o mar sem 
lisenstt dos afinam da 'tomara e que eles acudirião ao 
balquão e alpendre da casa do conselho de que se fes 
este termo eu ambrosia pra escrivão o escrevi 	Do- 
mingos Garçia ---- João pais ---- Fernando, de Camargo 

João baruel -- Amaro d". 

vereaStIO 

Nos vinte e sete dias do rn e s de janero de mil e 
seis sentas e trinta . minguo anos nesta vila de são paul 
rias easa.s do conselho dela onde se fas vereasão pelos 
ofisines da minara deste ano presente foi dada lisensa 
a joest 10' de earnarguo pera que ele cortase carne este 
poNÃ) to lo este ano de mil e seis sentos e trinta e smquo 
anos coifar todos as Babados pera obras do conselho com 
obriguasão que daria carne a este ppvo e boa e não fal- 
tara e netthüa pesoa cortara res sem ordem e hsensa do 
dito josepe de camarguo com pena de ser condenado 
em pena de seis mil rs pera obras do conselho e acusa- 
dor mandarão que de tudo se fixas° quoartel de que 
de tudo mandarão faser este asento que asinarão o dito 
josepe de camarguo que asin,ou e os ofisiaes da camara 
eu ambrosia pra escrivão o escrevi --- Domingos Garçia 
---- Fernanda de Camargo --- João pais 	João baruel 

Amaro d" Juse de camargo. 

•  
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Vera

Aos trets dias do me s de fevereiro de mil e seis santos e trinta. e sinquo anos nesta vila de são Paulo 
nas casas do conselho desta vila onde 

se fas vereasão se juntarão os ofisiaes da camara abaixo asinados p 
procurador do conselho amaro domingues poro se faser 
vereasão e send,o juntos pelos ofisiaes da °amara foi 
dito ao procurador do conseslho ;se ele tinha, que re- 
querer o, fisese e pelo procurador do con.selho foi dito que lhe requeria 

a eles ditos ofisiaes da camara da parte 
de sua magde deprecasem ao capitão mor e as camaras 
desta vila e de santos que, esta vila. estava sem ouvidor 
ayia mais de dose mieses diguo de quoatro_Áneses e pe- ia 

- esta capitania_ por falta de justrea nen aver quem a des -.-  

oiia de usansa aos juises que sahirão nos pelou- _ _- a _  asii rfiesata. 	coms 
ro 	

o nas mais por eleisão pelo que 
lhe requeria ele dito procurador a eles' ditos ofisiaes 
da °amara e en nome deste povo deprecasem pera se 
faser ouvidor porquoanto peresia esta capitania toda por 
falta de carta de usansa o que visto pelos ofisiaes da Cantara mandarão, guie lhe tomase e escrev

e  seu re- querinit° e si paisese precatorm peça o capitão mor e pera as 
camaras de são vta e santos em firma do que 

de tudo se fes este termo iiue asihar&o com o procu- 
rador do conselho o que se fes eu ainbrosio pra escrivão 
da camara que ho escrevi 	João de brito Cauã° Fernando de Camargo 	Amaro doa 	Joísto baruel. 

vereasão 

Aos das dias do me s de feverero do ano de mil e seis sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de sãq Paulo en carnara se juntarão os vereadores fernando de 
camarguo e João baruel e João de brito casão pera fa- 
serem vereasitto e por o procurador  não estar nesta vila 

me 

• 
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se não fes vereasão eu ambrosio pra escrivão da clamara 
o escrevi 	Fernando de Camargo 	João de brito 
CiNsão 	João baruel. 

vereasão 

Aos ouse dias do Ines és feverero nesta vila de 
sii41 pauto em camara se juntarão os ofisiaes da camara 
pera se faser por votos ha procuradpr do conselho em 
ausensitt do procurador que no pelouro sahi,o amaro do- 
mingues durante seu enpedimt° de que fis este termo 
eu ambrosio pra escrivão o escrevi 	João, de brito Ca- 
stão 	Fernando de Camargo 	João baruel. 

• 

votos que se tomarão, pera se faser 
procurador. 

lionel furtado 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e sendo tomados os votos sahio lionel furtado com onse 
votos pera procurador do conselho en ausensia e durante 
o enpedimt° de amaro domingues e de como sahio os 
ofisiaes o ouverão por feito e mandarão fose notifiquado 
o dito lio,nel furtado tese a tomar juramt° de que se 
(es este termo ambrosio pra escrivão o escrevi 	João 
d 4  brito °fissão 	Fernando de Camargo --- João baruel. 

termo de juramt° dado a lionel fur- 
tado pera procurador do conselho. 

Aos onse 'dias do mes de feverero do ¡ano de anil e 
seis -entoa e trinta e sinquo anos nesta vila de são 
paulo em ca,mara pelo juis João de brito casãp foi dado 
o juramt° dos santos evangelhos a lionel furtado gera 
ser procurador em ausensia de amaro domingues du- 
rante sua ausensia pera olhar pelo bem coma deste povo 

• 

16 
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em firma do que eu ambrosio pra escrivão, o asCrevi -- 
João de brito Cassão 	lionel furtado. 

vereasã:o 

Aos desaseis dias do mis de feverera do ano de 
mil e seis sentas e trinta e smquo anos nesta vila de são 
paulo nas casas do conselh,o onde se fas vereasão se 
juntarã,ct aly os vereadores fernando de eamarguo e 
joão baruel e os juises ordinarice João de brito 08.8a0 e 
dominguos grana e o procurador da conselho lipnel fur- 
tado e sendo juntos em comera lhes foi apresentado 
hitia sertidão do escrivão da comam de vila de são 
visente pela quoal tostava estar eu pose de luas de ai- 
meida do cargu,o de ouvidor por estar vaguo, o dito car- 
guo a quoal sertidão modelarão registar no livro do re- 
gisto e que o dito, ouvidos o aseitavão por tal e como tal 
fose oonhesido e obedesido por ouvidor de toda esta ca- 
pitania en quoanto o conde de monsanto nã,C provese 
ou o guovernador geral e que o escrivão da ca,mara pa- 
Base sertidão em comp nesta vila de que se fes este termo 
pera oostar eu ambrosio pra escrivão da camara que ho 
escrevi Domingos Garçia Fern.andp de Camargo— 
João de brito, Cessão 	João batuel 	lionel furtado. 

vereasão 

• 

• 

Aos desasete dias do mes de feverero do ano de 
mil e seis sento s e trinta e sinquo anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho desta vila onde se cus- 
tuma faser vereasão se juntarão ây os vereadores jo,ão 
pais e fernando de eamarguo e joão baruel e o prpcura- 
dor gero domingues e o juis ordinario domingups gra- 
sia peta se faser vereasão e sendo juntos por eles ofi- 
ames foi dito ap procurador do conselho, que se tinha 
que requerer do bem cotai o fisese e pelo procurador 

• 
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do conselho foi dito que ele não tinha que requerer de 
que se fes este termo eu ambrosio pra escrivão da Ca- 
ma Ta que ho escrevi --- João pais 	Domingos Gania 

Fernando de Camargo --- João baruel 	lio,nel 
furtado. 

termo de juramt° dado a Costantinp 
Saavedra penai servir dalmotasel. 

Aos dous dias do mes de emarso de mil e seis sentas 
e trinta e smquo anos en camara pelo vereador mais 
velho joão pais foi dado o juramt° dos santos evange- 
lhos a costantino de saavedra pena servir de almotasel 
estes dois meses de marso e abril que ben e verdadei- 
ramente servise seu ofisio ele o prometeo faser eu am- 
brosio pra escrivãp da minara o escrevi --- João pais 
Com tan tino Saavedra. 

• 

termo de como se deu a vara de al- 
motasel a miguei luis. 

Aop doas dias do mes de marso de mil e seis sentas 
e trinta ,e sinquo anos pelo juis ordinario João de brito 
CELSãO foi dado o juramt° dos santos evangelhos a mi- 
guel luis pera servir de almotasel eis bs dous meses 
de émarso e abril que bem e verdadeiramente fisese seu 
ofisio ele o prpmeteo faser eu ambrosio pra escrivão da 
eamara que ho %escrevi 	Miguel luts 	João de brito 
Cassão. 

• 

vereasão 

Aos tres dias do mes de manso de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo, anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se custuma faser vereasão se 
juntarão os vereadores e juis ordinario joã,o de brito 
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casão e o, procurador do conselho hpnel furtado para 
se faser vereasão e sendo todos juntos &serão ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer p fisese 
e pelo procurador foi dito que ele não tinha que re- 
querer de que fis este termo eu ambrosio pra tabalião 
que ho escrevi 	João de brito Cassão 	Fernando de 
Camargo 	João pais 	João baruel 	lionel furtado. 

termo de COMQ desisti° de meirinho 
dos ftz. 

E loguo no mesmo dia en °amara 	domiuguos 
ftz preto voo a esta °amara desistir de meirinho do 
campo e das minas e de como .desistio fis este termo, que 
asinou eu ambrosio pra escrivão o escrevi 	Dos fiaz 
preto -- João pais -- João baruel 	Joít,o de brito 
Cassãq 	lionel furtado. 

; 

Sertefiquo eu ambrosio pra ¡escrivão da camara des- 
ta vila de são paul° que he verdade que po,r mandado 
dos vereadores notefiquei ao juis ordinario João de brito 
Cago acudise a jurdisão real e que a; não larguase e 
outrosi por mandado dos ditos juisesidiguo ‘juis notefi- 
quei aas ofisiaes da caraara qtie eles hão a larguasem a 
jurdisão real e tivesem mão neles diguo nela eles e ou- 
tros disera,m q` acudirão e a não larguarião e eu am- 
brosio pia escrivão da calmara pasci esta sertidão aos 
tres de marso de mll e seis sentes e trinta e sinquo anos 

Ambrosio pra. 
• 

vereasão 
e 

Aos quoatro dias do mes de mano de mil e seis 
sentas e trinta e sinqu,o anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se fa.s vereasão 
r uniáa 	os ofisiaes camara para tratarem do ben 
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comi' e sendo aly mandarão juntarp.s bons gana, da re- . 
pubriqua e sendo juntas eu cantara fent .  a mor parte 
do povo loguo .se tratou en cantara.-  de como o prelado 
lourens° de Inendonsa tratava de se 'entremeter na jur- 
disão real de sua magde sobre a venda e compra de pesas 
do gentio de 	 e porquoanto nesta capitania estava 
por capitolos da, coreisão que a tal jurdistlo pertensia 
menunte a sua magde pelo que mandava o juis ordi- 
meio defendese a jurdisão de sua magde e no, mesmo 
requernute por o procurador do conselho e o povo tive- 
sem mão a jurdisão de sua magde pera que 	 a 
não usen e visto pelos ditos ofisiaes o requerimt° do 
procurador e povo eonformandose con os ditas capitolos 
da comissão mandarão que eu tabelião e o tabelião calix- 
to da mota fosemos a casa do dito prelado e lhe .  lese:, 

aos o dito capitel° de coreisãéo peva que se não, entre-,. 
!atese em meteria de venda nem compra de pesas do r  
gentio por ser jurchsão de sua magcle e ._fasendo o co,n- . 
trarip_o &to prelado protestavão de ,defender a. dita real, 
jurdisão e sendo lhe lido o capitel° da data coreisão 
respondera se não entre neteria na jurdi:são de sua magde 
e citieAleit •iso não preguase o • sermão que fisera o dito 
prelado no dito dia na hygreja matris desta vila catando. 
tumor parte deste povo presente disera que se não me- 
tera _nen 	meteria na dita jurdisã,o de sua magde pelo 
que 	 que o dito prelado .... algúa, cousa, por 
modo alga que 	 se queria meter 	 por 
	 eles ditos ofiáiaes acudiram a defender a 
dita jurdisão real gera que en modo nenhil 	 pera 
que a todo tempo conste en como eles ditos obfisiaes acu- 
dirão a defender a dita jurdisão mandarão faser este 
auto en que esfriarão diguo termo eu embromo pra es- 
crivtip da camara que ho escrevi 	João pais 	Fer- 
nando de Camargo, 	João barnel 	lionel furtado. 

1\ 
• 

• 

■•■ 
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vereasão 

• 

• 

Aos des dias do mes de imano do ano de mil e seis 
sentas e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custumia a 
faser vereasão se juntarão os ofisiaes da camtara gera 
faser vereasão pelo procurador do conselho foi dito que 
lhes requeria mandasen vir o procurador detste ano 
visto estar nesta vila e sendo visto pelos ditos ofisiaes 
da °amara mandarão que se fisese deligensia cpn amaro 
dorningues procurador deste ano presente viese aítornar 
entregua de procurador e outrosi •requere° o dito pro- 
curadpr tomasem conta ao procurador do ano pasado 
e pelos ditos ofisiaes foi dito que eles proverião niso 
de que fis este termo eu ambrosio pra tal:Palão que ho 
escrevi 	Domingos Garçia Velho 	Fernando de 
Camargup --- João pais João bane! lionel furtado. 

E loguo no mesmo dia en ca,mara pelos ofisiaes dela 
foi entregue a man•oel da cunha escrivão das exequsoes 
e chanserel o selo, da camara pera que o tivese na forma 
da lei e o dito mel da cunha se entregou do dito seio 
e de como se entregou do dito selo asin9u ambrosio pra 
o escrevi Manoel da Cunha. s. 

vereasão 

• 

Aos desasete dias do mas de mano do ano de mil 
e seis sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são 
paul nas casas do conselho onde se custuma faser 
vereasilo se juntarão os vereadores joão paes e João ba- 
ruel e o, juis ordinario dominguos gania velho e pro- 
curador leonel furtado por ainda não pareser nesta vila 
e procurador amam &mingues pera se faser vereasão 
e sendo juntos por os ditos vereadores e juis ordinario 
dominguos grasia por eles foi dito que se o procurador 

• 

• 
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do conselho tivese algitia couza que requerer do bem 
emiti deste povo o fiseee e pelo procurador do conselho 
foi ditck que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da camara 
aserevesem e avizasem ao conde de monsanto do estado 
desta vila de são paule que acudise eouzas de sua obriga 
guasão e que outrosi lhes requeria da parte de sua 
magde pousem _ cobro no muito guiado que desta vila 
se leva pera a de santos o que visto pelos ditos ofisiaes 
tia mara mandarão que se fixase quoartel que nenhu- 
nm pesoa leve guado desta %fia peta a vila de santos 
pelo caminho novg sem ordem da camara com pena 
de seis mil rs para obras do conselho e acuzador de que 

fes este termo que usinarão eu ambrosio prs escrivão 
da camara que o escrevi 	Domingos Garçia Velho 
Jpão pais 	João baruel 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e quoatro dias do ornes de man do ano 
presente de mil e seis sentes e trinta e sinquo anos 
nesta vila ,de são paulo nas casas do conelho desta vila 
onde se custunm faser vereasão se juntarão os verea- 
dores João paes e João baruel e Q juis ,ordinario João 
de brito casão e o procurador do conselho pena se Laser 
ereasiip estandQ juntos por os vereadores e juá foi 

dito ao procurador do conselho que se ele tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador do conselhQ amaro 
doiningues por vir a esta carrbara foi dito que lhes 're- 
queria a eles ditos ofisiaes da camara puzesem cobro 
no alpendere e balquão da casa do conselho que estava 
pera cahir e mandasem consertar e sendo visto pelos 
ditos ofisiaes da calmara ',Sacão que acudirião ao man- 
dar consertar de que se fes este termo ambrosio pra ta- 
baliã,o que o escrevi --- João de brito Cassão 	João pais  

João baruel -- Amaro dos. 
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vereasão 

Ao &rodeiro dia do mes de marso de mil e seis 
sentes e, trinta e smquo anos nesta vila de são pauto 
nas casas do conselho onde se eustuma faser vereasão 
se juntarão ahi os vereadores joão paes e joão baruel 
e o juis ordinario joão de brito casão, e o procurador do 
conselho /lacra se faser vereasão e sendo juntos pelos 
ofisiaes foi dito, ao procurador 'amaro &mingues se ele 
tinha, que requerer o fisese e pelo procurador foi dito 
que ele não tinha que requerer ambrosio pra escrivão 
da comam o, escrevi 	João de brito Cassão João pais 

João baruel 	Amaro  dos .  

vereasão 
• 

• 

Aos deus dias do mes de abril de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do co,nselho desta vila onde se (as vereasiba se juntarão 
os ansiar da camara e a mor parte do povo e sendo 
juntos em minara farão enformados que o senhor per- 
lado que vem por em orden de eseeytar as pesoas que dis 
averem eneorido na postura da can -Iara pasada spbre que 
se não vendese farinha por( menos!de pataqua e porque 
avia queixas do povo que não era postura por não estar 
asinada e ser termp simples o quo,a1 não tem Corsa, nem 
viguor pelo que sendo junto a mor parte do povo a 
porta das casas do conselho diserão que o dito termo 
era postura por se não guardar a ordentasão do livro 
pnmeiro titolo sasenta e sete paragrafo vinte e Oito e 
requereo o dito povo a eles ditos ofsiaes julguiasem o 
dito termo por nenhü pela causa referida e ley apon- 
tada e asiin o mandasein faser a saber ao sor prelado 
lourenso de. roepdpinsa, e o mesmp requerimt° fes o 'pro- 
curador do conselho em nome do povo o que vist,o pelos 
ditos ofismes da rumara mandarão que o dito termo não 

•  

• 
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tivese forsa nem viguor de postura por não se gueardar 
ao faser dela a ordem que sua magd° ordena ao faser 
dela e que eu eserivã,o da °amara, o fisese asim a saber 
ao dito senhor prelado e eu ambrosio pra tabalião que 
o escrevi 	João de brito Cassão -- Domingos Garçia 

João baruel -- João pais 	Amaro dos. 

vereasão 

Aos sete dias do mes de abril de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do cionselho dela onde se custuma faser vereasão os 
vereadores joão Paes e joão barus] e o juis ordmario 
João de brito casão pera se faser vereasão e o procura- 
dor do conselho e sendo todos juntos fiserão preguntas 
ao procurador do conselho se tinha que requerer o fi- 
NEW e por ele foi dito que ele não tinha que requerer 
eu and- rosio pr escrivão da eamara o eterevi -- João 
i)ais 	Jiloo baruel 	João de brito Cassão—Amaro dos. 

vereasão 

Aos quatorze dias do mes de abril de mil e seis 
sento s e trinta me sinque anos nesta vila de são paulo 
nas casas do icaonselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os ofisiaes da camara vereadores João paes 
e joão baruel e o juis ordinario João de brito casão e o 
procurador do conselho pera se faser vereasão e sendo 
juntos por eles foi dito ao procurador do conselho se 
ele tinha que requerer o fisese e por ele foi dito que ele 
não tinha que requerer ide que fis este termo eu am- 
brosio pr" escrivão da camara que o tescrevi 	João de 
brito Cassio 	João pais 	João baruel 	Amaro dos. 
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vereasão 

Aos vinte e hõ dias do mes de abril de mil e seis 
sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas-  essas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os vereado,res João pises e João baruel e o juis 
ordanario joão de brito casão e ko procurador do conse- 
lho amaro dom ingues pera se faser vereasão se junta- 
rão os ofisiaes e sendo todos juntos por eles foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
sese e pelo procurador do conselho foi dito que ele não 
tinha que 'requerer de que fis este termo eu ambrosio, 
pra escrivão da camara o escrevi -- João de brito Cassão 

João pais 	João buirei 	Amaro dGa. 

vereasão 

• 
• 

Aos vinte e oito dias do mes de abril de mil e seis 
sento e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho onde se fas vereasão se jun- 
tarão os ofisiaes da camara pera se User vereasãct e 
sendo juntos pelos ofisiaes da canas" foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha Se requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhe requeria 
condenasem todos os ornes que levarão guados peta o, 
mar e pelos ofisiaes foi dito que eles a.cudirião ambrosio 

1 pra escrivão, que ho escrevi 	Domingos Garçia 

ver2asão 

Aos sinquo dias do moa de maio de mil e seis sentes 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho deita vila onda se fas vereasão se juntarão 
os ofisiaes da clamara e por eles foi dito ao procurador 
do conselho, se ele tivese que requerer o Nese e pelo 
procurador foi dito que lhes requeria que fizesem 

• 
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vereador em luguar de fernando de °amargue por ser 
ausente desta vila e pelos ofisiaes foi dito que eles acu- 
diritio e mandarão que se fixase quoartel eu ambrosio . 
pra escrivão o escrevi 	João de brito Cassão 	Jorío 
pais -- João baruel 	Amaro doa. 

verea.são 

Aos seis dias do nies de maio de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo os off- 
siges da cantara se juntarão em eamara peva se faser a 
votos h) vereador tern ausensia do vereador fernando 
ah! cattiarguo durante sua ausensia de que fis este termo 
eu anda "sio pra escrivã,o da camara o escrevi -- João 
d( brito Cassão, 	João pais —João baruel—Amaro dos. 

Voto.s que se tomarão hera vereador eu ausensia 
de fernando de eamarguo 

f rl'O nig 	 16 
ger:Lido( orea 	 '3 

e sendo tornados os votos se achou sahir feito freo João 
com destveis N otos por vereador de que se fes este asen- 	 • 

to o mandarão que fose notefiquado fre° João viese a 
tornar Jun int" pera servir de vereador em ausensia de 
fP MUI I ITIO de eati)arguo de que te fes este termo eu am- 
brosio, pra escrivão da camara o escrevi – .Toiiio de brito 
Cassia) – João pais 	João baruel 	Amaro dos . 

termo de jurainto dado a fisco  joão 
pera vereador 

Aos seis dias do mes de maio de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos peto juis ordinario foi dado ju- 
ram? dos santos evangelhos a freo João pera que ele ser- 
vise de vereador em ausensia de fernando, de camarguo 
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durante sua ausen.sia pera que servis° o dito ofisio de 
vereadpr como detos lho dese a entender ele o promete° 
User eu ambrosio pra escrivão da aunara que o escrevi 

freo joão 	João de brito Cassão. 

vereasão 
• 

Aos doze dias do mes de maio de mil e seis sentps 
e trinta e siiiquo anos nesta vila de são paul° nas ca- 
sas do conselho desta vila -onde se fas vereasão se jun- 
tarão aly os venadores e sendo juntos com q juis ordi- 
nario João de brito casão por eles foi dito kW procu- 
rador do conselhp se tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador foi dito e requerido aos ofisiaes que lhas 
requeria mandasem faser enventario, da iaolvora e, 
chumbo que na tern, puyese e a depositar" nas mãos das 

etp,s.&_airque ' a tn-esem pera 	 ser viso - 	 * - ". se proveja do se -isode 
sua magde -  e bem coma e pelas ditos ofisiaes da cama- 
ra foi dito que eu escrivão com o tam calixto da mota 
foliemos ver as pesoas que thesem polvora e dela se 
fisese enventano de que de tudo se fes este termo am- 
brosio pra tam o escrevi 	João de brito Cassão 	João 
pais --- fico  João 	João baruel. 	1 

• 

• 

• 

E sendo feita a vereasão pelos ofisiaes da camara 
desta vila de são paulo fo,i mandado a mi escrivão de- 
claras° a sostansia das precatonos que eles ofisiaes pa- 
sarão antes deste avizo que veio do capitão mor da 
vila de santos e de são, vte e da vila de nosa senhora da 
conseisão e sendo minha lembransa continha nos pre- 
catorios o seguinte de como erão eles ditos ofistaes en- 
formados que o _capitiip,mor poro da mota leite Dar...scus 
particulares intereses dava lisensa Pera irem • aos patos . 
e:este...pessoas não .  levavão mais que polvora e chumbo 
e eo-  nt rees sendo contra a lei de sua magde estandp em 
arit-o 4.de guerra indo mais de duzentos Orileti aos ditos 

••• 

• 
• 

• 
Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



253 

patos seu i os ditos indios de sua parte darem ocasião 
pera !Serem inolestasdos e serem magos amiguos e de no- 
soci s anteptisados avia mais de +.  sem anos requerendo aos 
ditos ofisittes da camara da vila de santos e são vte en- 
campasen esta capitania io capitão mor perp da mota 
leite por deixar ir gente fora desta capitania e ao ca- 
pitão mor de nossa senhora da conseisão se recontaria 
mais disendo que o dito capitão mor da dita capitania 
de Hapset senhora da conseige e o ouvidor dela mel alvas 
Imioquo forão os primeir,os que mandarão aos patos e 
nre reporto em tudo e por tudo aos ditos precatoripé de 
que fis esta deelarasão por mandado dos ditos ofisiaes 
timinpsio pra tparn e escrivão da cariara o escrevi. 

vereasão 

Aos doze dias do mes de maio de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo em m- 
inara pareseo jocepe de camarguo e por de foi dito que 
ele estava obriguado a dar carne nesta vila a este povo 
e que dava ... com dar hil tostão cada sabado e que 
por ele não poder dar mais carne po,r sertas ocasiões 
que avia que lhe requeria a eles ditos ofisraes da Ga- 
mara cl desobriguasein com paguar o que esta a dever 
do tempo que cortou e os ofisiaes da camara o desobri- 
gmirão e ouverão por desobriguado e mandarão se fi- 
xase quoartel pera se por a preguão a carne ambrosio 
pra esti-civil° da coimara o escrevi fre° joão 	brito 
Time de Camargo 	João pais 	Amaro dos. 

• 

vereasão 

Aos desanove dias do mes de maio de mil e seis 
sentas e trinta •e sinquo !anos nesta vila de são paulo. 
onde se fas vereasiio se juntarão os ofisiaes e por eles 
foi dito que se o procurador do conselho tivese que te- 
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querer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da °amara não 
consentisem que desta vila se levas° reses femeas nem 
_se vendesem pera fora da tera porquoanto se ira demo- 

- uindo o gado e por eles foi dito que eles acudirião eu 
ambrosio pra escrivão o escrevi -- brito 	ft" João 
João pais 	Amaro doa 	João haruel. 

vereasío 
o 

Aios vinte e seas dias do, mes de maio de mil e seis 
Bentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
cazas do conselho desta vila onde se custuma faser ve- 
reasão se juntarão aly OS Mimes da camara e por os 
ditos ofisiaes foi dito ao procurador do conselhp se ele 
tinha que requerer g fisese e por ele foi dito que ele não 
tinha que requerer de que fis este termo eu taanbrosio 
pra escrivão da camara o escrevi 	João de brito Cassão. 

João pais 	Amaro doa 	fira' João 	Jo,ã,o baruel. 

• 

E logup requereo o procurador do conselho em 
oomo erão acabados os meses do provimt que se fes do 
ouvidor desta capitania na forma dos qapaolps da coe 
reisão pelo que lhe requeria man•dasem é  eles ofisiaes da 
amara fixar quoartel que se não oonhesese mais por 

o,uvidor luis de almeja% nem lhe obedesesem seus man- 
dados tudo na forma do capitolo da coreisão os ofisiaes 
da °amara, visto o requerimt° do procurador mandarão 
se fixase quoartel na forma deste requerime e conforme 
o capital° da coreisão pera vir a notisia de todos eu am- 
brosIo pra escrivão que o escrevi 	brito -- João pais 

fre° joão, 	Amaro doa João baruel. 

vereasão 

Aos doas dias do mes de junho de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 

• 
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do vereador fre° joão por estar 04 degraos da cadeia que- 
1 ridos e se não poder subir mima bom se juntarão aly 
nu casa do dito vereador os vereadores abaixo asinados 
e o procurador e juis ordinario peru se faser vereasão e 
sendo juntos por chis foi dito no procurador do conselho 
se ele tinha que requerer 9 fisese e por o procurador do 
conselho foi dito que de presente não tinha que requerer 
eu 1[1 ilmsio, pra tabalião e escrivão da camisa que o 
escrevi 	fre° João 	João pais 	brito 	Amaro dos. 

vereasío 

Aos nove dias do mes de junho de mil e seis sim- 
tos (4 trinta e minguo anos nesta vila de -silo, paulo nas 
emas do conselho desta vila onde ti e custurna faser ve- 
ronsão se juntarão os ofisiaes da °amara vereadores e 
juis ordinario e procurador do conselho pera se faser 
veeeasrio e stêndo juntos pelos ofisiaes da calmara foi 
dito ao procurador da cantara se tinha que requerer o 
fisese e pelo procurador foi dito que lhes requeria mau- 
dosem faser 41 ponte do totatan e os ofisines mandarão 
se fix[se quoartel com pena de minguo tostoões eu am- 
brosio pra escrivão da camara o escrevi 	João pais 
João bartiel 	fre° João 	Imito — Amaro dos. 

vereasão 

Aos desaseis dias do ines de junho de mil e seis 
mentos e trinta e suiquo anos nesta lila de são paul° nas 
cazas do conselho deQta vila onde se fas vereação se jwi- 
tarik o verador João paes e o juis ordinalio joão de brito 
casão e o procurador do conselho amaro domingues e 
por não virem os anais vereadores se não fes vereasão 
pctr ht estar doente e outro estar pera ir para a vila de 
santos de que se fes este atento pera constar como os 
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1 

sobreditos vierão eu ambro=io pra escrivão da munam 
que o escrevi -- brito Amaro doa João pais. 

Aos vinte e tras dias do linets de junho de mil e seis 
Bentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão as vereadores e o procurador do conselho desta 
vila opera se faser vereasito e por não aver juis nesta vila 
se não fes vereasão de que fis este termo eu ambrosio pra 
escrivão da camara o escrevi 	fre° João 	João pais 

João, baruel --- Amaro doa. 

• vereasão 

4 

• 

• 

• 

Aos trinta dias do mes de junho de mil e seis sen- 
tes e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os ofisiaes da esmera p,era faserem verea.são 
e sendo juntos por eles foi dito ao procurador do con- 
selho que se ele tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que pele ja avia requerido 
se fisese a ponte de botatart e se fixasc quoartel e se 
não fisera pelo que lhe requeria a eles ¡ditos °fieis% tra- 
tasem a 'mandar fixar outro . -quoart41 nomeando por 
cabesa a quem lhe pareses3 e sendo visto, pelos ditos 
°fumes (mandarão se fixase quoartel e nele se nomease 
por capitão gaspar da costa pa que ele com os mais ano- 
Dadores faserem o caminho e avizar todos os que se 
servem pela dita ponte de botatan e outrosi requere° o 
dito procurador se fisese --o caminho e ponte de ururay 
e que por capitão em os mais vezmhos qUe 
ponte se servem o fisesem e fome capitão domingos 
leme de que se fes este termo eu ambrosio pra escrivão 
da eaimara que ho escrevi brito João pais Amaro doa 	João baruel 	fro° joão. 

t 

+EP 
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termo de corno, se fiserão ahnotases 
pera servirem estes dous meses de 
julhp e agosto que vem 

E loguo pelos auditor; da eamara foi feito &mofamos 
peru serurom estes dons meses que vem de julho e 
agosto por averein acabado os ()Sismos que forão do ano 
pasado e fiserão a joãp nonos de siqueira e a pero do 
prado o de 00,11)0 os fizertio pera servirem estes ditos 
dons meses que vem de julho e aguosto se fes este asento 

mandarão fogem notefiquados vie3em a tomar juraint" 
tu ambrosio pra escrivão da carnara que o, escrevi 
brito 	João pais 	Amaro dos 	fre° jOãO 	João 
brune]. 

termo de juratilto dado a poro do 
prado e a joão nunes pera servirem 
de almotases 

Ao primero dia do mes de julho do mil e seis seri- 
tos e trinta e sinquo anos pelo juis ordinario João de 
brito casão foi dado o juramt" dos santos esarigellios a 
per do prado e a pilo nunes .de siqueira pera servirem 
ile ahnotases estes dous meses de julho e agosto pera 
que sorvisem seus ofisios eles o prometerão asim famer 
de que se (es este termo que minarão ambrosio pra es- 
crivão que lio escrevi 	João Nunes 	Pa do prado -- 
João do brito Casal°. 

• 

verea.são 

Aos doas dias do mes de julho de mil e seis santos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se Ias vereasão se juntarão 
os ofisiaes da camara e o, procurador do conselho e pelo 
procurador do conselho foi dito que ele estava enfor- 

17 

• 
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miado que algas moradpres desta vila estavão pa irem 
ao sertão contra os oapitolos da 'o-grei:Sã-o e lei -del rei- 
noso senhor e que por quabesas da tal entrada ao sertão 
hião asenso de qugadros e pero de oliveira e joão misel 
giguante pelo que lhes requeria. da parte de sua magde 
os prendesem e mandassem nptefiquar não fosem ao 
sertão com as penas declaradas nos quapitolos de corei- 
Skti e de lhe confisquarem suas fasendas pera a real de 
sua magde e es obriguasem a dar fiansa a que não vão 
ao sertão os ditos cabesas quoandg não lhe encampava ele 
dito procurador a eles gfisiaes da camara esta vila de 
são pauto o que visto pelos ditos ofisiaes da calmara man- 
darão tomar e escrever ,o requerimt° do prgcurador e 
mandarão fase notefiquados pero dolivra e asen,so de 
quoadros e se pasase quoartel pera a vila de parnahiba 
pera se empedir jo,ão misel e se fixase quoartel pera ser 
a todos notorio eu ambrosio pra íescrivão que - o escrevi 

brito 	João pais -- fre°  jpão 	Jgão baruel 
Amaro dos. 

vereasão • 

• 

• 

Aos sete dias do mes de julho de mil e sós sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila, de sãolixmlo nas casas 
dg conselho desta vila onde se fias*  vereasão se juntarão 
os vereadores pera faser vereasã,o e sendo juntos por 
eles foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que 
requerer o, fisese e pelo procurador foi dito que ele não 
tinha que requerer eu ambrosio pra escrivão que o es- 
crevi 	brito 	fro° joão 	João pais 	João baruel 

Amaro dos. 

vereasão 

Aos quatorze dias dg mes de julho de mil e seis 
sentes e trinta e sinqup anos nesta vila de são pauto 

• 

_ 
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nas CaNia do conselho desta vila onde se fas vereasão 
$e juntarão Os ofisiaes da eamara e sendo juntos pelos 
ofisities foi dito ao procturador do consellin se ele tinha 
algum, cousa que requerer o fixem e pelo procurador foi 
dito que lho *Anuem', da parte de sua inagde empecli- 
scan MU- FM.40111 a ida ao sertão porque estava enfor- 
mado que Mão Mgúas pesoas ao antão e pelos ofisiaes 

(amara foi dito que se fixa.se  quoartel nos luguares 
pubriquos com as penas doclaradas nos capitolos do 
et) le visito do que se frts egte termo eu ambrosio pra taba- 
lião (pot ho escrevi 	Domingoi Garçiit 	João pais 

flue° joão 	João iharuel 	Amaro tl". 

vereação 

Aos quatorze ditos do Ines de julho de mil e seis 
t-entos e trinta e 'tingiu' anos nesta vila de são pauto 
ein (aunara os ofisiotty, dela pelo alcaide lesta vila mau- 
419 rão (chamar ito tabithão desta %da calixto da mota e 
11»1114)el da cunha vitrina -to iltis eXtellsrRN E! sendo alii to- 
dom • i, itos por lhe vir a sua notisia que 'intimai° rapou] 
lavares servia de omitiu& na vila de santos ademenes- 
liando justisa c queria ir a esta vila faser o mesmo o 
opte era contra ti provizão passada eIll ionie de sua magdo 
pelo guovernador geral do estado e pelo ouvidor geral 
paul da silva a quoal provizão tbstava aseita e registada 
no livro thsta comam em virtude da (1110.111 se pasou 
quoartel que iiinguem conliesese nem obedesese ao dito 
antedito rapozo uivares por ouvidor elltallt0 pie ITIOStn190 
molho-mime do dito guovernador e ouvidor geral dq 
est: do e que de tem o mandava() se fixasse outra vos outro 
quo,artal de novo pera que não tose conhesido nem 
obedesido por ouvidor o dito antonio rapozo o que asim 
mandarão e ordenarão e acordarão em chamara tudo em 
compritnt° da dita provizão e que tosem notefiquados 
em suas pe:soas sagunda ves o dito tara  nomeado escri- 
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vão e alcaide não, conhesesem ao dito &Ideio na.pozo taxêres nem t obedesesem epOr ou---yrido-r-en- es.  ta vila 'ate mos- 
trar nesta camara melhoramt° do ditoguoverhador e ou- 
vidox geral do estado e eu escrivão da camara notefiquei 
ao dito tara calixto da mota e maneei da cunha escrivão 
e ao -alcaide dominguos machado e eu escrivão da ca. 
mara loguo pasei o, dito .quoaztel e.  o fixei no lugar pu- 
briqup e eu ambrosio pra escrivão da camara ho escrevi 

Domingos Garçia 	João pais 	fre° João 	João baruel 	Arriam dos. 

• 

• 

• 

• 

traslado do quoartel 

Mandão os ofisiaes t @amara, desta vila de são 
paulo conform e  o, que seus antesesores tem mandado em 
comprimt° da provizão e sentensa do guovernador e ou- 
vidor geral deste estado que nenhuma pesoa de quoal- 
quer qualidade e oondisão que seja conhesa a !antonio 
rapozo tavares por ouvidor desta capitania ate mostrar 
nesta oamara melhoramento da dita provizão e sentensa 
de que asána se fas mensão dado em °amara oje qua- 
tone de julho de mil e seis isentos e trirjt.a e angu() anos 
ambrosao pra escrivão da cam•ara que 4 escrevi — do- 
minguos garsia 	João pais 	joãd baruel 	fret)  
João —amara domingues o quoal treslado eu escrivão 
o tresladei ° sie quatorze de julho de seis sentos e trinta 
e sinqua anos e o cori e consertei com ofisial de justisa 
ambrosio pra escrivão o escrevi — consertado por mi 
escrivão Ambrosio pra 	E ~ignita tam Calixto da mota. 

• 

vereasão 

Aos vinte e oito dias do mes de julho de nnl e seis sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 

e 

a 
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juntarão os vereadores e juizes ordinarios e procurador 
do conselho pera se faser vereasão e por eles foi dita 
ao procurador do conselho foi dito que lhe requeria 
niandasem faser os caminhos e serventias e sendo visto 
pelos ofisiaes mandarão, se fixase quoartel geral pera 
que se fisesem eu arabrpsio pra tabalião e escrivão da 
camara que ho escrevi 	brito 	Garçia ---- João pais 

João bane! --- ft" João 	Amaro doa. 

vereasãç 

Aos quoatro dias do meg de agosto de mil e seis 
mentos e trinta. e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
easas do conselho onde se fas vereasãO se juntarão os 
✓ereadores e juis ordinario e procurador do conselho e 
sendo juntos pelos ofismes da camara foi dito ao procu- 
rador do conselho se ele tinha que requerer o fizese e 
1 elo dito procurador do conselho foi dko que lhe re- 
queria manassem por ,coartel pera quo ouvese 
guta° a dar carne a este novo pelo presa que fose conve- 
niente porquoanto faltava e peresia este povo e pelos 
ofisiaes da camara foi dito que se fixam quartel pera 
o corte da carne pera quem quisese dar mais barata, eu 
ambrosio ,pra escrivão da °amara ho escrevi -- João de 
brito, Cessão .ffl~." João pais 	João baruel 	beco joão. 

vereasão 

Aos onze dias do mes de agosto de mil e seis sentos 
e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se tas vereação se juntarão 
os ofisiaes da chamara e sendo aly os vereadores joã.o 
paes e • oão baru& e o juis dominguos garsia velho e 
sendo todos juntos pelos almas foi dito ao procurador 
do conselho que se tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador foi dito que lhes requeria mandas° acabar 
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de cobrir o, alpendere do conselho o que visto pelos di- 
tos ofisiaes da camar- a min-darão -que  e cobris° eu am- brosia pra tabalião que o escrevi 

e" Domingos Gania João pais 	Amaro dos 	João- haruel. 

vereasão 

Aos dezoito dias do mes de agosto de mil e 
seis Bentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 

do, conselho desta vila de são paulo onde se 
fas vereasão se juntarão os ofisiaes a saber vereado,res j,oão paes e freo 

João e o juis ordinano João de brito casão 
e o procurador do conselho amaro do,mingues e sendo 
todos juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao dito 
procurador do conselho ise tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que dia de nosa 
senhora do carmo em sinquo de aguosto se ptizera quoar- 
tel pera que geralmente  se fisesem os caminhas e que 
não se avião, feito nem avião obedesido ao mandado deles 
ditos ofisiaes pelo que de novo lhas tornava a 

requerer inandasem de novo fixar quoarteis com a pena que lhes paresese 
o, que visto pelos ditos ofisiaes mandarão 

que se fixase quoartel em geral pera se fazerem canii-_ 
nhas e pontes dentro de oito dias com) pena lie mil 

rs pera o conselho e acuzador po,r,a quoal pena no quoar- 
tel os averão por sitados de que se fes este asento de ve- 
reasão eu ambrosia prs ecrirão da camara que o escrevi 

João de bnto Cassão — Amaro dos João pais. 
fico João. 

vereasão 
• 

• 

Aos vinte e seis dias do, mes de agosto de nn1 e seis 
sentas e trinta e sinquo anos nesta, vila de são paulo 
nas casas do conselho onde se fas vereasão se juntarão 
os ofisiaes da °amara pera se faser vereasão se juntarão 

• 

• 

•■• 

.....""-""1"••••~• • •••••••■•••••• 
• 
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os vereadoras e juis opdinario e procurador do conselho 
e por eles foi dito ao procurador do conselho se ele 
tinha que requerer o, fisese e pelo procurador foi dito 
que ele não tinha que requerer eu ambrosio ,pr a  escri- 
vã') que ho escrevi --- João pais 	fr" joão 	João 
baruel 	Amaro, d". 

vereasão 

Ao primem dia do, mos do setenbro de mil e seis 
sentes e trinta e sinquo anos nesta is ila de são paulo 
nas casas do conselho, desta vila onde se fas VeN38J3§.0 
MO juntarão os ofisiaes vereadores João paes e joão bar 
rue) e o juis João de brito casão e o procurador do ~- 
selim pera se faser vereasão e sendo juntos pelos ofi- 
siaes da contara foi dito ao procurador do conselho se 
tinha que requerer o fisese e pelo procuradox do con- 
selho foi dito que ele não tinha que requerer de que 
se fes este termo eu ambrosio pr a  escrivão da camara 
que o eserevi 	J050 de brito CkagiãO 	Amaro d" -- 
João pais " João baruel. 

á 

termo de como se fiserrão almotases 

No mesmo dia pelos ofisiaes da camara foi feito 
alinotases para servirem estes. do,us 111038as de setembro 
e outubro a dominguos barbou e a ¡não paes malio e 
por serem feitos mandarão, fos?m notefiquados viesem 
tomar juramento eu ambrosio pr a  tabalião que o escrevi 
.-- Amaro, doa  --- João de brito Cas.são 	João pais 
João baruel. 

INt 

Aos quinze dias do mes de setenbro de mil e seis 
senteis e trinta e stnquo anos nesta vila de são, paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasãp se 
juntarão aly os vereadores e o procurador do conselho 

4 
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pera se faser vereasão e por estar doente o juis jpão de 
brito casão srstandq sangrado e não poder vir a este 
peso do conselho se não fes vereasão-  eu ambrosio prs escrivão A escrevi 	João baruel 	João pais --- fico João 	Amaro dos. 

termo de juramt° dado a joão paes 
mano 

Aos quinze dias do mes de setenbro de mil e seis 
sentos e trinta e sinquo anoá nesta vila de são paulo 
em acamara pelo vereador fre° João foi dado o juramt" 
dos santos evangelhos a João paee malte pera servir de 
almotasel ele o promete° servir seu ofisio :bem e ver- 
dadeiramte eu ambrosio pra escrivão da coimara o escrevi 

João pais malio 	fre° João. 

e vereasão 

4 

Aos vinte e doas dias do mes de setenbro de mil e 
seis sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os vereadores joão paca e fTes  jOãO.  i0A-49 
baruel e o procurador do conselho pera se:faser vereasão 
e por o juis jo4ow de brito estar •doente emi cama e o juis 
domingos garsia não estar nesta vila de prezente se não 
fes vereasã,o de que pera constar fis este termo eu am- 
brosio pr* tabalião que ho escrevi 	João pais 	tre° 
João 	Amaro dos --- João baruei. 

vereasão • 

• 
Aos vinte e nove dias do mes de setenbro de mil e 

seis sento s e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaas da °amara e o procurador d4 

orr 
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conselho com algas omès bõs do povo pera se tratar• 

sobre o corte da carne em como eles avião mandadQ 
fixa: quoarteis por veses quem quizese o corte da carrne 
mais barato lha darião e que por pouquo nem por nata 
tiver quem a quizese dar e que so,m te mel João a querer 
dar a doze vintes a aroba e por os omès do povo 
bons que forã,o chamados -lhe pareseu bem se dese 
ao dito met João pelos ditas doze vintès porque não 
faltase carne se fes este asento em oo,mo eles ditos 
ofisiaes asim o ouverão por bem com o pareser do 
povo que o dito nlel joão a cortase a dita carrne a 
loze vintès e assim o asinarão os ofisiaes com arnês bons 
do povo que presentes se acharão ambrosio pra escrivão 
que o escrevi 	João piz 	paulo da silve 	Sebastião 
de freitas 	gaspar jrna bareto 	Di° barbosa reguo 
garsia Roiz velho 	P° d•omingues 	brito 	Garçia 

João, pais 	fre° João 	Amam dos. 

vereasão 

Aos seis dias do mes de outubro de mil e seis sentos e 
trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas casas 
do (conselho onde se fas vereasão se juntarão os ofisiaes 
r era se faser vereasão e sendo juntos por eles foi dito 
ao procurador do conselho se ele tinha que requerer o 
fisese e pelo, procurador do conselho foi dito que lhe 
requeria a eles ofisiaes da amara mandasem fixar 
quoarteis perca se fazer o caminho do mar o que visto 
pelps ditos ofisaaes da clamara foi dito que se fixas° 
quoarteis pera que meado, este mes de outubro se fisese 
de que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara 
que o escrevi 	Gania 	João pais 	Amare dos 
fre° João. 
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obrigasão que fes mel João ao corte 
da carne 

Aos seis dias do mes de outubro de mil e seis seu- 
tos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
cazas do conselho desta vila em ~ara pareseo manoel 
joão, e por ele foi dito que - cle se obriguava a dar carne 
a todo este povo a doze ~tês a aroba na forma do 
asento e não sera carne cozida e que nenhuma pesoa 
dara carne senão, ele nem a cortara sem sua ordem do 
dito mel jpão visto estar ele obrigado com pena de mil 
rs e se ele faltar com carne algil sabado paguara a dita 
pena de mil rs gera o conselho e que cortara a dita carne 
no, lasougue depois de acabado e sendo causo que alga 
sabado aumte a carne e sendo outro causo semelhante por- 
tanto não paguara a dita pena e que toda a pesoa que 
cortar carne sem hsensa do dito mel João, alem de pa- 
guar a pena dos mil rs pagara a carne que sobrar ao 
dito manoel jpão e como asim se obrigarão fumarão eu 
ambrosio pra escrivão da camara ho escrevi 	maneei João 	João pais 	Garçia 	Amaro dos 	fico João. 

vereasão 

• 

Aos trese dias do Ines dê outudro de mil e seis 
sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os vereadores os ao cliente asinados e o, ima 
João de brito casão e o procurador do, conselho pera se 
laser vereasão e sendo juntos pelos ditos ofisiaes fo,i 
dito ao procurador do conselho se ele tinha que requerer 
o Nese e pelo procurador do conselho foi dito e reque- 
rido que lhes requeria mandasem flor quoartel pera se 
faser o caminho do mar e os ofisiaes da camara man- 
darão que se fixase quoarteis ,pera que de dia de todos 
os santos por cliente se fisese o caminho do mar eu am- 

• 
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brosio pra escrivão da camara que ho escrevi 	brito 
elpitA pais 	fre° João 	João baruel -- Amaro dos. 

vereasão 

Aos vinte dias do mes de outubro de mil e seis 
Bentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão as vereadores a juis .ordinario dominguos gar- 
sia e procurador do conselho pera se faser vereasão e 
sendo todos juntos po,r eles foi dito que se o procurador 
do conselho tivese que requerer o fiasse e pelo procu- 
rador do conselho, foi dito que nesta.vila,avia mtos ..omes 
vadios forasteiros que erão era prejuizo desta vila e 
povo pelo que lhas requeria os mandasem despejar desta 
_vila o, que visto pelos"dítos Ofisiaes :da 

 
:comam mandarão 

que se fixase quoartel que dentro de quatro dias des- 
----r- 	 —És 

eetasein tpclos os .  forasteiros que inao 	tenda aber- 
ta pera trabalhar 	pena 7de se-is mil is e de trinta 

 • 

dias de cuides, pera o que se fixase quartel de que se 
fes este termo eu ambrosia pra tabalião e escrivão da 
minara que ho escrevi Garçia João pais Amaro 
dos 	João baruel 	firo joão,. 

vereasào.  

Aos vinte e sete dias do me s de outubro de mil e 
seis sentas e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho, desta vila se juntarão o vereador 
João paes e o procurador do conselho amaro domingues 
pera se faser vereasão e par não virem os mais verea- 
dores e o juis João de brito estar doente nesta vila em 
cama se não fes vereasão de que pa cõstar fis este termo 
ambrosip pra escrivão da camara hg escrevi 	João 
pais -- Amaro dos. 
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vereasão 

• 

Ao primero dia do mes de novembro de mil e seis seu- 
tos e trinta e sinquo,anos netita vila de são paulo nas casas 
do conselho em °amara se juntarão os ofisiaes da ca- 
rnara a saber o vereador joão paes e joão baruel e o juis 
ordinario clominguos garsia e o pzocurador do conselho 
pera se fasereni almotases e sendo juntos pelo vereador 
mais velho João pais foi dito que ele nomeava por al- 
motttses por estes dons meses de novenbro e dezenbro 
a estasio ira e a luis da costa e asim mais dise o veretulor 
jpão baruel e o jui.s domingtios gania e o procurador 
do conselho amaro domingues que nomeavão os ditos 
estaáo fra e luis da costa pena almotases e convi assim 
os fiserão asinarão ambrosio pra OITI e escrivão da ca- 
mata ho escrevi ---- Jorux pais 	Garçia 	JfiriA9 baruel. 

vereasSa 

• 

Aos tres dias do mos de novembro de mil e seis 
mentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são pauto 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os ofisiaes da carnara abaixo asinados pera se 
faser vereasão e sendo juntos pelf irs ditos ofisiaes foi 
dito ao procurador do conselho se ele tinha que roque- 
rei' o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que 
lhes requeria a eles ditos ofisiaes da chamara fosesn to- 
mar pose das aldeas de são miguei e garomemis e pelos 
ditos ofisiaes foi dito que eles mão como fose--teinpo eu 
=bromo pia escrivão da camara ho escrevi 	joão 
pais Domingos Garçía João baruel 	Amaro dcia. 

• 

vereaaão 

Aos des dias do mes de novembro de mil e seis 
sentas e tnnta e smquo anos nesta vila de são paulo 

• 

~mu/EM 
1~. 

119~ 
■ ■■• 
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nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os ofisiaes da camara a saber os vereadores jogo 
paes e João baruel e fernando de carnarguo por vir de 
fora de onde era e o juis ordinario João de brito casão 
e o procurador dp conselho e sendo todos juntos por eles 
foi dito ao procurador do conselho se tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da camara que 
nig) consentisem que nenhuma pesoa vende gado pera 
fora desta vila nem o leve nenhuma pesoa e sendo visto 
pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que se fixase 
quoartel que com pena de seis mil ns nenhuma pesoa 
✓enda gado pera fora desta vila nem o leve pera a vila de 
santos rpm pena de seis mil rs pera obras do conselho 
e eu ambrosia pra tabalião que o escrevi --- João pais 
--- João de brito Casão 	João baruel 	Fernando, de 
Camargo 	Amaro dos. 

• 

vereasão 

• 

• 

Aos desasete dias do mes de ,novenbro de mil e seis 
sentes e trinta e smquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se custuma a faser 
✓ereasão se juntarão os ofisiaes da atinara vereadores 
e juis ordinario e procurador do, conselho e sendo todos 
juntos pelos ditos ofisiaes foi dito ao procurador do, coa- 
Relho que se ele tinha que requerer o fiasse e pelo pro- 
curador do conselho foi dito e requerido aos ditos Mi- .  
aiaes da minara que lhe requeria da parte de sua magds 
mandasern notefiquhar ao Alcaid;e 'desta vila dowinguos 
inaeha jdo que não vendese nem tivese vendagem visto 

*ser. alc7aTde na forma da' ley o que visto pelos ditos ofi- 
siaes da ca liara mandarão que fose notefiquado nãp 
✓ende,se o dito alcaide dominguos machado com pena 
de mil reis Dera obras do conselho e acuzador eu am- 
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brosio pra tabalião, e escrivão da camara que ho escrevi 
Garçia 	João pais 	Fernando de Camargo — 

João baruel Amaro doa. 

Sertifiquo eu ambrosip pra escrivão da eamara desta 
vila de são paulo, que he verdade que notifiquei do- 
mingues machado na conformidade do mandado asima 

Ambrosio pra. 

E loguo no dito dia pelo vereador fernandp de ca- 
marguo foi mandado a mi escri‘ão desta camara fisese 
neste livro de vereasão deelarasão eu como ele não fora 
de voto nem consentira en que a carne se levantase a 
aroba a doze vintès porquoanto ele não asinou no termo 
do asento e postura que se fes por não estar ne.sta vila 
e estar auzente dela e que ora ele não consentia que se 
ciortase a doze vintès e pedia e requeria aos mais ofisiaes 
seus praseiros abaixo a dita carne a dons tostões a 
aroba como, dantes estava e pera constar mandou faser 
esta declarasão e que apezar de se aver fixado dominguo 
pasado quoartel e pa o tal efeito •asinado pelos ofisitte,s 
da camara asinados como deles eons itava e „sendo visto 
pelos ofisiaes praseiros do dito fern,ndo de camarguo 
vereador que se fixas° quoartei pera oh omès bõs do povo 
com eles ofisiaes tratarem sobre o negosio da carne de 
que se trata e se feira amenhan as duas oras depois do 
meo dia e eu ambroeio pra em que o tetscrevi ---- Fernan- 
do de Camarguo 	João pais 	João baruel -- 
Amaro dos. 

• vereasão 

Aos dezoito dias do mas de novenbro de mil e seis 
sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo nas 
caQas de‘ conselho desta vila onde se fas vereasão estando 
aly os vereadores e procurador do conselho ante eles 

• 

•••• • 

aSso••■■•~-• •••••■••■  
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pareseo manoel João obriguado e por ele_ _foi dito que 
ele desistia do eorte da carne porquoanto outras pesoas 
se iitravesão, ift  matar tendo ele o corte e se lhe perde 
a caule-  pelo que desistia do dito corte e * não queria 
mais cortar pelo que eles ditos ofisiaes desem o dito 
ettte da carne a quem mais barato a dese e • 00 ofisiaes 
lhe mandarão tomar e escrever em como ele desistia 
li) corte da carne que lhe estava dado a doze vintrés a 
aroba eu arnbrosio pra escrivão da camara que hp es- 
cred 	manoel joão Fernando de Camargo João 
pais 	João baruel. 

vereasãio 

Aps vinte e quoatro dias do mes de novembro de 
mil e seis sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de 
são paulo na casas do conselho dela onde se custuma 

faser vereasão se juntarão os vereadores jpão pais e 
fernando de camarguo e o juis ordinario João de brito 
casão e o procurador do conselho amaro domin.gues Dera 
se faser vereasão e sendo todos juntos pelos ditos ofi- 
sinas da calmara foi dito que se ele procurador do con- 
selho tinha que requerer o fisese e sendo visto pelo dito 
procinador do conselho lhes foi requerido aos ofisiacs 
que lhes requeria mandasem fixar quoarteis que nenhil 
negro flO gentio da tera nem da guine trouxeise arque 
nesta vila nemFISS termos porquoanto fazem int° dano 
hiis negros aos outros e se matão e muito gado e outras 
eriasões eom a pena que lhe paresese e sendo visto pelas 
ditos ofisiees da camara mandarão que se fixase quoar- 
tel em lugar pubriquo que nenha morador çonsinta 
seus negros traserem arquos nem frechas com pena de 
serem presos e dahi serem castigados com todo o rigor 
de justisa eu ambrasio pra escrivão, da Gamara que ho 
escrevi 	brito, 	Fernando de Camargo 	João pais 

Amaro dos. 
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verea.são 

• 

• 

Ao prituero dia do me s de dezembro de mil e seis sentas e trinta e sinquo anos nesta vila de são pauto 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os °Estia% da eamara vereadores e juises or- 
dinarios e o procurador do °grisalho e sendo todos juntos por os veregulares e jura foi dito ao procurttdor do, con- 
selho se ele tinha que requerer o fisetse e pelo procura- 
dor do conselho for dito que lhes requeria mandasern 
fixar quoartel sobre a carne que quem a quisese dar mais 
barato o que visto pelos ditos ofisiaes mandarão 

se fi- 
xiase quoartel sobre iso eu arnbrosio pie' escrivão da ca- 
mora que ho escrevi 	João pais 	brito Fernando de Camargo 	João baruel Amaro  doa.  

• vereasão 
r 

• 

Aos quinze dias dcs mieis de dezenbro de mil e seis 
sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os ofisiass da caipaia "readores e juis 
ordinario e procurador do oon lho desta vila e sendo 
todos juntos para faserem ver ao pelos ditas ofisutes 
foi dito que se o procurador do conselho tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que ele não tinha que requerer ao presente eu om- 
breio pra escrivão da camara que ho escrevi 	Garçia 

João pais Fernando de Camargo Amaro dos 
João ilaaruel. 

Sertifiquo eu ombreei° pra escrivão da eamara desta Vila de 
são paulo que he verdade que os ofisiaets da 

camara deste ano presente mandaão levantar forqua 
no rebakle desta vila a quoal eu escrivão-  dt -Tania-ra vy feita e—artn-  acra-Tisie-naito ano no rebalde desta vila perto 

• 

o 

yer., 
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dp cantinho, que vay gera o mar e peru, costar pasei a 
presente ppr me ser mandado Nur pelos ofisiaes da 
cantata de que pasci a presente oje quinze de dezenbro 
de mil e seis sentos e trinta e sinquo anos 	Anti- 
bromo pra. 

vereasão 

Aos vinte e doas dias do mes de dezenbro, de mil e 
seis sentos e trinta e sinquo anos nesta vila de são paulo 
111V4 CANIS do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os Mimas da camara vereadores e juis or- 
(Unau° e procurador do conselho e sendo aht todos 
juntos por eles foi dito aq procurador do conselho se ele 
tinha que requerer o fisme e pelo procurador do con- 
selho foi dito que ele não tinha que requerer eu am- 
hrosio pra tarn que ho escrevi ".~ brito 	João pais 
Fernando de Ctunargp Amam dos 	João' baruel. 

vereasão 

Aos vinte e nove dias do mes de dezenbro de mil 
e seis sentes e trinta e sinquo anos nesta vila de são 
Paulo nas casas do conselho desta vila onde se fas ve- 
reasão se juntarão aly os vereadores juis ordinario do- 
rningtios garsut, e procurador do conselho pera se faser 
vereação e sendo todos juntos pelos ofisiaes foi dito ao 
procuradqr do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
SOSIO e pelo procurador foi dito que ele não tinha que 
requerer eu ambrctle pra tam o eseNvi 	Garçia 
João pais --- Fernando de Camargq 	Amaro dos 
João baruel. 

18 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

ANNO DE 1636 

JUIZCS : — Francisco Nunes de Siqueira, Antonio Pedroso de 
Alvarenga. 

Procuradores do Concelho:— Francisco Dias, Leonel Fur- 
tado. 

Vereadores: Francisco Jorge, Francisco de Proença, Jerony- 
mo de Bi:to, Pedro de Oliveira. 

Escrivão : — Ambrosio Pereira. 

Almotaceis : Fernando de Camargo, Bartholomeu de Qua- 
dros, Manuel Fernandes Velho, Antonio Pires, 
Diogo Voz Pinto, Francisco da Fonseca Falcão, 
Lourenço Castanho. 

Porteiro: 	Antonio de Oliveira. 
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Ao primero dia do mes de janero de mil e seis 
sen•os e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila donde se fas vereasão pela 
menhan no dito dia as sete oras pouco mais ou menos 
se juntarão os ofisiaes da calmara vereadores e juises 
ordinarios e procurador do conselho e sendo ahi man- 
darão vir as ¡chaves do cofre onde estava a pauta e pe- 
louro pera se abrir e sendo aberto se abrio o pelouro e 
nele se achou sobrem por juizes pera servirem este 
dito ano fre° mines de Biqueira e antonio pedrozo e ve- 
readores fica de proensa, e jerommo de brito e pero de 
oliveira e procurador do oonselho fibe° dias como consta 
do pelouro de que se fes este termo ambrosia prs escri- 

o da tamara que o escrevi 	João de brito Cessão 
João pais -- 1)oiningos Garçia 	Fernando de Cor 
niargo — João baruel — Amaro dos. 

E loguo no dito dia pelos ofisiaes foi dito e man- 
dado ao alcaide que fese chamar a antomo pedrozo e a 
jeronimo de brito e first» de proensa e a fre° nunes de 
siqra peru lhe ser dado juramt° e par antonio pedrozo 
foi dito que de estava empedido e não podia servir a 
vara de juis de que se fes este termo ambrosio pia es- 
crivão da camara o escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga. 

E loguo no dito dia se mandou corer folha aos que 
nesta vila se acharão no pelouro na forma do capitolo 
da coreisão eu ambrosio pra escrivão o escrevi. 
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E loguo no dito dia depois de se abrir o pelouro 
por mei da cunha foi requerido que ele lhes requeria 
a eles ofisiaes mandasem abrir a pauta por serem aca- 
bados os tres anos porque tinha que requerer o que 
visto pelos ofisiaes João de brito casão e dominguos garr- 
am e João paes e João baruel foi dito que se abnse a 
pauta e eu ambrosio pra escrivão da camara que ho es- 
crevi 	Manoel da Cunha 	João de brito Cassão 
João paes João baruel. 

ternno de juramto dado a fre° mines 
de signa pera servir de juis. 

Ao primero dia de janero de mil e seis soldos o 
trinta e seis anos em eamara pelo juis joito de tirito 
casão foi dado o juramt° dos santos evangelhos sobre 

livro deles a fre° n1111419 de siqra peru ser\ ir de juis 
este ano de mil e seis Bentos e trinta e seis anos pera 
que bem e verdadieirarnte servise o ofisio de ¡um guoar- 
dando o direito as partes e segredo de justisa e ele asim 
o, promete° faser de que fis este termo que minou com o 
juis eu ambrosio pra tabalião que o esclevi --.Freo nu- 
nes de siqrs. — brito. 	• 	1 

E loguo no dito dia o pnmero dia do mes de ja- 
nero deste ano presente de mil e seis Bentos e trinta e 
seis anos pelo juis freo nunes de sigla foi dado o jus, 
ramta dos santos evangelhos a jerommo de brito pera 
ser vereador por sahir no pelouro este ano presente e 
o prometeo faser seu ofisio como da lho asse a entender 
bem e verdadeiramte de que lis este termo ambrosio pr* 
Pin que ho escrevi 	Jen° de bre' 	Freo nunes de 
siqra. 

• 

E loguo forão entregues as chaves do cofre dos pe- 
louros e pauta a joão de brito casão húa e a João paes 

• 

• 
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outra e a feriando de camarguo outra e asim forão en- 
tregues aos nomeados e aSlilfirãO eu ambrpsio pra es- 
crivão que o escrevi 	brito 	João pais. 

E a chave da caixa do cartorio da °amara a entre- 
gou o vereador João pitas do ano pasado ao vereador 
jeronimo de brito ambrosio prt escrivão que ho escrevi 
— •m" de brito. 

E loguo depois disto no, dito dia em caniara pelo 
juis ordinario fre° mines de sigla foi mandado vir pe- 
rante sy a antonio pedrozo par lhe costar ROl apelado 
pera, declarar se tinha •elhoramt° de sua apela.são por 
lhe r por fe eu tara  era apelada e loguo lhe deu p 
tonai dos santos evangelhos perante ani tabahão ao 
dito amoldo pedrozo pera que declarase se ele tinha 

1 élhoraints de sua apelasão ou sentensa e pelo dito an- 
toldo pedrozo, foi dito e declarado que ele não tinha 
ainda inelhoramt" de sua apelassio de que pera eostar 
mai dou 4) lito pus faser este termo arnbrosio pr. ta- 

e pecúnia, da comam que ho eseret1 	Fre° 
Tais (1P de siqra. 

E loguo no mesmo dia nesta vila de são paulo ern 
caloura onde se fas vereasão veio, aly o ouvidor desta 
(*aparada de são, vte antonio rapozo tavares e bem mim 
( jiiM fret nunes de siva e o vereador jerommo de 
brito e o procurador do conselho do allOt pa.sado amaro 
lomingues por ser ausente o que Rabio no pelouro fre° 
Bus e sendo todos juntos .en camara pelo dito ouvid,or 
foi dito aas ditas oftsiaes da eamara que visto averse 
clad,o juramt° a entorno pedrozo e não mostrar melho- 
mut° de sim apelasão e faltar hú vereador e procurador 
do conselho por serem auzentes e ele dito ouvidor estar 
de caminho pera fora a acudir ao serviso de sua magde 
asim bem mandando aos ditos ofisiaes en tudo desem 
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comprinit" a ley de sua lung& na forma das eleisões e 
como, se ant de faser avendo enipedimt° de mortos ou 
auzentes ou por crimes que loguo fasão como aly dis 
as ditas ofisiaes eiii cantara tom oks Qin -és ibõs do povo 
e sendo que os ditos ofi.siaes estavão nela e os bõs do 
povo, as portas da caza (lo conselho eles ditos ofisit es não 
derão comprime a dita; ley pelo, que ele dito ouvidor 
protestava de ploseder 	tra .os que ,não got rdão as leis 
de sua magde e tiver pelos_ ditas ofisiaes e; i não se 
fryer a dita eleitsão e os danos que dahi resultarem e 
asim pedir o dito ouvidor a my escrivão lansase aqui fe 
do que tinha mandado e ver e dar fe que na dita para- 
gem dais portas do conselho estava o povo junto de que 
de tu 1p mandou faser este termo pera (testar por os 
ditas ofisiaes não quererem faser a dita eleisão e dise- 
retn que não quenão faser a dita eleisão ao prezente 
e leu ambrosio pra aseivão, da camara o escrevi --- Ant° 
rapozo lavares -- e pelo • uis fre° nutres de siqra foi 
dito que ele ao prezente não fasia a eleiksão porquanto 
não tinha carta de uzansa nem tampo,uquo estava pre- 
zente O vereador fre° de iproensa que no pelouro .saltio 
e asim mais não estar o povo junto nem vir 3; enrima 
com tensão de faser eleisão sinão a chanpado do ouvidor 
desta capitania ao que por obediensia !viera a caza do 
conselho onde p dito ouvidor estava e que ele dava 
comprimi." a lei e que emquanto se não, fisese a dita 
eleis:io ele servia ate se juntar o povo pera faser a dita 
eleisão ;e pelo verador keronimo de brito e procurador do 
a iø pulsado amaro domingues foi dito que estavão pres- 
tes pera fa.ser ,a dita eleisão em indo . ° vereador fre° 
de proensa que sahio no pelouro de que se fes este 
termo pera custar eu ambrosio pra tam e .escrivão da (ta- 
tuara que ho escrevi 	Jrn" de brito ---- Fr' ° nunes (Te 
siqra 	Amaro (1°5  / e decolar° que disendo o, mis fre° 
1111 I1(" (10 si pia qt e nito fasia «1 et sisão pot não ter carta 
de uzansa. depois ,de o dizer lhes respondeu o dito ou- 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



'283 

vidor e lhe dise que ele supriria na uzansa porquoanto 
sua rnagde nrio contradizia faserse sem ele sobredito vir. 

termo de praiano dado, a fre°  de 
proensa p° ser vereador per saiam' no 
pelouro 

AOS sinquo dias do mes de janero de mil e seis 
milites e trinta e seis anos nesta vila de são pauto nas 
casas do, conselho desta vila onde se fas viereasão pelo 
juin ordinario fie:* nunca de mgr° foi dado q jus 
rume dos santos evangelhos a fre° de proensa pera ser- 
vir de vereador este ano prezente de mil e seis sentas 
e trinta e seis anos por sahir no pelouro pera que bem 
o verdadeiramte servise seu ofisio ele prometeo faser 
tudo como deos lho dese a entender do que fis este 
termo ambrosio pr° tal" TIO q escrevi 	fico de proensa 

Fr" nunes de siqrs. 

requerimt° que fes amaro domingues 
procurador do ano pasado 

• 

Aos seis dias do mas de pinem de mil e seis sentes e 
trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas do con- 
selho dela onde se fas vereasão estando aly os vereadores 
r'° de proensa e jeronimo de brito e o juis fr0  nunes 

e o procurador do conselho do ano, pasado amaro do- 
mingues sendo todos juntos a requerlimt° do dito prq- 
curador do ano pasado pelo dato procurador foi dito e 
iequerido aos ditos ofisiaes se eqnformasem com a or- 
denasão de sua meg& titulo das eleisões em que manda 
sua magde que abrindoge o pelouro a aohandose nele algü 
ofisial morta ou auzent,e ou empedido se ajuntem em 
clamara com os onii5s bõs do povo que soem a andar nos 
pelouros e deitai° ontros ofisiaes que sirvão em lugar 
dos empedidos e porquoanto no pelouro que se abrio 
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este ano prezente dos ofisiaes de justisa se achou estar 
empedido antomo pedrozo que sahio por juis e por ve- 
reador pero doliveira e procurador free dias de auzensias 
prolongadas como he pubriquo e notorio e porquoanto 
ele dito procurador amaro dominguas não podia servir 
por ter acabado o seu ano e queria dar conta com en- 

tregua dos lies do oonselho, que sobre ele caregarío por 
estar de caminho pera fora da tera pelo que requeria a 
eles ditas ofisiaes da acamara da parte de sua magde fi- 
sesem os ditos ofisiaes na forma da ordenasão, apontada 
e o ouvidor desta capitania o ter asim mandado se faser 
e o não se laser o proprio dia foi por falta do vereador 
free de proensa não ter inda juramt° o que oje tinha 
pelo que requeria fisesem a dita eleisão por ser oje dito 
dia dia de festa e por aver nesta vila pqvo e não no 
fasendo asi protestava tudo o que susedese se aver por 
eles ofisiaes da cama.ra e se lhes dar em culpa o não 
darem comprimt° a dita lei mandando suas merses que 
se fixase quoartel visto não, aver porteiro do conselho 
pera que os omès da governansa acudão pera se faserem 
os ditos ofisiaes em lugar dos ausentes e empedados o 
que visto pelo juis ordmario free nunets "de siqueira foi 
dito que ele estava servindo nesta vilft autualmte ade- 
menestrando justma as partes sem fales, algüa se farião 
os ditos oftsiaes em outro dia e pelos vereadores farte de 
proensa e jerommo ide 'brito foi dito por ambos se dese 
comprimt" a lei de sua magde e se fixas° quoartel para 
que oje dito dia da hila ora por cliente se fasa a dita 
eleisão com declarasão que dise mais o dito vereador 
jerommo de brito que mandava e avia por se fisesem os 
ditos ofisiaes oje dito dia por ter ja o vereador fre°  de 
proensa pose e jurame e que se não consentira se fisese 
dia de ano bom a tarde foi porque o dito ft" de proensa 
estava por apesar e nío avia. resebido juramt° e sendo 
visto pelo dito procurador do ano pagado que o dito juis 
free nunes não queria oje dito dia faser os ditos °flautes 
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na forma da dita lei lhe tornava a requerer protestar 
mandase tambem fixar quoartel pera que conoordase 
com os vereadores quoando não protestava tudo se aver 
por ele dito juiz e ele dito procurador não vir a asistir 

vereasão algila nem encorer em pena o que visto pelo 
dito juis o requerimt° asim este como o outro mandou 
que se dese comprimt° ao mandado dos vereadores e que 
se fixase .quoartel na forma que estava mandado de que 
de tudo se fes este termo que esinou o procurador do 
anp pasado com os ditos ofisiaes eu ambrosia pra escri- 
vão da calmara o escrevi 	flue() de proèsa I-- Amaro dos 

Jrmo de brito 	Frc° nunes de agr. 

vereasão 

Aos sete dias do mes de janero de mil e seis sentos 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas do 
epnselho onde se fas vereasão se juntarão os ofisiaes da 
camara vereadores fl." de proensa e jeronimo de brito 
e juis freo nunes de siqra e o procurador do ano pa.sado 
amaro doimngues e por eles ditos ofisiaes foi mandado 
a mi escrivão da camara filsese este termo em colmo eles 
ditos ofisiaes mandarão fixar qu,oartel pero ontem a 
hila, ora depois de meo dia se juntarem en camara, os 
omès da goveniansa da tera que soem andar nos pelou- 
ros pera aps mais votos elegerem en lugar do empedido, 
e auzentes que sahirá,o no pelouro deste prezente ano 
como tudo costa ao termo que diso se fes e que ppr res- 
peito do ouvidor capitão mor Antonio rapozo tavares le- 
✓ar fo,ra da vila o escrivão da e,amara e tabali-ão a cuja 
falta se deixou de Ser a dita eleisão pela quoal resão 
mandarão notefiquar aos omès da governansa da tara 
não sahisem fora desta vila pera oje de tarde se faser 
a dita eleisão a saber hô pis que sirva durante o em- 
pedimt° de antonio pediozo que sahio no pelouro e Mi 
✓ereador que sirva no lugar de poro de oliveira e Mi 
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procurador do conselho que sirva em lugar de fro° dias 
por serem auzentes de tauzensia prelongada tudo na 
conformidade asima declarada de que se fes este termo 
que aunarão os ofisiaes eu ambrosio pra escrivão da ca- 
rnosa o, escrevi 	Fr o° nunes de siqra 	Jrm° de brito 

froo de proensa --- Amam dos. 

--- Votos que se tomarão pera híi juis e hü verea- 
dor e hei procurador do conselho durante empedimt° e 
auzensias 

pa juj fico joão 	 22 
pa vereador figo° Jorge 	 24 
pa procurador lionel furtado 	 25 
pa procurador p° nunes 	 7 
pa vereador gaspar cubas 	 4 
PI  juis sebastião fira coroa 	 10 
pa verador p° nogra 	 3 
pa juis p° leme o moso 	 1 
pa vereador João 	savedra 	 1 
pa procurador do c° Ant° ribr° 	 1 
pa juis Bernardo de souza 	 2 

e sendo tomados os votos para os ofisiaes se achou sa- 
hir por juis fre° João com vinte e dous votos e flue° Jorge 
por vereador com vinte e quoatro, motos e por procurador 
do conselho lionel furtado com vinte e sinquo votos 
COMO tudo costa de que se fes este termo em que asma- 
rijo e mandarão que fosem notefiquados Os asima vie- 
sem tomar juramt° depois de averem condo folha de que 
se fes este termo •ambrosio pra escrivão da camara o es- 
crevi --- fre° de proZsa 	Fre° nunes de sigla 	Jrm° 
de brito "M""  Amaro dos. 

• 

• 

• 
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termo de juramento dado a fre°  jorge 
pera servir de vereador e a lionel fur- 
tado pera procurador do conselho 

• 

No mesmo dia en eamara en os sete dias do mea de 
janero, do presente ano pelo juis freo nunes de siqra 
foi dado o juramt° dos santos evangelhos a fre° Jorge 
Pera servir de vereador durante a ausensia de pero de 
Ai' eira e asim tombem a lio,nel furtado pera que servise 
de procurador do conselho durante a ausensia de fico 
dias pera que bem e verdadeirarnt° sirvão seus ofisios 
eles tudo prometerão faser de que lis este termo eu am- 
brosio pra escrivão da camara o escrevi — fre° Jorge 
Fr e^ nunes de siqra 	lionel furtado. 

vereash 

Aos doze dias do mes de janero de mil e seis sen. 
tos e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho, desta vila onde se fias vereasão se juntarão 
os ofisiaes da camara pe-ra se fases vereasão e os juizes 
e procurador do conselho e sendo todos juntos pelas 
ditos ofisiaes foi dito ao procurador do conselho que 
Se ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador do 
conselho fo,i dito que lhes requeria mandasem por a 
pregão a renda do yffirde_e o corte da (carne o que visto 
pelas ditos ofisiaes mandarão que se fisese ambrpsio, pra 
em que o escrevi 	Fruo inunies de siqra 	fico João — 
fico de proésa 	Jrm° de brito 	freo Jorge 	lionel 
furtado. 

• 

1 

vereasão 
lq - tf —143co 

Aos dezanove dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e sem anos nesta vila de são paulo nas 
CUM do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
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Juntarão aly os ofisiaes da eamara vereadores e juis e 
procurador do conselho pera se faser vereasào e sendo 
todos juntos pelos ofisiaes da °amara foi dito ao pro- 
curador do conselho lio,nel furtado se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que lhes requeria da parte de sua magde puzesem cobro 
no amo do conselho que os ofisiaes do ano de mil e 
seis sentos e trinta e dous emprestarão ao pe vigario, mel 
_males.  e que puzesem suas merses cobro nos vinhos que 
se vendião mt° caros e sendo visto pelos ditos ofisiaes 
mandarão que fosem notefiquados os ofisiaes que cons- 
tar emprestarão o sino o trouxesem a esta cantara ate 
a primera camara com----pen—a -de-s.e-  is mil is e que se ele 
procurador tiver que requerer sobre os vinhos o, fasa 
ante os almotaseis pera eles ofisiaes da °amara prove- 
rem por apelasào e agravo na forma da ley de que de 
tudo, se fes este termo ambrosi,o pra escrrsão da cam ara 
que o escrevi 	free Jorge 	Free nunes de siqra 	freo 
de proiSsa 	.Irmo de brito 	lionel furtado. 

• 

• 

, 

termo de juramte dado a antonio pe- 
dras° pera servir ide juis 

Aos dezanove dias do lhes de janero de mil e seis 
sentas e trinta e Seis anos nesta vila de são paulo, nas 
eazas do conselho desta vila. onde se fas vereasào pelo 
juis ormario free nunes de sigla foi dado o juramt° dos 
santos evangelhos a antonio pedrozo de alvarengua pera 
servir de juis ordinario por sahir no, pelouro e por lhe 
vir melhoramto de sua apelasão pera que bem e verda- 
deiramte fasa seu ofisio como doas lho der a entender 
ele asim o prometeo faser de que fis este termo ambrosio 
pra tabalião que o escrevi 	Free nutres de sigla 	Ant° 
pedrozo de alvarenga. 

E loguo no mesmo dia em cantara ante os °fumes 
dela pareseo bertolameu boeno e por ele foi dito que ele 

'71 .6 	t' 44.12 
• e, 

• 
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vira hft quoartel deles ditos ofisiaes pera efeito de quem 
quizase lansar no corte da carne e que ele se queria piá- 
gar a dar carne e este povo a doze vintès a aroba a C.01110, 
estava ate o esperito, santo e que ele se abrigava a não 
faltar com a carne a este povo todos os sabados e que 
faltando ele algii sabado com carne a este povo pagaria 
dons ii ii rs com tal condisão que nenhuma pesaa matase 
minão ele e sendo que algà mate sem ordem sua lhe 
paguara a carne que lhe sobejar e dou,.s mil reis de pena 
pera obras do conselho asin frita pena COPIO outra pera 
obras da ca.mara e conselhp e como asim se obrigou asi- 
non CO!!) os ofisiaes da camara e eu ambrosio pra taba- 
lião e escrivão que o escrevi 	Ber° bueno 	Ant° pe- 
drozio dalvarenga 	Fre° nunes de siqr° 	fre° Jorge — 
fre° de prgása 	Jrrn° de brito 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mas de janero de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo onde 
se fas vereasão se juntarão juis e vereadores fre° de 
proensa e fre° jorge e o juis antonio pedrow e o procu- 
rador do • conselho pera se faser vereasão e sendo todas 
juntos pelos vereadores e juis foi dito ao procurador do 
conselho se ele tinha que requerer o fizese e pelo pro- 
cura lor foi dito que lhe requeria nandasem por quoar- 
teis pera se afilarem varas e covados e pezos e que cada 
Iiii uze de seus ofisios so pena de serem condemnados 
nas penas da postura da cam,ara e que lhe requeria a 
eles ditos ofisiaes da camara fiíesem carsereir,o e ren- 
deiro do verde e sendo visto pelos ditos °liames man- 
darão que se fixase quoartel que todos .afilasem seus pe- 
z,os medidas varas e covado,s com pena de seis mil rs 
ate a pra camara com pena de dous mil rs ambrosio pra 
escrivão o escrevi -- Ant° pedrozo, dalvarenga 	freo 
Jorge 	freo de proèsa 	lionel furtado. 

19 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



-- 290 

vereasão 

• 

• 

Aos nove dias do mes de feverero de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são, paulo nas 
cazas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão os ofisiaes da camara vereadores freo Jorge e freo 
de proensa e jus freo nunes de siqueira e eg procurador 
honel furtado e sendo todos juntos pelos ofisiaes da 
camara foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito que lhes requeria a eles ditos °limes da camara 
avizasem ao alcaide mor desta capitania provese nesta 
Vila carsereiro conforme a ordienasão e os capitolos da 
coreisão e pelas ofisiaes da °amara foi dito que eles avi- 
zarião ao alcaide mor sobre o prover carsereixo pera a 
cadea desta vila e asim tambem no, dito dia 'Os ofisiaes 
da camara forão enformados que o ouvidor desta capi- 
tania dera hila sentensa contra os hão deste conselho ao 
que pelos ofisiaes foi mandado ao pr,ocurador do con- 
selho fase ante o dito ouvidor pedir vista da dita seu- 
tensa ou mandado por isto lhe vir a sua notisia pera 
formarem embarguas e mover com eIS no termo da lei 
pera o que foi o dito procurador notElfiquado por my 
escrivão da camara por asim o 'mandarem os ofisiaes da 
camara porquoanto punha duvida em faser o dito re- 
querimtn ante o dito ouvidor e protestavãu eles ofismes 
da °amara não acudindo o dit,o procurador aos bès do 
conselho e jurdisão da cantara se aver tudo pelo dito 
procurador do conselho e eles protastavão não anca- 
rerem em pena algila e o procurador paguar toda a perda 
que o, conselho perder anoveado e pelo procurador foi 
dito que eles ditos ofisiaes da camara tinhão obriguasão 
de acudirem pelo bem comii eonforme seu requering" 
e que ele procurador se não podia meter em seu regue- 
rime se não depos de sentensiada a cauza e caregado so- 
bre ele conforme o regimt° dele pcocurador e outrosi 

• 

• 
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loguo requere° o dito procurador do conselho aos ditos 
distiles da cantara fisesem jurados pera requererem as 
cantaras na forma da ordenasão e pelos ditos ofisiaes 
da cantara foi dito que eles farião na forma da lei de 
que de tudo se fes este termo, ambrasio pra escrivão da 
cantara  o escrevi -- Fre° nunes de migra 	fre° Jorge -- 
fre" 10 proèsa 	!tonel furtado. 

vereasío 

• 

Aos desaseis dias do mes de fevereiro de mil e seis 
mantos e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
(Gazas do conselho desta vila onde se fria verea.são se 
juntarão os voleadores fre° jprge e fre° de proensa e o 
nus ttntonio pedrozo e o procurtulor do conselho lionel 
furtado pera se faser verea.stio e sendo todos juntos pelos 
ofisittes fot dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisose e palo procurador do conselho foi 
dito que ele ao presente mio tinha que 2querer de que 

ram este termo ambrosio pra escrivão da (amara o es- 
('1.1w! 	fre° Jorge 	fre° de proessa 	Ante' pedrozo 
dalvarenga 	lionel furtado. 

vereasão 

Aas vinte e tres dias do mas de feverero de mil e 
seis soldos e trinta e seis anos nesta vila de são paul° 
nas casas do cpnselho desta vila onde se fas vereasão 
juntarão os vereadores fre° jorge e fre° de proensa e o 
juis fre° nunes de siqra pera se faser vareasão e sendo 
juntos ppr não aver procurador do conselho por lhe fa- 
leser sua mãe e não vir a esta vila e estar anojado se não 
fes vereasão de que se fets este termo eu ambrosio pr 
tatu  e escrivão da camara o escrevi 	Fe nuns de 
sigla 	fre° de proka 	fre° Jorge. 
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lv ereasão 

• 

• 

Ao primero dia do moa de marso de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
azas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão aly os vereadores e juises ordinanos e procu- 
ra-  dor do conselho lionel furtado e sendo todos juntos 
pelos ofisiaes da carnara foi dito ao procurador da ca- 
mara se ele tinha que requerer o fi-Lese do hem comi' 
deste povo e pelo procurador do Qonselho foi dito que 
ele não tinha que requerer eu ambrosio pra tam que o 
escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga 	frc° Jorge 	fro 
de proa 	Jrm° de brito 	lionel furtado 	/ e ou- 
trosi pelo procurador do conselho foi dito que requeria 
a eles &tos ofisiaas da camara puzesem cobro nos Vês 
do conselho e soubesem se o quintal e taipa que gania 
raiz ergueu se era na-a-  pose-e 	do- Chnselho o que visto pelos 

--diroTr ofitqaes mandarão qiie fosi s7i5afiquado garsia roiz 
paresese na pra camara pera a diser de sua justisa alia% 

lhe derubavão o muro eu amirosio pra tam que o es- 
-crevi 	F$° nunei de siqra 	fria) Jorge 	Jrm° de 
brito l"~"  fico de proèsa 	lionel furt4do,. 

vereasão 

• 

Aos oito dias do mes de marso de mil e seis sentos 
e tnnta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereauão se juntarão 
aly os ofisiaes da camara juis e vereadores e procurador 
do conselho e sendo todos Juntos pelo procurador do 
conselho foi dito aos ditos ofisiaes da camara que lhes 
requeria a eles ditos Mimas da amara mandasem por . 
nestgspsellio hke sinszaslite que deste "dito COXISCUIC1 
deitarão fora e emprestarão sendo vereadores jaques felis 
e inofre Jorge de fednquo de mello sendo, juis corno eõ'‘. 
tava de hü termo pelo que obrigasem aos ditos jaques 
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felis e inofre Jorge com penas regorozas tornasein a 
traser este dito sino que requer ao conselho como dantes 
(\Stant *visto serem ja notefiquados os ditos jaques felis 
e inofre jorge e não quererem obedeser o que visto pe- 
los ditos ofisiaes da camara mandarão que focem DO- 
trame notefiquados jegues felis e ioofre Jorge que com 
pena de seis mil rs pagos da cadea puzesem o sino neste 
conselho donde lio tirarão eu ambrosio pra escrivão da 
Camara, que o escrevi com declarasão, que ate a primeira 
canina &talão o sino a este conselho sobredito que lio 
escrevi -- (rei)  de proãsa 	frn Jorge 	Fre° nunes 
de sigra—lionel furtado / E outrosi no dito dia requere° 
0 procurador do conselho que ele estava enformado que 
te" (le pontes tinha quant3da(17 dt, gado no cural de 
cristovii( raiz pera o levar pera a vila de Santos sem 
ordem destrt camara sendo em ,prejnizo deste povo e do 
caminho do mo,  pelo desmancharem pelo que lhes re- 
gularia a eles ditos ofisiaes inanda.sein no,tefiquar a cris- 
t )vão roiz por hitt ofisial de justise que não consentis° 
ao dito fr .(' de pontas levar a dito gado que em seu curai 
tildo, pera  o mar com a pernt que lhe paracese 41 que 
visto ielos ditos ofisiaes da cairiam mandarão que fose 
Hotefi piado cristovão raiz que com pena de seis mil is 
paga: da cacha não consinta levai gado do seu curai a 
fr" de pontes pera o mar e ao dito fr"49 de pontes pera 
A Mio leve so a mesma pena ambrosio pra escrivão que 
olescrevi 	fine° de proèsa 	fro Jorge 	Fr° nunes 
de sura 	lionel furtado. 

E outr )si os ofisiaes da exilara mandarão chamar 
a() almotasel teimando de camarguo e lhe fizerão a saber 
eu minera que ele dite almotasel puzese cobro nos vi- 
nhos e que o puzese corno o capitolo da coreisão e que 
fose iiotefipiado o dito almoiesel e eu escrivão o notefi- 
piei ao dito almotasel na pesoa dele o capitel° da co- 
reizio, não pesando o vinho de oito pezos e o dito elmo.. 
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tasel dise que compriria o capitolo de coreisão e o a.si- 
narão eu ambrosio pra escrivão que o escrevi 	fruo 
Jorge --- Freo nunes de siqra 	Fernando, de Camargo 

fre° de prosa 	lionel furtado. 

E loguo no dito dia pelo procurador do conselho, 
foi dito que lhes requeria da parte de sua magde coa- 
denasem todos os que se servem pela ponte do caminho 
de goarepe junto a esta, vila visto fixaremsea.  dous quoar- 
teia e não quererem obedeser o que visto pelos ditos 
ofisiaes da camara mandarão que fosem sitados todos 
os que se servem pela ponte pera a pena que a de ser 
de dous tostõis e o capitão de sinquo tostõis eu arnbro- 
sio pra escrivão que o •escrevi 	Freo nunes de sigla 
freo jorge 	freo de proèsa lionel furtado. 

vereasão 

• 

Aos quoatorze dias do Ines de marso de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
cazas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os ofisiaes da camara sereadores e juises ordi- 
narios e sendo juntos pelos ofisiaes dai cama& foi dito 
ao procurador do conselho se ole tinhii que requerer o 
Nese e pelo procurador do conselho foi dito que ele ao 
prezente não tinha que requerer eu ambrosio pra %lede 
vão o escrevi 	freo Jorge 	Jrm° de brito 	Ant° pe- 
drozo dalvarenga 	lionel furtado. 

vereasão 
• 

Aos quinze dias do Ines de marso de mil e seis seu- 
tos e trinta e seis anos nesta vila de são pauto eu cis- 
mara pelos distes da clamara foi mandado por ni:s tam 
notefiquar a cristovão roiz pinha que llitQ deixase levar 
a fisco de pontes o gado que no seu rural tinha sem ar- 

1.01•~1~1~~ 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• ---- 295 

dem e lisensa desta camara com pena de seis mil rs 
pera obras do conselho e que declaraste que reses tinha 
o dito fico de pontes no seu cural e pelo dito enstovão 
rolz foi dit° que ho dito fre° de pontes tinha no seu 
cural algú gado porem que não sabia ao flerto a copia 
e que ele o não consentiria levar ho, dito gado ao dito 
feia de pontes e eu escrivão o ouve ppr notefiquado e 
como o no,tefiquei se fes este termo pelo quoal eles ofi- 
siaes ouverão o dito gado por lembarguado e depositado 
na sua mão e o, asinarão ambrosio pra escrivão da cama- 
✓ o escrevi 	xpovall Roiz penha --- Ant° pedrozo dai- 
✓arenga 	Ambro.sio pra 	lionel furtado 	Jrm° de 
brito — fico jorge. 

E loguo, no dito dia pelos ofisiaes da camara foi 
mandado a mi 'escrivã.° notefiquase a garsia raiz velho 
que de com pena de seis mil rs aplicados pa obras do 
conselho e acusador derube aEn o que tem posto na 
t,era do conselho que ' esta tomado pelos ofisiaes pagados 
como costava de htla pose que os ditos ofisiaes tomarão 
no tempo que dominguos garsia abrio hiis aliserses nas 
teras e prasas do conselho he que visto estar aposado e 
tornado ese quintal pelo dito garsia roiz sem lisensa deles 
ofisises da carnal% e outrosi ser requerido pelo procura- 
dor do conselho puzesem cobro nos bès do conselho ho 
que visto seu requerimt° e o bem coma do povo man- 
darão, notefiquar ao dito garsia roiz velho paresese ate 
a pra aunara ho que não fes e visto pelos ditos ofisiaes 
da camara mandarão fase notefiquado o dito gansia raiz 
velho dentro de oito dias sob a mesma pena de outros 
seis mil rs desfasa e derube as taipas que toquarem a tora 
do conselho e sendo que ho não fasa os ditos ofisises o 
farão e mandarão faser pera que sejão derubadas as 

. ."1" ditas taipas que na prasa do conselho °Qual:Pesem eu am " 
bromo pra escrivão ho escrevi 	Ant° pedrozo dalva- 
renga 	freo Jorge 	Jrm° de brita 	lionel furtado. 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 296 

vereasão 
• 

e 

Aos vinte e dous dias do mies de marso de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
cazas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão os vereadores e juis ordmario fre° nunes de siqra 
pera se fases vereasão e por não aver procurados do 
conselho ao presente e o procurador estar doente se não 
fes vereaeão eu ambrosio pra tabalião o escrevi 4""  Fre°  
nunes de siqrs --- frei:h Jorge 	fre° de proèsa 	Jrni° 
de brito. 

vereasão 
colP 

Aos vinte e nove dias do meg de niarso de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão aly os veradoras abano asmados e o procura- 
dor do conselho perra se Ser vereasão e sendo juntos 
por eles foi dito ao procurador do conselho, que se de 
tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito que ele não tinha que requerer ambrosio 
pis° tam o escrevi 	Ant° pedrozo, dal lvarengá 	troo de 
proiSsa, 	Jrm" de brito 	litnel tu/tad°. 

vereasão 

• 

Aos sinquo dias do mes de abril de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo lias 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os °fiaste da camara vereadores e juis ordi- 
nano fre° Lffine9 de siqra e procurador do conselho pera 
se faser vereasão e sendo todos juntos pelos vereadores 
foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurado,r do conselho foi dito 
que ele não tinha que requerer ao prezente ambrosia pra 

.m.■-
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escrivão o escrevi a fre° de proësa 	freo jorge a Fre° 
nunes de sigla 	Jrrne de brito 	lionel furtado,. 

verea.são 

Aos doze dias do mes de abril de mil e seis sentos 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas caias do 
conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão os 
ofisiaes da camara vereadores e juis ordinario e sendo 
todos juntos por eles foi dito, ao procurador do conselho 
se tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito, que lhes requeria puzesem cobro nos liés 
do conselho e sobre a condenasão feita a fre° de pontes 
e pelos ofisiaes da camara foi dite que eles tinhão man- 
dado faser execusão eu ambrosio, pra escrivão da camara 
que ho escrevi a fre° Jorge 	Jrma de brito -a Ant° 
pedrozo dalvarenga 	freo de pro,e-sa 	lionel furtado. 

• 

• 

vereasão 

Aos desanove dias do Ines de .abril de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
("azas do conselho desta vila onde se fa,s vereasão se jun- 
talão lios ofisiaes da camara pera se faser vereasão e o 
jtus ordinario por eles foi dito ao procurador do. conse- 
lho que se ele tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que ele não tinha que re- 
querer eu ambrosio pra tabalião que o escrevi a Ant° 
ledrozo lalvarenga 4--- fres de proa 	freo Jorge 
Jun" de brito 	honel furtado. 

•  

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mes de abril de nul e seis 
sento s e trinta e seis ianos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho, desta vila onde se fas vereasão se 
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juntarão ho juiz ordinario antonio pedrozo e o vereador 
fre° Jorge e o procurador do conselho lionel furtado e 
por não pareser o vereador fre° de proensa nem o ve- 
reador jeronimo de brito se não fes vereasão e o, verea- 
dor jeronimo de brito mandou recado que estava doente 
pelo, que foi escuzo de pareser na forma da lei e por não 
mandar eseuza o vereador fre° de proen.sa foi condenado 
nü tostão de que se fes este term.o.ambrosio pra escrivão 
o escrevi 	Anta pedro,zo dalvarenga 	fre° Jorge 
lionel furtado / E declaro eu tabalião que depois deste 
termo acabado e asinad,o pareseo ern camara o vereador 
fre° de proensa por chegar de sua fazenda e sendo jun- 
tos com os mais ofisiaes da camara e fizerão vereasão e 
sendo todos juntos por eles foi dito ao procurador do 
conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo dito 
procurador do conselho foi dito que ele ião tinha que 
requerer do que se fes este termo e eu ambrosio pra es- 
crivão o escrevi --- fre° Jorge 	fruo de Proa 	Anta 
pedrozo dalvarenga 	lionel furtado. 

vereasão 

• 

Aos des dias do mes de maio tie mil e seis santos 
e trinta e seis anos nesta vila de são pauto nas casas do 
conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
os vereadores e juis entorno pedro,zo e o procurador do 
conselho pera se fazer vereasão e sendo juntos pelos 
ofisiaes foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisese e por o procurador do conselho foi 
dito que lhes requeria fisesem liii almotasel em lugar 
do procurador do ano pesado amaro domingues e pelos 
ditos ofisiaes da camara foi dito que eles farião almo- 
tasel eu ambrosio pra escrivão da camara que ho escrevi 

Ant° pedrozo dalvarenga 	fre° de proésa 	fre° 
Jorge 	hm° de brito — lionel fumado,. 
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E loguo no dito dia pelos ofisiaes da carnara foi 
dito que eles fasião como, de feito fizerão almotasel en 
lugar de amaro domingues procurador que faleseo pera 
servir estes dous mezes de maio e junho a pero de mo- 
ntes como de feito o fiserão e mandarão que fose note- 
fiquado viese a tomar juramt° eu ambrosio pra tabelião 
que o escrevi 	fre° de proèsa 	freo Jorge 	Ant° 
1 edrozo dalvarenga 	lionel furttado. 

E togue, no mesmo dia pelo procurador do conselho 
foi requerido aos ditos ofisiaes da camara m•andasem por 
quoartel geral pera que fasão todos os caminhos e ser- 
ventias que vão da vila pera as (mondas ho que visto 
TiClos ditos ofisiaes da camara mandarão que en geral 
fisesen todos os moradores desta vila tesão geralmente 
todos OS caminhos e serventias e pontas com pena de 
dons mil •s peru obras do conselho e acuzador eu am- 
ineosio pra tam  o escrevi 	fre° Jorge 	Ant° pedrozo 
dalvarenga 	fre° de proèsa 	Jrm° de brito 	lionel 
f ui tad°. 

Aos desaseis dias do me s de maio de mil e seis sen- 

	

tos e trinta e seis anos nesta vila de são pauto no paso 	• 	 • 

do conselho dela se juntarão os veradores fre° jorge e 
frt° de proensa e jeronimo de brito, e pelo procurador 
nesta vila não estar se não fes vereasão de que se fee 
este termo eu embromo pra escrivão o escrevi 	fico 

Jorge 	freo de proèse. 

verea,são 

Aos vinte e quoatro dias do mes de maio de mil e 
seis sentas e trinta e seis anos nesta vila de são, paulo 
nas casas do conselho dela onde se fas s ereasão se jun- 
tarão os vereadores fre° de proa e fre° Jorge gera se 
faser vereasão e por não pareser o procurador do conse- 
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lho nem outro ofisiaes se não fes vereasá,o eu ambrpsio 
pra esonvão o escrevi 	freo Jorge 	freo de proèsa 
Coa declarasão que tombem veio o dito juis no auto e 
pera se faser vereasão e por não aver procurador se não 
fes sobredito o escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga. 

1 	 E no dito dia ante o, vereador mais velho fre° Jorge 
pareseo mel da cunha e por ele foi dito e requerido ao 
dito vereador mais velho que como, o capitão dos in- 
dios mandas e ver Mia  india que estava en caza de freo 
de proensa pera, se por naldea e pelo dito vereador foi 
dito que eu escrivão notefiquase a fernão dias que como 
procurador dos indios procurase a hbardade da dita 
india sobre que o dito mel da cunha requeria de que 

1 	 pera costar se fes este termo que asinou coa o vereador 
eu ambrosio pra tabalião que ho escrevi 	freo Jorge. 

vereasão 

• 

Ao deradero dia do mes de maio de mil e seis 
sentos e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão os ofisiaes da mimara os ao dientje asingdos pera 
se faser vereasão e sendo, todos juntos por eles foi dito 
ao procurador do conselho que se tivese que requerer o 
fisese e pelo procurador do conselho, foi dito e requerido 
aos ditos pfisiaes da eamara não consentissem que ne- 
nhii morador levase gado pera q mar pelo caminho novo 
nen sem imensa desta canelara e que lhe requeria man- 
dasem pasar precatorio peara a vila de parnahiba gera 
se faser a  ponte  de_botatan e que todos os ofisiaes da m- 
inara tirem suas tayxas e regimt° e pelos ditos ofisiaes 
mandarão se fixase quoartel que nenhuma pesoa levase 
gado pera o mar com pena de seis mil n pera obras do 
conselho e que se pasase precatem gera a vila de par- 
nahiba e que se fixase quoartel gera que os ofisiaes me- 

• 

1 11111Cm•■•••-•-- ••■••-•-- 
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quaniquos tirasem seu regiinta e taxas pera ho que se 
fixase quoartel eu ambrosio pra escrivão da camara tio 
EISCrevl 	fre°  JOXge 	Ant° pedrozp dalvarenga 	fres" 
de proètsa, 	lionel furtado. 

postura que se fee nesta clamara 

• 
• 

E loguo, no dito dia o deradero dia do mes de maio 
deste ano de mil e seis sentas e trinta e seis anos pelos 
ofisiaes da chamara foi mandado a mi iescrivão da ca- 
mara faser este asento pa costar por ser asim bem comil 
deste povo e por lhe ser requerida pelo prlocurador en 
como era mui emportante ao bem corai eu particolar 
desta vila que nenhuma pesoa de quoalquer qualidade 
e condistto que seja leve gado fora desta vila e seu termo 
E,•tein primeiro vir a esta camara a manifestar as, reses 
que Jeva e outrosi vir com a marqua que ho gado levar 
a quoal marqua se registara mi livro dos registos e isto 
en resão da grande perda que dão aos moradores e la- 
vradores visto a queixa dos moradores e outros' não tira- 
sem cavalgadura nenhuma sem lisensa desta camara e 
que outrosi nenhii moradpr desta vila por si nem par 
seus indios de ajuda nem favor a pesoa algila para que 
leve fora desta dita vila e seu termo gado nen em al- 
guaduras para a vila de santos o que asim tudo se com- 
pita como neste .asento e posturas se contem e he de- 
clarado com pena de seis mil tis pera obras do conselho 
e acuzadar pa ho que para este a;sento e postura ter forsa 
e viguor na forma da prdenasão forão chamados en ca- 
nsara as pesoas boas do povo e repubriqua os ao, cliente 
asinados e eu ambrosio pra tarn e escrivão da camara ho 
escrevi -- fite° Jorge 	frco de proa 	Ant° pedro,zo 
dalvarenga 	lionel furtado ---IX Franco Rendon de 
quebedo 	manoel João ---- 1° morais madura -- A uto 

}tilar° de moraes 	gaspar jrn° banto 	bela de qua- 
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dros pedro tiques Pedro lleme 	A,senso 
Estevão Cabral. • 

vereasão 

Am sete dias do mas de junho de mil e seis sentos 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila se juntarão os vereadores e o pro- 
curador do conselho gera se' laser vereasão e por ho pis 
não pareser nesta casa do conselho a oras de se faser 
vereasão se não fes de que fiz este termo eu ambrosio 
pra escrivão o escrevi 	freo de proèisa 	Jrm° de brito 

freo Jorge 	lionel furtado. 

vereaSão 
• 

• 

Aos quatorse dias do mies de junho de mil e seis sentes 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se fas viereasã,o, se juntarão os 
vereadores e juis ordmario antonio pedrozo de alva- 
rengua e procurador do conselho pera se faser vereasão 
e sendo aly pelos ofisiaes foi dito ao procurador se ele 
tinha que requerer o ftsese e gelo proOrador do conse- 
lho foi dito e requerido aos ofisiaes ida camara man- 
dasem notefiquar ao alcaide dorninguos machado que 
não, vendese por ser hofisio nobre e que outrosi lhes re- 
queria o proprio que não queria se lhe dese en culpa 
ho que visto pelos ditos ofisiaes discai) que verão a ley 
de sua magde e conforme a iso dieferenão o seu roque- 
rimt° eu ambrosio pra escrivã.° o eserevi--Anta pedrozo 
dalvarenga—freo jorge 	fruo de proèsa—Jrma de brito 

lionel furtad,o 

vereasão 

Aos vinte e hii dias do mes de junho de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 

sue •••••••• um I 
II ME II 	 I 1-1 	 i. 	 • 
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casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão ahi o juis ordinario fite° nunes de siqra e o, ve- 
reador fre° de proensa e o procurador do conselho lionel 
furtado e por visto nela não estarem os vereadores freo 
Jorge e jerommo de brito e aver cousas que faser nesta 
chamara do bem comil chamarão o vereador do ano pe- 
sado joão baruel e sendo todos juntos foi dito ao pro- 
curador se tinha que requerer o fisese e pelo dito pro- 
curador foi dito que ele nã° tinha que requerer mais 
que veremse Inias provisões que estavão apresentadas 
por fre°  de gaia eu ambrosia pra tam  o escrevi 	freto 
de proa 	Freo nunes de siva 	lionel furtado 
;1( 	baruel. 

vereastio • 

• 

Aios vinte e oito dias do mes de junho de mil e 
seis sentes e trinta e seis anos nesta vila de são paul° 
ria.s casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os vereadoras freo Jorge e freo de proensa pera 
se User vereasão e o juis antonio pedroso e procurador 
do conselho honel furtado e sendo juntos pelo propura- 
dor do conselho foi dito, que ele não tinha que requerer 
eu ambrosio pra tam  e escrivã.° da camara o escrevi 
Ant° pedrozo dalvarenga 	frei° Jorge 	freia de proésa 

honel furtado. 

termo de eomo se fiz,erão almotaseis 
pera sentirem o mes de julho e a 
agosto 

E loguto no dito dia pelos ,ofisiaes da camara foi 
feito almotaseis perta servirem os dous meses de julho 
e agoeto a bertolameu de quoadros e a met fiz velho e 
corno asim o fizerão pera servirem os atos dous meses 
se fies este termo eu ambrosio pra escrivão da °amara 
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que ho, escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga 	f$° de 
promèsa 	free jorge 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos sinquo dias do mes de julho de mil e seis 
sentas e trinta, e seis anos nesta vila de são paulo da 
capitania de são vte partes dg brasil onde se juntarão os 
ofisiaes da camara vereadores e o juis ordinario fico 
nunes de siqueira e" o procurador do conselho pera se 
fuer vereasão e senda todos juntos pelos ofisiaes foi 
dito ao procurador do conselho se ele tinha que roque- 
rer o fisese e pelo procurador do °amalho foi dito que 
eles ofisiaes da °amara puzesem cobro nesta tera por- 
quoanto se despejava de gado pelo que não, consentisem 
sahise gado desta vila e sendo visto pelos ofisiaes da 
camara diserão que acudirião de que fie este termo, am- 
brosia pra escrivão da camara que ho escrevi 	Free 
nunes de siqra 	fre° jorge free de de proésa 	Jrm° 
de brito 	honel furtado. 

• 

E loguo no dito dia pelos (ifisiaes 'da cam.ara foi 
mandada a my escrivão da eam4ra faser este termo e 
declarasão en como era verdade que abrindose.  ho pe- 
louro este ano de mil e seis sentes e trinta e seis anos 
se entregou a chave da arca da camara ao vereador 
jeronimo de brito porquoanto no tempo que se abrio 
ho dito pelouro se achou dos vereadores que sairão so 
o vereador jeronimo de brito e depois que se juntarão 
en camara os mais vereadores ho dito jeronima de brito 
apresentou a chave en °amara e por se achar ser 
vereador mais velho na idade frei° Jorge lhe entregou a 
chave da caixa de que se fes este terna,o que asinou com 
o dito fre°  jorge ambrosia pe escrivão o escrevi 	free 
Jorge ."~" Jrm° de brito. 

mau! 
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vereasão 

Aos doze dias do 11104 de julho de mil e seis sentes 
ti trinta e $eis anos newtii vila de são paulo nas casas do, g 
imniselho desta vila fe4 vereasão Os vereadores o o juis 
ordin trio antonio pedrozo de alvarenga e o procurador 
do conselho desta vila e sendo juntos pelos ofisiaes da 
caniara foi dito lu), procurador do conselho que se elo 
tinha que requerer o ruem e pelo procurador foi dito 
qiie ele ao presente não tinha que requerer de que se 
(es este termo, de vereasão andarosio pra escrivão lio es- 
crevi - Ant.° pedrozo dalvarenga 	fro jorg,e 	Jrrn° 
do brito ---- lionel furtado. 

'omito no dito dia estando os ofisiaes eia camara 
glistarão os vereadores te:" jorge i:a jeroninio de brito que 

tinhão por infornia.são que tiú filho de gaspar go- 
mes por mato' diogito de pontes pisava e ajudava posar 
gado desta vila contra a forma das posturas desta ga- 
mara pera lio levar pera o quoal mandavão fose sitado 
peta vir jurar testemunhas costando ser (vim proverem 
mos niso como for justisa de que se fes este termo eu 
ambrosio pra escrivão que lio escrevi -- Jrnia de brito 
- ft" Jorge 	Ant." pedrozo dalvarenga. 

vereasão 
• 

Aos des.anove dia. do Ines de julho, de mil e seis 
sentos e trinta e seis anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho dela onde se bis vereasão se juntarei -10 
os vereadores ao cliente asinados e o jus fre° nunes de 
siqra e o procurador do conselho pera se faser vereasão 
0 sendo todos juntos por eles foi dita ao procurador do 
conselho se ele ta ha que requerer ho fie e pelo pro- 
(atirador do conselho foi dito e requerido aos ofisin 
da minara que lhas requeria mandasem e obriguasem 

20 
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aos ofisiaes pesados que derão hú sino que estava nesta 
esmera ao pe mei nunes ho tornasem os ditos o,fisiaes 
que ho derão a esta (minara lio tornasem a ela pera 
servir neste conselho conforme o, capitolo de coreisão ho 
que visto, pelos ditos ofisiaes mandarão que fosem note- 
fiquados inofre jorge e jaques felis que dentro de seis 
dias depois da notefiquasão feita ponhão ho sino neste 
conselho com pena de seis mil rs pa hobra.s do, conselho 
e não comprindo asini serem presos ate da eadea 
entregarem eu ambrosio pra escrivão o escrevi 	Freo nunes de siqra 	fre° Jorge 	fre° de proèsa 	hm' de brito 	lionel furtado. 

•••A 

temo de juramt° dado a pero roiz 
gereiro pera ser aru nador 

Aos desanove dias do mes de julho de mil e seis 
sentos e trinta e seis anos nesta vila ide são paulo eu 
(amara sendo aly prezentes os vereadores e procurador 
do conselho pejo juis freo nunes de siqueira foi dado o 
juramta dos santos evangelhos a Le r o, roiz gereiro para 
que fise.se nesta vila e seu termo o afilio de ammitAcks 
de todas as teras visto ser homem do pnar e -  entender do - ra-M6 de agulha por ser hos fisio rkseeario, ao bem 
coma deste povo r que bem e verdadeiramt? fisese seu 
ofisio ele dito p° roiz guerero asim ho prometeo faser 
eu ambrawio pra escrivão o escresi 	pero roiz guerr" 
Fre° nunes de siqra 	fre° de proèsa 	fre° Jorge --- Jrma de brito 	lionel furtado. 

• 

AOS vinte e seis dias do mes de julho de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo em 
camara ande se fas vereasão se juntarão aly os vereado- 
res freo Jorge e fre° de piwnsa e p procurador do con- 
selho honel furtado pera se faser vereasão e por não 
tiver nesta vila juis se não fes vereasão eu ambrosio pra 

•• 

• 
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escrivão lio escrevi 
	

fre° Jorge 	fre° de proiSsa 
lionel furtado. 

vereastto 

Aos dous dias do, nies de agosto de mil e seis santos 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas caias 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
os vereadore.s pera se faser vereasãO e sendo juntos pe- 
los ofisiaes foi dito que se o procurador do conselho 
tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito e requerido aos ofisiaes da camara que 
llies requeria acudisein ao gado que acudia contra as 
posturas deste conselho pera lio mar a v la de santos 
Pelo caminho proebido por posturas desta cariara pelo 
que lhe requeria puzasem cobro niso ho que visto pelos 
(kfisiaes da camara mandarão fose notefiquado ho al- 
vaide desta vila que com ho escrivão da camara fosem a 
paragem onde o procurador declarase pera ho quoal 
efeito tomasem horni: e negror; pera tomarem o dito 
gado a custa de quem o levava de que se fes este termo 
eu ambrosio pra tabalião e escrivão da minara que ho 	 • 

Escrevi e sera notefiquado o dito -alcaide que com pena 
de seis mil rs va com o escrivão da °amara sob a mesma 
pena a ver o gado que o procurador do conselho, lhe. 
declarar e onde esta pera ir eu sobredito escrivão o es- 
cervi 	'Fre° nunes de sigla 	fre° Jorge ---- ;km" de 
brito, 	lionel furtado. 

vereastio 

Aos sete dias do me s de agosto de mil e seis sentos 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde as fas vereasão pelos ofi- 
siaes da eamara foi mandado, a my escrivão Ser este 
termo en como nesta repubriqua era nesesario aveir 
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porteiro do conselho pelo não over e porque nesta vila 
andava antonio dolivera natural que dize ser de evora 
sidade pesoa sufisiente pera servir o ofisio de porteiro 
eles ditos ofisiaes mandarão chamar a camara pera se 
lhe dar juramt° pera servir ho dito ofisio e como asim 
o ordenarão fis este termo ambrosio, pra escrivão da ca- 
mora o escrevi 	fre° de prfieáa 	fre° Jorge 	Ant° 
pedrozo dalvarenga 	lionel furtado. 

• 

• 

juranito dado, en coroara a antonio 
dolivra pera servir o ofisio de portem 
desta vila e seu termo 

Aos sete dias do mes de agosto de mil e seis sentes 
e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nado casas do 
conselho desta vila onde se fas vereasão pelo juis ordi- 
nario antoruo pedrozo de alvarenga foi dado o juramt° 
dos santos evangelhos a antonio dolivera pera servir o 
ofisio de portero desta vila e seu termo e conselho pera 
que bem e verdadeiramte sirva seu ofisio como &os lho 
dese a entender e ele asim ho prometeo Ser e o juis e 
mais ofisiaes o ouverão por emposse& de seu éfisip de 
portero onde asinou com o juis e mais iofisiaes e man- 
darão fisese seu sinal acostumado ele ho prometeo fiser 
eu ambrosio pra escrivão da camara hio escrevi 	An- tomo ja de oliveira 	fre° de proiása 	Ant° pedrozo dalvarenga 	honel furtado. 

Sertifiquamos nos ambrosio pr* escrivão da camara 
desta vila de são paulo e dorainguos machado alcaide 
desta vila que he verdade que fomos ao termo desta 
vila gera a banda do canpo onde se disia estar gado 
pera ir pera ho mar e indo la não achamos gado e 
corno fom,os em comprimt° do mandado dos ofisiaes po- 
samos a presente oje nove de agosto de mil e seis sentes 
et trinta e seis anos Dom" Machado Ambrosio pra. 

• 
• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



309 

verea-sá'e 

Aos nove dias do mes de agosto de mil e seis san- 
tos e trinta e sieis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasão se juntarão os 
vereadores e juis ordinario antonio, pedrozo e o pro- 
curador deo conselho pera se fa.ser Nereasão e sendo todos 
juntos pelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria a eles ofisiaes da carneira mandasem andar a 
pregão a renda do verde e que outrosi se conserta:sem 
con 0.9 ornes que sirvo a este conselho e sendo visto 
pelos ditos àofisiaes mandarão g" se fixase qu,oartel pera 
quem quisese lansar na renda do verde e que outrosi 
se consertaria na forma da lei com as peso,as que ser- 
virem a este conselho eu ambrosio pra escrivão o es- 
crevi 	frri) de proësa 	file° Jorge 	Ant° pedrozo 
dalvarenga 	Jrina de brito 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e tres dias do mes de agotsto de mil e 
seis sentos e trinta e seis anos nesta vila de são pauto 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
juntarão,se o juis antonio pedrozo e o vereador fisco jorge 
e fernando de camargo como vereador do ano pagado 
por não virem a esta vila os vereaidores jeronimo de 
brito e ft" de proensa e o pro,curador do conselho para 
se faser vereasão e sendo todos juntos por eles foi dito 
ao procurador do conselho se tinha que requerer o fi- 
sese e pelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria mandasem sitar as pesam que levavão gado 
pa o mar contra as posturas da camara o que visto pe- 
los ofisiaes da camara mandarão que fosem sitados pera 
pareserem na pra camara depas da sitasão feita alias 
serem condenados a sua reveria eu iambrosio pra escri- 
vão da oamara ho escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga 
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freo Jorge 	lionel fur- Fernando de Camargo 
tado. 

termo de juramt° dado en camara a 
atonio alvres bezera 

E loguo no dito dia en camara pelo juis antonio 
pedrozo de alvarenga foi dado o juram& dos santa§ 
evangelhos a antonio alvres bezera pira ser juis do di- 
gito de sapateiro desta vila de são paulo e seu termo 
pelo modo declarado na ordenasão ele promete° fases 
seu ofisio bem e ttPerdadeiramte corno deos lho der a en- 
tender ambrasio pra escrivão o escrevi 	Ant° pedrozo dalvarenga 	Ant° ale bzra. 

vereasão 

• 

Aos trinta dias do Ines de agosto de mil e seis sen- 
tas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselhho desta vila onde se fita vereatsão se juntarão 
os vereadores fico de proensa e fisco jo,rge e jerornmo de 
brito e o juis freo nu nes de siqra e o procurador do 
conselho e sendo todos juntos por eles foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tini)* que rinuerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que ele não tinha 
que requerer de que fis este termo ambrae4io pra escrivão 
o escrevi cota declarasão que requer e° o procurador do 
contselho que suas mersee mandirsem tsitar a &arpo 
temores pera pagar a pena de seis mil rs_porquoanto foi 
notrfiquado por mandado :deles ofisiaets não vendeige 
vinho sen ser alinotasado nem_ por mais de oito pezos 
e tinha prova que dar pois eseder a netefiqua41-o que 
lhe foi feita ho que visto pelos ditos ofisiaes mandarão 
que fase dioguo tavares sitado pa ver jurar testemunhas 
poro, a pena e ser condenado leu ambrosio pra 

te' o escrevi 	Fre° nunes de ;sigla ---- fisco de proèsa 
fre° jorge 	Jrni° de brito, 	lionel furtado. 
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E loguo no dito dia os ofisiaes da @amara fiserão 
alinotases pera servirem os dous meses que vem de se- 
tenbro e outubro a saber a antonio pirets filho de sal- 
vador pires e a dioguo vas pinto pera servirem os ditos 
dous [neves de setenbro e outubro e como, os fiserão asi- 
narão ambrosio pra escrivão o escrevi 	Fr' ° nunes de 
siqra 	»In° ide brito 	freo de prosa 	fre° jorge 
lionel furtado. 

vereasão 

Aos seis dias do mas de setembro de mil e »eis sen- 
tes e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fa.s vereasão se juntarão 
ahi os ofisiaes da eatnara vereadores e juis ordinario 
antonio pedrozo e procurador do conselho pera se faser 
vereasão e sendo juntos pelo procurador do oonsellio foi 
dito que ele requeria a eles ofisiaes da cantara manda- 
sem sitar a paulo da costa p's a pena por levar gado 
pera o mar e sendo visto pelos ditos ofisiaes mandarim 
que fase suado o dito paulo da costa* eu ambrosio pra 
tain o escrevi 	freo jorge 	Ant" pedro,zo dalvarenga 

Jrin° de brito 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos trese dias do mes de setembro de mil e »eis 
1entos e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão aly o juis ordniario freo nunes de siqueira e 
o vereador fre° Jorge e o procurador do conselho, pera 
se faser vereasão e por não vir o vereador fre° de proensa 
pox estar doente e o vereador jeronimo de brito faltar 
nesta vila se não fes vereasão de que para costa.r fila este 
termo eu ambrosio pra escrivão da cantara que ho es- 
crevi 	Fre° nunes de siqra 	fre° Jorge 	lionel fur- 
tado. 
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vereasão 

• 

Aos vinte dias do mae, de setembro de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos ntnta fia de são Nado nas 
rasas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os verewlares e pus °Minaria e procurador 
do conselho pera se faser verea?ão se juntarão aly e sen- 
do todos juntos por eles foi dito ao procurador do conse- 
lho que se ele tivese que requerer o fisese e pelo procu- 
rador do conselho foi dita que ele não tinha que requerer 
eu ambrosio pra escrivão que o escrevi 	fre" Jorge 
Jrtun de brita 	Ant pedrozo sinlvarenga 	fri" de 
proiffia 	!limei furtado. 

verthasão 

4 
• 

1 

Aos vinte e sete dias d.o Ines de setembro dc mil 
e seis :entes e trintzt e seis anos nesta vila de $ão ,paulo 
nas misas do con,elho desta vila onde se (as vereasão, 
se juntarão ofisiaes da oarnara pera se faser vereasão 
sendo juntos por OH ofisiaes da camara rQt dito ao pro- 
curador do con-elho e por este lhes foj dito que lhes 
requeria que avizasem ao eapittl mor desta capitania 
prove* meirinho do campo por ser nesesario pera ijo 
bem comia desta vila o que visto pelos ditos juis e verea- 
dores diserão que avizarão ao capitão mor .p* que provas(• 
na forma da lei eu ambrosio pra escrivão o ~revi 
Fr" nunes de siqra 	fre° de pra 	fre° Jorge .— 
Jrnia de brito g  lionel furtado. • 

E loguo en eamara no dito dia paresep me' joão 
branquo e dite que ele se queria obriguar a dar carne 
a este povo ate o mas de janero de scis Isentos e trinta 
e sete com pagar pa o conselho mil rs e loguo se obri- 
gou COM eondisão que dura todos os sahados  carne Iras- 
tante a este povo não faltando com ela e que faltando 

e 
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algú &abado cante a oeste povo (se comprara a sua custa 
dando polo dito tempo mil ni perla lio conselho e com 
unidisão que nenhuma Pa anatara carne ate ho dito 
tempo 1740 não ele dito mei joão com pcna de seis mil 
T'S o de pagar ao dito rriel joão obnguado toda a carne 
que lhe sobejar e as ofistaes asim o ouverão por bem e o 
dito mei joão mim se obrigou e o asinou aanbrosio pra 
escrivão O escrevi 	manoel jato 	fico Jorge 	Freo 
nunas de siqrs 	fre• de proka 	Jrm° de brito 
bonel furtado. 

E •oguo pelos ditos vereadores foi dito, que eles 
tinhão ruandado posar In) (mandado contra jactam felis 

inofre Jorge lio quoal ategora não tivera efeito por os 
sobreditos não pareserem nesta vila pelo que !tumida:A . () 
eles ofisitas da eamara que tio escivão da minara e al- 
caide desta vila que dentro de quinze dias fisesem a 
dita dtligonsia na forma do mandado com pena da 
sispensasão de Y-0119 ofismes de que pera costar mandarão 
f iser este termo eu ambrosio pra escrivão o i:screvi 
fr" Jorge 	fr" de 'vasa 	Jrin° de brito 	Fr" 
mines dtb sigia 	honel furtado 

	 • 

E logtio no dito dia min num ra pareseo luis 
buem) O quoal foi dado o jurtmit° pera se tiver a taixa 
dt sapatero, e por lio dito luis fiz bueno foi dito de- 
baixo do juramt" que lhe foi dado lhe paresia bem que 
se usaste da taixa antigua de que se fes e.ste termo que 
asmou com os ofisiaes da camara ambrosio pra escri- 
vão o escrevi 	Fre° nunes de siqra 	luta fez boina 
f reo jo,rge 	fre° de proësa 	Jrm° de brito 	lionel 
furtado. 

Sertifiquo eu ambrosio pra escrivão da earnara dos- 
ta vila de são paulo que he verdade que por mandado 
dos ofisiaes da camara notifiquei a gonsalo ribeiro pera 
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ser carsereiro e como o notefiquei pasei a presente oje 
quoatro de outubro de mil e seis sentes e trinta e seis 
ano4 	Ambrosho pra. 

vereasão 
° I \ 

Ao s quoatro dias do mes de outubro de mil e seis 
\x, 	sentas e trinta e seis anas nesta vila de aio paulo nas 

casas do conselho desta vila eu clamara pareseo gonsalo 
ribeiro pera lhe ser dado juramta e dise que ele nãO 
queria aseitar ho dito ofrsio porque era lavrador e tinha 
sua fasenda e não tinha casa nesta vila pelo que os 

1 	os- mandarão prender en baixo por não querer 
aseitar o ofisio de cansereiro eu ambrosio pra escrivão 
o escrevi 	freo de proka 	fico Jorge 	Ane pedrozo 
dalvarenga 	Jrina de brito 	lionel furtado. 

vereasão 

• 

Aos quoatro dias do Ines de outubro de mil e seis 
sentos e trinta e seis anos nesta vila d ljtO Nulo nas 
casas do conselho desta vila onde se Ias vereasão se 
juntarão aly os ofisiaes da camará pera k faser vereasão 
e sendo todos juntos pelos ofisiaes foi dit,o ao procura- 
dor do conselho, se ele tinha que requerer o fisese e 
pelo procurador foi dito que ele não tinha que requerer 
eu ambrosio pra escrivão ,o escrevi 	freo Jorge 	fre° 
de proèsa 	Anta pedrozo dalvarenga 	Jrm* de brito 

honel furtado. 

• 

E loguo no dito dia en camara estando aly os ofi- 
-iaas da. °amara ante eles pareseo, o juis dos orfãas dom 
freo rendon de quebedo e por ele foi dito e requerido 
aos ofisiaes da camara que mandasem faser argua pera 
se meter a fasenda dos orfãos porquoantp avia algilas 
pesas de prata, pero na dita argua se meter e que lhe 
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requeria a esta minara e ofisiaes dela eu comprinit° da 
lei de sua magde ho que visto pelos ditos ofismes man- 
darãp que sosti•ese ai causa ate a primeira cismara pera 
se confirmarean com a lei e seu regimt° eu ambrosio pra 
escrivão da °amara o escrevi 	fico Jorge 	Jrm° de 
brito 	fre° de protisa 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos desoito dias do tines de outubro de anil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho onde se fas vereaão we juntarão om 
vereadpre:3 fre° jorge e fre° de proensa e icronirtio de 
brito e o procurador do conselho lionel furtado pera, 
se faser vereasão e por não aver de presente nesta vila juis 
se não fes vereasão de que se fes este termo eu ambrosio 
pra escrivã,o o escrevi 	file° Jorge 	fre° de proiSsa 
Jrni° de brito, 	lionel furtado. 

, vereasão 

Aos vinte e sinquo dias ido ines de outubro de mil 
e seis sentas e trinta e sers anos nesta vila de são pauto 
na.s casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão aly o juis freo mines de siqueira e o vereador 
fre° Jorge e o procurador ido conselho lionel furtado e 
por não virem OS mais vereadores se não fes vereasão 
ambrosio pra escrivão da calmara p escrevi 	Fre° nunes 
de siqra 	fico  Jorge 	honel furtado. 

vereasão 

Ao primero dia do nies de novembro de mil e seis 
sentes e trinta e seis anos nesta vila de sãp ipaulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão, se 
juntarão aly os vereadores e juis ordinario, fre° nunes 

e 
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de siqueira a requerimento do 
e sendo procurador dg conselho 

juntos pelo procurador do conselho foi dito e 
requerido aos vereadpres e juis ordinario, que eles man- 
dasem ver a taipa que fasia belchior de godoh se estava 

a por 	parte e lugar que por elas ofisiaes lhe foi asinado 
e conforme o ‘marqup que se pos e medisão que se fes 
ho que visto pelas ditos ofisiaes mandarão que eu es - crivão da calmara oom o procurador a medir seis varas 

I  e moa conforme forão medidas e aehandose que forão 
mais pera fora com a tpa avizar a ieste esonselho pera 

• '0 se prover no causo como for justisa e que outrasi seja 
notefiquado 

ee- 	
1?elchior .  de ,  godo' achandose que esedeo a 

medida 	marga.  uo4  que se lhe deo que com a pena de 
I I  seis 	anil 	bula r rs nâto 	mais nas obras nem va com elas 

por cliente ate se determinar o causo eu ambrosip pia  
41  á 	I  

istfivikro escrevi 	tire°  fr°0  do jetrge 
de brito 	Fre°  

proèsa 
• 

nunes de siqra  lionel furtado. 

termo de como fiserão almotasel 
!ig 

f 
Ao primero dia do MSS de novembro de mil e seis 

mentos e tdrinta e seis anos QS ofisiaa4 da dignara foi 1 	 feito almotaseis pera aste mes tio novehbro dezenbro  a fre°  da fonsequa falqualo e a lourenso castanho e 
,

• [ , ii, 	 mandarão, fosem notefiquados vissem tamia ,r Ijuramte  t i  
1  . 	 eu ambrosio pra  escrivão o escrevi — Jrm a  de brito 

freo  Jorge — Fre°  nune.s de sigla  --- faro°  de proèsa — ;11 
honel furtado. 

I 	' 	
[ i 	t  , 

t 	p , 	i  
, 	I 

. 	1 

I 	
• 	 vereasão 

, 
,i  

Aos quinze dias do [Ines de novenbro de ¡mil e seis 
1 	I 	; 	(I 	L  

	

I ' 	; 
; ;; IS 	.. 	la  

' 	i I • É 	. santos e trinta e seis anos nasta vila de são Paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fa..s vereasão se jun- 

os °fites da minara %ereadores e juis ordinario 

'. F,1 
i. 

l ir  

I 3 

t tarã,o 

O  

e procurador do conselho pera se faser vereasão e sendo 
1 , 

..• 
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todos juntos pelos ditos ofisiaes toi dito ao procurador 
dg conselho se ele tinha que requerer o Nese e pelo 
procurador do conselho foi dito que ele não tinha que 
requerer eu ambrosio pra escrivão o escrevi 	figa) de 
proèsa freo Jorge 	Ant° pedrozo dalvarengü 	Jrm° 
de brito — lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e dons dias do mies de novenbro de mil 
o seis sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paul° 
1111.4 casas dg comelho desta vila. onde se fas verea,são 
se juntarão os ofisiaes abairo minados pera se faser 
vereasão e por eles foi dito ao procurado,r do conselho 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador foi 
dito, que ao prezente não tinha que requerer eu ambro- 
sio pra escrivão o escrevi 	frei) jorge 	Fre° nunes de 
siqe 	freia de proibsa 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e nove dias do Ines de uovenbro de mil 
e seis sentos e trinta e seis anos nesta .vila de são pauto 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os ofisiaes da camara e sendo todos juntos 
pelos ofisiaes da calmara foi dito ao procurador do con- 
selho foi dito e requerido aos ditos ofisiaes da camara 
que lhes requeria mandasem inotefiquar .a . hü. pero Jorge 
iiMall!te que dose fians  sa as obras que lhe &sem por- 
quoantg era forasteiro e fasilmte se .  podia .auzentar e 
real-iimtar com as obras -corá á pena en--a que lhe paresege ho 

Ttici.j-  visto pelos ditos ofisiaes da Gamara mandarão fose 
notefiquadg o dito pero Jorge alfaiate que com pena 
de seis mil rs não trabalhoso sem dar fiansa as obras 
a quoal fiansa seta feita em notas e ou.trosi requere° o 
dito procurador que hui costado de souza tavares curava 
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• 

na vila sem lisensa nem carta de eseminasão sendo que • 

rneteo petisão gera curar e se lhe não deu lisensa antes 
mandarão m,ostrase carta de eseminasaão e não a mos- 
trando não curase e sendo contra o regim -t° deesti tera .  
pelo que lhe requeria a eles ditos ofisiaes da °amara 
mandasem novamte notefiquar ao dito custodio de souza 
com pena de seis mil rs e sendo visto pelos ditos ofi- 
siaes mandarão que fose notefiquado ho dito custodio 
de souza favores que com pena de seis mil rs pera obras 
do conselho e da cacha mais não curas° e o,utrosi lhe 
requeria niandasem notefiquPar a cornelio darsão que 
com pena de seis mil rs como afilador viese ansisür nesta 
vila gera afilar as varas e °ovados e -medidas de vinho 
ho que visto pelos ditos •ofisiaes mandarão que fose no- 
tefiquado ho dito afilador cornelio darsão .que emn 
pena de seis mil is e trinta dias de cadea tese éestar e 
assistir nesta vila pera faser seu ofisio de afilador asim 
de varas como covados e medidas de vinho de" que se 
fes este termo ambrosio pra escrivão da camara que 
ho escrevi --- free Jorge 	Ant° pedrozo dalvarenga 
Jrm° de brito ---- lionel furtado. 

vereasão 

• 

Aos dous dias do mas de dezenbro de mil e seis 
sentias e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho idesta vila onde se fas vere,asão se 
juntarão os vereadores free Jorge e jeronimo de brito e 
juis 'CO n aril0 fico nunes de siqra e o procurador do 
conselho honel furtado pera se faser vereasão e sendo 
juntos por eles foi dito ao procurador do, conselho se 
ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador do 
conselho, foi dito que ele nada tinha que requerer eu 
ambrosio pra escrivão da camara lw escrevi 	Free nu- 
nes de siqra 	Jrm° de brito 	fre° Jorge 	lionel 
furtado. 

• e• 
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Sertifiquo eu ambrosio pe escrivão da camara 
desta vila de são paulo que lw verdade que eu notifiquei 
a custodio de souzit Uivares em conpriornti do mandivlo 
dos &Watts da cantara que ele não eurase MiliS com 
pena de seis mil rs na conformidade do mandado, dos 
ofisiaes como costa do termo atras COMO o notefiquei 
panei st presente (me seis de dezenbro de mil P 8(44  SPntoS 

e trinta O seis anos 	Ambrosio pra. 

E loguo no dito dia pelo vereador fr" Jorge e pro- 
curadou do conselho fo mandado ta rui escrisão da ca- 
i»ara ilotefiquase no . 	domiuguos machado que 
ele não vendese mais .Vinlionern pão e lIZIASe da nobresa 
que sua inagde lhe da e goardase esta vila como, sua 
magde, lhe encomenda eu tabalirui fui niandado dos 
sobreditos e o notefiquei de que dou fe de que se fes 
este [isento que asinou com o procurador e vereador 
anibrosio pra aserh ao da calmara que ho escrevi 	fr" 
jurge 	lionel furtado 	Ambrosio pra. 

vereastio 

Aos trese dias do mes de dezenibro de mil e seis 
sentas e trinta e seis anos nesta vila de são paulo nas 
rasas do conselho desta vila onde se custuina fasser ve- 
reemito se Juntarão os vereadores abaixo assinados e o 
Juis antonio pedrozo e o procurador do conselho desta 
vila onde se costuma faser vereasão e sendo Juntos Dor 
elas foi dito que se ele procurador do eonsellio tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que ele não tinha que requerer de que fies este termo 
ambrosio pra escrivão o escrevi -- Ant.° pedrozo dalva- 
renga 	fro Jorge 	Jrrna de brito 	honel furtado. 

E loguo no dito dia asima e atras por lhe vir a 
sua notisia eles ofisiaes da eamara 	 sentensa 
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contra este conselho em favor de frei' de pontes o quoal 
tinhão provido juridiquamte (»rendo todas as varas or- 
dinarias e outrosi o ouvidor da capitania p° pinheiro 
da rocha prove° e confirmou a condenasito por boa feita 
por eles ofisiaes e porquoanto lhe era vindo a sua no- 
tisia deles ofisiaes da camara que o dito ouvidor geral 
avia revpguado a sentensa do ouvidor e mandado deles 
ofisiaes da camara protestando apelar e agravar e vir 
com ern.barguos ho que no causo couber lugar a dita 
sentensa e provimt° do dito ouvidor geral ho que farião 
sendolhe notefiquada a dita sentensa protestando não 
se lhe pasar tempo em tempo aipi pera apelarem e 
agravarem e vir com embargues de que mandarão fa- 
ser este asento ambrosio pra escrivão o escrevi 	Ant° 
pedrozo dalvarenga 	fico Jorge 	Jrm° de brito 
lionâ furtado. 

vereasão 

• 

Aios vinte dias do mes de dezembro de mil e seis 
sentos e trinta e seis anos nesta vila 43 são *paulo nas 
casas do conselho°, desta vila onde sei fas vereasã,o se 
juntarão os vereadores e procurad,or do conselho e sêndo 
juntos pelos ofisiaes foi dito ao procurador do Gon.selho 
se 'ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador foi 
dito que ele não tinha que requerer de que fis este 
termo eu ambrosio pra escrivão da camas& que ho es- 
crevi 	lionel furtado 	fico jprge 	Jrm° de brito 

Fre°  nunes de sigla. 

E loguo na dito dia pareseo 
ele foi dito e requerido aos ofisiaes 
requeria mandasean notefiquar a 
cobro nos seus cãis que matavão o 

.j. e e. .0 • 

manoel João e po,r 
da °amara que lhes 
inofre Jorge pa, uzese_. 
gado a ele e a .011t- 
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tras poas ho que visto pelos ditos ofisiaes mandarãoi  
notefiquar a inofre Jorge com pena de seis mil rs man- 
da.% matar seus elis por lhes 'matar matarem. reses dos 
moradores deste povo e serem daninhos por o gadp de 
que fiS este termo ambrosio pra tam que o escrevi 
manoel joikso g  Frei) nunes de mgr 	fre° Jorge 
Jrm° de brito 	honel furtado. 

• 

21 
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ANNO DE 1637 
W""s"."./WeeeSeaMM• 

Juizes: 	Francisco Jorge, Bernardo de Souza. 

Procuradores do Concelho: Manuel Fernandes Giga, Ma- 
nuel Garcia Carrasco, An- 
tomo Ribeiro. 

• 

Vereadores: — Francisco João, Gaspar João Barreto, Ignacio de 
Bulhões de Vasconcellos, Pedro Gonçalves Va- 4  
rejão, João Fernandes Saavedra, Gaspar Cubas. 

Escrivão:— Ambrosio Pereira. 

Almotaceis: — Domingos Maciel, Leonel Furtado, Domingos 
Rodrigues Velho, Sebastião Gil de Godoy, Do- 
mingos da Rocha, Francisco de Camargo, Hen- 
rique Gago. 

Alcaide: Antonio de Queiroz. 

Porteiro: 	Antonio Rodrigues. 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



Pedro Gonçalves Varejão, Francisco João, Bernardo de Souza, cruz do procurador Miguel Garcia Carrasco 
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ANNO DE 1637 

A,o primero dia do mes de janero de mil e seis 
sentes e trinta e sete anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão foi aberto c‘ 
pelouro na forma que sua magde manda e sairão por 
juises bernardo de sousa e 111" Jorge e vereadores gaspar 
joão bareto e file° João e pero gonsalves varajã,o e pro- 
curador do conselho, manoel fernandes COMO costa do 	• 

pelouro que se abrio e loguo forã,o chamados os sobre- 
ditos pelo alcaide pera se lhe dar juramt° e antes de se 
lhe dar terão notifiquados coresem folha na forma do 
capitolo de oorasão pera depois de arida a folha se lhe 
dar juram? e eu ambrosio 	escrivii,o da camara tio 
escrevi 	Ant° pedrozo de alvarenga 	file° jorge 
fre° de proèsa 	Jrm° de briW 	Fre° nunes de siqr° 

honel furtado. 

E legue no dito dia depois de corer a folha pelo 
juis do ano pasado antomo pedrozo dalvarengua foi 
dado o jura:int° dos santos evangelhos sobre hâ livro 
deles a h*" Jorge pera que servis° de j1.118 neste ano 
de mil e seis sentos e trinta e sete por sair no, pelouro 
pera que bem e verdadeiramte ad•eanenistre justisa como 
sua mapa° lhe encomenda por sua lei ele o proa-note° 
fazer e asinou com o dito juis embro,sio pra escrivão da 
cantara que ho escrevi 	frc° jorge 	Ant° pedrozo 
dalvarenga. 

• 

• 

■•■ 
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E loguo depois de ser emposado e juis firo° Jorge 
por ele em carnara foi dado o juramt* dos santos evan- 
gelhos a bernarde de souza seu praseiro pera que ser- 
vise de juis neste dito ano por sair no pelouro e a fre° 
João e gaspar joão bareto pera que servisem de verea- 
dores e a maneei fernandes pera que servise de procu- 
rador do conselho encaregandolhe servisetn seus ofisios 
bem e verdadeiramte como deos lho dese a entender 
gardando e servis° de sua magde e segredo de justisa 
o direito as partes eles o prometerão asim faser de que 
se fas este termo que todos amuarão e declaro que se 
não deu juraznr ao vereador que saio no pelouro p° 
gonsalves varajão por ao presente ter empedimt^ eu am- 
brosio pra o escrevi 	gaspar jmo  bareto 	Berde 
de Souza 	frei) João 	manoel fiz 	ft" jorge. 

E loguo no dito dia forão entregues duas chaves 
do cofre dos pelouros a free de proensa húa e outra a 
jero,nimo de brito como vereadores do ano pagado e ou- 
tra chave que falta esta em poder de joão pa,es por lhe 
ser entregue e a não dar por se ausentar i  nem spa 
lher a querer mandar pelo tempo que s, fes a eleisão 
o abrio gaspar dias e no tempo, ae se nieterem os pe- 
louros foi o dito cofre fechado com duas chaves que 
estavão em poder e mãe de João de brito e outra de 
Mimando de carnarguo e como os ditos file° de prpensa 
e jeronimo de brito receberão as ditas chaves asinarãe 
ambrosio pra escnvão da camara que ho escrevi 
Jrm° de brito 	fice de pro&a. 

vereasão 

Aos des dias do mas de 
tos e trinta e sete anos nesta 
do conselho desta vila onde 
ahi os vereadores fie" Soão e 

janero de mil e seis sen- 
vila de são pauto nas casas 
se fas vereasão se juntarão 
gaspar João bareto e e pro- 
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curador do conselho manoel fernandes pera efeito do 
se faser verea.são na Paina costumada como hua ntagde  
manda e porquoantoos juises que sairão no, pelouro 
mandarem requerer e pedir carta de usansa a vila de 
santos onde asist( o ouvidor desta capitania de prezente 
e por 144 o presente não terem cartas de usartsa se não 
tez vernisão assim mais por falta 	 aderninistrar 
lastima nesta vila e peresem as partes em ocaziões que 
se podem ()rens& cada ora asim ao governo dkista vila 
como no ademenistrar justisa e pelo procuiador do con- 
selho kgm, foi requerido aos ditos veraldores que lhes 
re fluiria da parte de sua magde e em nome deste povo 
fl luerrsei t r mandasem requerer ao ouvidor desta ca- 
pitania ti andam, passar as cartas (14. "IMA aos juizes 
que no pelouro sairão e ontrosi Ma is requere° lio dito 
procurador que fascínio eles vereadores O contrario lhe 
encampava a tera e ao dito ouvidor não querendo pesar 
as ditas cartas de tisana protestava de todos os susesos 
maos que ouvier &sim na adeutenistrasão da justisa por 
falta de juizes como no guoverno da repubriqua e em 
tu li) e mandarão mais que se fuese o uspierinad do 
procurador do comelho o o protesto e eles mandarão 
no causo como melhor lhe paresese ao bem colai deste 
povo de (lila Me fes este t3rmo eu ambrosio pra escrivão 
da chamara que o 4N4crevi 	gaspar juin bareto 	fru° 
jau 	amimei fit 

o 

• 

• 

Po em correicão S P 15 de novr de 
646 	Aguiar 

... os vereadores fro João e gaspar )(Ião bareto e 
juis bernarda de souza e o procurador do conselho e 
sendo juntos pelos ofisiaes da canina foi dito ao pro- 
curador do conselho se elo tinha que requerer o risese 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhe requeria 
da parte de sua magde fisesein lã vereador em lugar 

■ 

G)  .t .1 	
' 	 (C, 
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do vereador que sahiu no pelouro p° gonsalves varajão 
ho que visto pelos ditos ofisiaes da camara mandaram 
se fixase quartel na forma da lei de que se fes este 
termo ambrosio pra tão o escrevi 	Berdo de Souza — 
Ire° João 	gaspar joão bareto 	maneei Imã. 

( 

E loguo no, dito dia atras declarado em eamara 
pelo pr,ocurador do conselho .manoel fit foi dito e reque- 
rido aos ditos ofisiaes ordenasem fachinas na forma da 
lei e puzesem o corte da carne a pregão e mandasem 
carpir os cardos e espinhos que avia nesta vila ppr- 
quanto serquavãe esta vila K, estrovavão as serventias 
*lã e que outro si obrigasem aos vendedores e ofisiaes 
desem fiansa as fasendas que se lhes entregavãp pera 
venderem e as obras que lhes desem e que tirem todos 
suas taixas te regimt" na forma da lei e que nesta vila 
andavão vadios que não tinhão Mimos pelo que lhe re- 
queria os mandasem notifiquar por Mi quartel que to- .  
m•sem amo ou despejasem a tara dentro nos dias que 
lhe pareser o que visto pelos "ditos ofisiaes da eamara 
mandarão se fixase quoartel pera as pabreditas caixas 
e que os vadios despejasem dentro dp oito dias tudo 
com pena de seis mil rs eu abbrosid pra *escrivão da 
eamara que escrevi 	Berd° de Souza 	fre° jpão 
gaspar João bareto 	maneei til. 

vereasão 

• Ao deradero dia do mes de janero de mil e seis 
sentes e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas d,o conselho desta vila onde se fas ~casão se 
juntarão aly os vereadores gaspar joão bareto e fino° 
João e o juis fero° jorgue e o procurador man,oel fernan- 
des e sendo juntas por eles ofisiaes foi dito ao procura- 
dor do conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador do conselho foi dito que nesta vila tinha 

• 
• • 

• 
• 
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falta. de hit meirinho do campo que lhe requeria aviza- 
sem ao capitão mor o, provese ‘e que outros' o alcaide 
desta vila acabava os tres anos de alcaide em os onze 
dias do, Ines de feverero que lhes requeria a eles Mi- 
sities da camara nomeasera troo homès ao, alcaide mpr 
dos que a ley ordena pesa escolher hà pesa servir nesta 
vila o que visto pelos ditos ofisiapeti da eamara mandarão 
que se tomasse o requerimto d o  procurador do conselho 
que eles ditos ofisi•es da camara avizarão ao capitão 
1 ior e alcaide mor sobre o meirinho do campo e alcaide 
de que fis este termo que asinarão eu ambrosio pra 
escrivão da eamara que ho escrevi --- flue° Jorge 	gas- 
par ¡mu bareto 	freta João 	manoel fil. 

vereasão 
4 

Aos trinta e Iiii dias do Tiles de janero do ano pre- 
zente de mil e seis sentos ie trinta e sete anos nesta vila 
de são paulo nas casas do conselho onde se fas vereasão 
se juntarão os vereadores gaspar João bareto e flue° jpão 
e o juis ordinario frei> jorgue e o procurador do conse- 
lho maneei fernandes e sendo juntos em camara pelps 
ofisiaes dela foi dito ao procurador manoel fia se ele 
tinha que requerer do bem comum deste povo o fisese 
diguo e peles ofisiaes foi mandado a mi escrivão da 
eamara fases este termo, em como eles mandarão fixas 
quoartel dominguo pasado que fora vinte e sinquo deste 
mes de janero pesa se fixar quoartel diguo pesa se 
fases vereador e por se ofereser mandar o governador 
gueral por sua provisão se dentregase o ouro que estava 

,na cata da fomdisão .  do capitão, domingos coroa eles 
ofismes a saber vereador mais velho free jpão e juis 
mais velho fria) jorgue se,.detiyese na entrega do ouro 
não foi posivel faserse o verador de que eu escrivão da 
chamara e dos quintos reaes_dou minha fee pasar asim 
na verdade e poises verdade pasei este termo e manda- 

• 

• 

• 
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rão os afisiaes se fixase quoartel novamente pera se laser 
ho dito vereador eu ambrosio pra ho escrevi—fre° joão- 
gaspar João bareto 	firo° Jorge -Em– manoel fiez. 

Ao primero dia 'do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila. onde se fas vereasão se jun- 
tarão aly os afisiaes da camara pera se faser liii verea- 
dor durante o empedimt° do vereador que no pelouro 
saio pero gonsalves varajão de que fis este termo eu 
ambrosio pra tam e escrivão da °amara que ho escrevi -- • 

Votos que se tomarão 

Pero, vas de bares 1 1 1 [1 1 
inasio de bulho% 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 
domingos da rocha 1 
miguei luis 
Luis r,odrigues Cavalinho 1 

e sendo tomados os votos como deles se ve saio por 
vereado,r em auzensia de pero gonsalvesi varejão e du- 
rante seu empedimto inasio de blilhaes Iam 0,nze votos 
e os ofisiaes da camara 4mandarii:o fose botefiquado ho 
dito inasio de bulhoes viese tomar juramt° eu ambrosio 
pra escrevi -- gaspar jm bareto 	fico João 	maneei 
fiz 	fico Jorge. 

• 

• 

Aos doas dias do mes de feverero de mil e seis 
sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho, desta vila onde se fas vereasão pelo 
juis ordinatio fisco jorgue em presensa de mi escrivão 
da camara deu o juramt° dos santos evangelhos a inasio 
de bulhoes de vaseonselo,s pera que serviu de vereador 
durante ho empedimt° do vereador pero gonsalves va- 
rajão que bem e verdadeyra germe seu ofisio guardando 
ps servis° de deos e de sua meg& e ele a.sim ho prometeo 

• ■ 

• 
• 
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faser de que se fas este termo que asma com o juta eu 
ambrosio pra escrivão da camara que ho escrevi 	bac° 
Jorge 	Ignasip de bulhoes vasl°°. 

vereasão 

Aos sete dias do, 1/168 de feverero de mil e seis 
sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas verea 'são se 
ajuntarão aly os vereadores gaspar jo,ão bareto e inasio 
de bulhoes o juis ordmario bernardo de souza e o pro- 
curador do conselho manoel fernandes pera se faser ve- 
reasko e sendo todos juntos pelos ditos ofisiaes da ca- 
mara foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito que ele não tinha que requerer de presente eu am- 
brosio prs escrevi 1"mM"  Berdo de Souza --- gaspar iro° bareto 

Ignacio de bulho 	manpel 

e loguo no dito dia mes e ano atras declarado sete 
de feverero do ano, de mil e seis sentos e trinta e sete 
anos em camara ante os ofisiaes dela pareseo o vereador 
que saio no pelouro pero gonsalves varará° e apresentou 
ao juis bernardo de souza e aos mais ofisiaes húa sen- 
tensa Ckll melhoramto de seu empedimto &sendo e re- 
querendo ao dito juis e mais ,ofisiaes ho emposasem de 
seu ofisio de vereador visto estar desempedido e sendo 
visto pelo dito juis e mais ofisiaes da camara a dita sen- 
tensa e estar ho dito vereador clesempedido do empe- 
dimto que teve quando se lhe coreo folha em o pr° de 
janero loguo pelo dito juis em camara foi dado o ju- 
ramt° dos santos evangelhos sobre IA livro deles perante 
mi escrivão da comua ao dito vereador poro gonsalves 
varajão pera servir seu ofisio de vereador bem e como 
sua inagdo manda holhando pelo bom governo deste 
povo e direito das partes que a seu ofisio toquar e ele 
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asim o promete° faser e o dito juis o ouve por emposado 
do hofisio de vereador que de tudo se fes este termo 
ambrosio pra escrivão da camara que o escrevi --- Ber- 
nardo de Souza 	Perq glz" varejão. 

vereasão • 

Aos quatorze dias do mies de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os vereadores fransisquo João e pero gon.salves 
varaião e gaspar joãci bareto o procurador do conselho 
pera se fazer vereasão e sendo todos juntos pelos ditos 
ofisiaes Lei dito ao pro,cuador do conselho que se ele 
tinha que requerer o fisese e per ho procurador do 
conselho foi dito que não, tinha que requerer" e eu es- 
crivão da °amara ly e notefiquei as coreisões aos ofisiaes 
da camara os adiante asinado,s como lhe ly e n,otefiquei 
o escrevi eu ambrosio pra escrevi -- fico Jorge 	fico 
João 	Pero giz-  varejão 	gaspar João, bareto --- ma- 
noel fh. 

• 1 
vereasão 1 

• 

Aos vinte e hà dias do mes de feverero dee mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do, conselho desta vila onde se fas vereasão 
estando ahi juntos em °amara pelo vereador gaspar 
João barato foi dito em camara e requerido sê juis que 
presente estava bernardo de souza que a sua nqtisia 
lhe era vindo que por esta vila se disem e se desia que 
o vereador peto gonsalves varajão era seu parente e 
porquanto ele dito vereador nq tempo que se lhe deu 
juramt° ao dito pero gonsalves vararão não caira raso 
e porquanto não, podia servir com o dito vereador na 
forma da ley sendo seu parente nesta camara lhe re- 
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queria dose ho juramt° dos santos evangelhos ao dito 
vereador pero guonsalves varajão que declaras° se era 
'seu parente por ser vindo depois dito vereador a esta vila 
de portugal da segunda ves que ia foi ho que visto pelo 
dito, juis loguo deu o juramt° ao dito pero guonsalves 
varajão e declarou que ele não sabia nem soubera nun- 
qua 8011  parente do vereador gaspar joão bareto por- 
quanto da casa dele dito pero go,un.salves varejão a tora 
do o dit  yereticlor .  g•-  aspar jota° bareto era grande distansia 
de más de vinte legoas alem de que nunqua se virão 
nein conheserão senão, depois de estarem nesta vila mo- 
'adores e nunqua se tivera() ppr parentes de que se fes 
este termo que asinarão eu ambrosio pra escrivão que 
ho escrevi 	Berdo de Souza 	gaspar jmo bareto 
Pero, giz varejão. 

vereasão 

Aos vinte e hü dia do mes de feverero de mil e 
seis sentes e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasã,o 
se juntarão os vereadores o juis ordinarios diguo ordi- 
nario bernardo de souza e o procurador do conselho 
'lintel diguo maneei fernandes pera se feser vereasão, e 
por o procurador do conselho manoel fernandes foi dito 
e requerido, ao procurador do conselho digno que pelo 
procurador do conselho foi dito que lhes requeria pu- 
zesem cobro sobre as farinhas que levão desta vila gera 
a vila de santos porquanto estava enformado que for- 
som lite as queria° abaixar e outro si puzesem cobro no 
gado que levava° desta vila pera a vila de santos por- 
quoanto o levavão sem lisensa da coimara e desmancha- 

ão o caminho do mar sem darem per penas dos ofisiaes 
pesados nem preisentes e que outrosi tambem estava en- 
formado que os ofisiaes da calmara da vila de santos 
tinhão posto ha tributo sobre es pipas de vinho que, 

•  

■.■ 
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vinhão pera esta vila dos moradores dela pelo que lhes 
requeria da parte de sua magde lhe deprecasem nã,o 
usasem do tal tributo quando não quisesem desistir do 
dito tributo e usar dele avisasem a sua magde ho que 
visto pelos ditos ofisiaes lhe mandarão tomar e escrever 
seu requerimt° e que eles acudirão a todo o requerido 
na forma de seu requerimt° eu ambrosio pra tabaliã,o 
que escrevi 	Berdo de Souza ---- Pero giz" varejão 
fre° João 	gaspar jm° ba.reto 	manoel 

vereasão 

é 

• 

• 

Aos vinte e dous dias do mes de feverero de mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão aly os ofisiaes da camara vereadores e jui- 
ses ordinarios e procurador do conselho pera se faser 
verea.são e se tratarem couzas do conselho e ;bem comum 
deste povo e sendo aly juntos com alguns Ornes bons 
do povo que mandarão chamar na forma da ley pera se 
tratar do bem comum em comprimr do requerimt° que 
fes o procurador do conselho ontem Rue forão vinte e 
hl) e sendo juntos pelos ditos

( °fim" e emes bons do 
povo foi aco,rdado o seguinte que por4upanto os ofisiaes 
da camara da vila de santos era pubriquo e notorio fa- 
serem posturas em que as farinhas que fosem desta vila 
de são paulo de triguo não pasasem os compradores de 
darem por quada alqueire hei causado pondo penas a 
todos os que a comprasem (por mais preso o que resulta 
ser mui grande perda e dano deste povo e por regue- 
rimt° do procurador do conselho e queixas dos mora- 
dores desta dita vila ordenarão, de se faser a postura 
seguinte --- primeirament•eo que todos os donos dos .  
moinhos ,asim seculares como eciaeiesçaiticiuTos-  fos- em 
notifiquados que com pena de seis mil rs Dera a 
bula da santa cruzada ametade e outra ametade pera 

e• 

• 
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obras do conselho não morto em seus moinhos a 
morador nenhii desta -tala sem lisensa da eamara triguo 

e ouir- osi fio a mesma pena nenha •moxador leve 
farinha desta vila pera a vila de santos a vender sem a 
dita lisensa e somente tQf3 donos 'dos ditos moinhos imoe- 
rão triguo pera o pão que for nesemario pera se gastar 
ifes- tit tera asim pera sustento das moradores como pera 
as vendagens e mais não e outrosi sob a mesma pena 
11ãQ leve nenhúma pesoa gado pera o mar nem carnes 
outras algumas sem lisensa ida canelara porquoanto esta 
vila de_são paulo esta falta asim de mantimentos como 
de carnes e aasinarão ambrosio pia escrivão o escrevi 
gaspar jm° bareto 	f re°  João 	in•anoel fisz -- Pero 
giz" varejão 	frco Jorge 	Berd° de Souza 	fra° 
roh velho 	Ant° bicudo 	frco de proèca 	Pedro 
Vaz de Barros 	Manoel morato 	fernando de Ca- 
margo 	João pedrozo 	fre° João 	João baruel 

doa Jorge 	garsia Roiz velho :eluis fit boina -- 
João piz 	Costantino Saavedra 	pasehoal giz' 
franco de paiva 	João, til de sa:avedra 	frco nunes 
de Sigla 	Raphael de °livra 	fico silva 	Ant° 
Lourenso 	Ant° da Cunha dabreu 	gco Mendes po- 
res 	Bd° de quadros. 

vereasão 

• 

Ao deradero dia do mes de feverero de mil e seis 
Bentos e trinta e sete anos nesta vila de são paul,o nas 
casas do conselho desta. vila onde se fas vereasão se 
fi.charão aly os vereadores abaixo asinadoe e o juis frco 
jorgue pera se faser vereasão e o procurador do conselho 
e sendo juntos por os ofisiaes da carnazes foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fi- 
sese e pelo procurador do conselho foi dito que ele não 
tinha que requerer eu ambroeio pra escrevi 	frc° João 

manoel fiez 	frco Jorge 	poro giz" varejão,. 

22 
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vereasão 

Aos sete dias do mes de Mano de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nesta vila de são pauto nas casas da 
conselho dela onde se tas vereasão se juntarão Os verea- 
dores fru' João e pero gonsalves varaião e o juis ber- 
nardo de souza e o procurador do ano posado lionel fur- 
tado por estar ao presente doente o procurador do con- 
selho manoel riba e sendo juntos por os ditos ofisiaes 
foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que re- 
querer do bem comum do servis° de sua !mag.& e bem 
deste povo e pelo dito procurador do ano posado lhe 
foi dito que ele não tinha que requerer mais que re- 
querer lhe fisesem hfl vereador na ausensia do vereador 
gaapar João bareto por ser falesido ho que 3:isto pelos 
ditos ofisiaes da cornara loguo mandarão chamar os 
bons ornes do povo, pera se faser ho dito vereador de 
que fis este termo eu embromo pia tam o escrevi -- perp 
glz" varejão 	fico João 	Bordo de Souza 	lio,nel 
furtado. 

E loguo no dito dia se tomarão vptos em camara 
pera se faser ha vereador em ausensia Tolo vereador que 
faleseo gaspar joão bareto, e ,o faisão na forma da ley 
e se tomarão os votos na çmaneira seguinte abaixo decla- 
rado, eu ombreai° pra escrivão que ho escrevi 

Votos que se tomarão peta hã vereador 

Mlo ffst Sktvedra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
manoel da Cunha 1 

sendo tomados os votos como asima se ve sahio por ve- 
reador João fernandes de saavedra com desasete votos 
e por ser elegido po,r votos pera servir teste ano em Jau- 
sensia do vereador que faleseo gaspar João bareto e 
mandarão que ho dito João 	saavedra fose noteficado 

418.4  
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viese a tomar juram? eu ambrosio pr escrivão da ca- 
ntara o escrevi e— fite° pão, •—• Pero giz" varajão 	Berdo 
de Souza --- Lionel furtado. 

Aos oito dias do mes de marso de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasão pelo juis ardina- 
rio bernardo de souza foi dado juramt° dos santos evan- 
gelhos a João noz de saavedra pera servir de vereador este 
an,o de mil e seis sentas e trinta e sete anos po,r ser 
falesido o vereador que saio no pelouro gaspar joão 
bareto pera que em seu lugar sirva guardando, seu re- 
gimt° direito •as partes e o governo e regimt° deste povo 
ele tudo prometeo reser bem e verdadeiramto de que 
se fes este termo eu ambrosio pra escrivão que escrevi 

João ri/ de saavedra 	Berdo de Souza 	freo joãp 
~"M  Pero giz' varejão 	lionel furtado. 

vereasão 

Aos vinte e oito dias do mes de mano de mil e seis 
sentes e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se fas vereasão se ajuntarão os 
vereadores João Fiz de saavedra e vereador fro° jpão e 
o Jproeurador do conselho do ano pesado lionel furtado 
por estar doente o procurador manoel ti/ estar doente 
e por o jus bernardo de souza ser fora esta vila e o 
juis freo jorgue estar doente em cama se não fes ve- 
reasão de que se fes este asento eu ambrosio pra escri- 
vão da camara que ho 'escrevi 	João fiz de saavedra 
--- fico joão 	Lionel furtado. 

• 

vereasã,o 

Aos quatro dias do mes de abril de mil e seis sen- 
tos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
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do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
ahi os sereadores freo Soão e peto go,nsalves varejão 
pera se faser vereasão e por estar o procurador doente 
e o do ano tpasado não vir a esta vila se não fes vemos- 
são e por não vir oje camara por estar doente eu am- 
brosio pra escrevi 	Pero giz" varejão --- freo João. 

vereasáso 

• 

• 

Aos onze dias do mes de abril de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas canis 
do conselho desta vila onde se Ias vereasão se juntarão 
os ofisiaes da camara vereadores e o juis prdinario ber- 
nardo de sousa pera se faser vereasão e sendo todos 
juntos mandarão chamar ao ¡procurador do conselho do 
ano posado por estar doente o procurador maneei 
e sendo ah i pelos ditos ofisiaes da Gamara foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho do ano posado foi reque- 
rido aos ofisiaes da Gamara que lhes requeria da parto 
de sua magestade mandasem fixar quo iartel com as pe- 
nas que lhe paresese que nehii morador, desta vila venda 
gado pera fora dela sem vir nianifestÁr a esta camara 
tio que visto pelos ditos ofisiaes da camara mandarão 
que se fixase quoartel que nenhil morado,r desta vila 
venda gado pera fora dela sem lisensa da camara com 
pena de seis nul reis e trinta dias de maca a qu,oal pena 
sera apricada pera obras do conselho ho quoal coorte' 
se registara pera costar como se fixou de que se fes este 
termo eu ambrosio pra esaivão da camara que ho es- 
crevi ft"  jOãO Berd° de Souza Pero giz" varejão 

João fiz de saavedra 	Lionel furtado. 

Aos dose dias do mes de abril de mil e seis sentes 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do nonselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 

• 
• 
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aly os vereadores e juis ordinario e o procurador do ano 
punido honel furtado pera se faser hü Nocurador em 
ausensia e durante o empedimt° da doensa do procura- 
dor mel flez de que fis este termo eu ambrosia pra tam 

ho escrevi. 

Votos que se tomarão 

miguel garsia caras% 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cosmo da Silva 1 
freo preto 1 

e sendo tomados os votos saio por procurador do conse- 
lho em ausensia e durante a doensa de mel giga pro- 
curador do conselho miguei garsiti icarasquo e os ofisiaes 
mandarão que fose notefiquado ho dito miguei gania 
enrasque pera tomar juramte pera servir ho dito olisio 
eu ambrosio pra escrivão que ho escrevi 	Berd° de 
Souza --- fico João João ri% de saavedra 	limel fur- 
tado. 

termo de juramto dado a miguei gar- 
sia 

Aos doze dias do mes de abril de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho onde se fias vereasão pelo juis bernardo de 
soma foi dado juramt° dos santos evangelhos a miguei 
gania carasquo pera servir de procurador durante a au- 
sensia e empedimt° da doensa de mel fernandes procu- 
rador do conselho ele promete° faser seo ofisio bem e 
verdadeiramte e amou eu axnbrosio pra °escrivão que ho 
escrevi --- do procurador IP miguei garsia 	Berdo de 
Souza. 

vereasão 

AOS desoito dias do mes de abril de mil e seis sen. 
tos e trinta e sete an,os nesta vila de são paulo nas casas 

1 
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4 do conselho desta vila onde se fias vereasão se juntarão 
aly os vereadores e juis bernardo de souza e o procura- 
dor migue] gaisia carasquo pera se faser vereasão e sen- 
do juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao procurador 
do conselho se ele tinha que requerer o fisese e pelo 
procurador do conselho foi dito que lhes requeria tira- 
sem &vasa de quem levava gado pera lw mar sem li- 
sensa deste conselho e que outro si lhes requeria iman- 
dasem faser o caminho do mar o que visto pelos ditos 
ofisiaes da °amara mandarão que lhe tomasse seu re- 
querimta e que no causo proverião conforme a ley de 
que fis este termo eu ambrosio pra  escrivão que escrevi 

	

Pero glz" varejão 	Berd" de Souza 	fre" João 

	

Joã 1 fitz de saavedra 	do p"" migue] t garsia etrasquo 

vereasão 

Aos dous dias do Ines de maio de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nesta 'vila ide .são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereastio se juntarão 
aly os ofisiaes da camara vereadores fransisquo João e 
pero gonsahes varejão e o procurador do ano pasado 
lionel furtado pera se faser vereas ttão, wr o procurador 
estar doente e por o que se fes em a sensia estar fora 
desta vila e sendo todos juntos pelos ofisiaes da camara 
foi dito ao dito procurador do conselho se tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do eonselho foi dito que 
ele não tinha que requerer eu ar»brosio pra ta"' ho escrevi 

Pero glz" v uwejão — fre° João 	Berd" de Souza 
lionel furtado. 

• 

termo de como fiserão almotases 

Aos (bus dias do mes de ¡maio de mil e seis sentes 
e trinta e sete anos pelos ofisiaes .da camara foi feito 
almotases pera servirem estes deus meses de maio e 

1 
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junho a lionel furtado por ser procurador do ano po- 
sado por lhe vir o °fiai° de direito e outrosi fiserão a 
domingos masiel pera tabem servir os ditos dous meses 
com ho dito lionel furtado de que fis este termo ombro-- 
sio pra escrevi 	Berd° de Souza --- fico jogo 	Pero 
gle varejão 	lionel furtada 

termo de juramt° dado a dominguos 
masiel pera servir de almotasel e a 
lionel furtado 

Aos dous dias do mes de maio de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos pelo juis bernardo de souza foi dado 
o juramento dos santos evangelhos a domingos masiel 
e a lionel furtado pera servirem de almotases estes dous 
meses de maio e junho pa que fisesem bem seus ofisios 
eles o prometerão faser eu ambrosio pra escrevi 	dos 

masiel 	lionel furtado -- Berd° de Souza. 

vereasão 

• 
Aos nove dias do mes de maio de mil e seis sentes 

e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho, do esta vila onde se faz vereasão se juntarão 
ahi OS ofisiaes vereadores e o juis ordinario e procurar 
dor do conselho gera se faser vereasão e sendo todos Jun- 
tos pelo procurador do conselho foi dito que ele ao, pre- 
sente não tinha nada que requerer de que fis este ter- 
mo eu ambrosio pr escrivão da °amara que escrevi—fre° 
joxge 	fre° João 	Poro giz-  varejão 	João fiez de 
saavedra 	Manoel fitz. 

E loguo no dito dia em mimara pelo alcaide antonio 
de vieira foi requerido aos ofisiaes da oamara que lhe 
requeria mandasem vir perante si a antomo vieira da 
mala pera que declarase quem avia levado gado pera 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



• 

• 

344 

ho mar e ioga° pelos ofisiaes foi mandado vir perante 
si antonio vieira da maia e lhe foi dado juramt° dos san- 
tos evangelhos ao dito antonig vieira da maia que de- 
clarase quem levou gado gera ho mar pelo caminho, e 
e se ho vira levar a alguma pesoa e por ele foi dito que 
ele não sabia quem levara gado gera ho mar mais que 
cortas° gado na vila de santos donde viera e se desde 
pubriquamte ser de bartolomeu fernandes de faria e 
isto declarou e asinou 	Antonio Vieira 	freo Jorge. 

• 

E loguo no dito dia a requerimentg do alcaide an- tonio de queiros pareseo visente sais estante nesta vila 
e foi lhe dado juramt° dos santos evangelhos ag dito 
visente vas declarase se sabia quem levou gado desta 
vila gera a vila de santos e por ele foi dito que ele não 
vira lelar mas que ouvira diger pubricamte que bertgla- 
meu fernandes de faria levara gado gera o mar e asinou 
eu arnbrosio pra o escrevi ----- Vte vas da fonoequa 	freo Jorge 	fre° João 	Pero giz" varejão 	mel fitz  
JOitsQ fit de saavedra. 

• 
• 

• 

• 

vereasão 

• AOS vinte e treá dias do mes •de maio de mil e seis 
sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila de são paulo nas casas dg 
conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão ahi 
os. vereadores e juis ordinarig freo jorguie e o procu- 
rador do conselho gera se fazer vereasão e sendo juntos 
pelo procurador do conselhg foi dito que lhes requeria 
mandasem faser OS caminhos e o caminho do mar e os 
ofisiaes da camara mandarão se fixase quo,artel de que 
se fes este termo embromo pra tam  que ho escrevi 	freo j,orge 	freo João 	João fiz de saavedra 	maneei flez. 

• 

• 
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vereasilo 

• 
Aos trinta dias do, mem de inalo de mil e seis sentes 

• e trinta e sete anos netsta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
ald os vereadores e procurador do conselho e juises pera 
se faser vereasão e sendo todos juntos pelos ofisiaes da 
minara foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisco(' e pelo procurador do conselho foi 
dito titte lhes requeria a eles ofisiaes da camara manda- 
RCIII faser as serventias e caminhos e pontes desta vila 
peru as fasendits e que outrem. estava enformado que 
se levava gado pelo caminho do mar que puzesem cobro 
niso ho que visto pelos ditos ofisiaes da cismara foi dito 
que ttendirião a, iso de que fis esta termo eu ambrosio 
pra escrivão da camara que escrevi --- Berd° de Souza 
Pero giz varejão 	fre° João 	João fait de saavedra 

maneei flz. 

e loguo no dito dia a requerimr do alcaide antonio, 
de sineiros pareseo em mimara estevria froquim e lhe 
foi dado o juramt° dos santos evangelhos peva declarar 
se sabia quem levou gado desta vila pelo caminho do 
mar pera a vila de santos e quem o cortava na vila de 
santos dise que era pubriquo bertolameu frz de faria 
levar gado desta vila pera a _vilãs  de santos e que ouvia 

*em santos estar cortando gado ho dito bertolameu fit 
de faria t que não sabia se ho levas a com lisensa 
cantara ou não e ai no dise ambrosio pra escrivão que 
escrevi 	Estevão forqunn 	Berdo de Souza. 

e loguo no dito dia a requerimento do dito alcaide 
pareseo em minara pero machado e pelo juis ordinario 
bernardo de souza lhe foi dado, o juram• dos santos 
evangelhos pera declarar ho gado que levou desta dita 
vila pera a vila de santos e de quem era e pelo dita pero 
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machado foi dito e declarado que ele levara desta vila 1 
s w 	 de são paulo gera a vila de santos na semana de ramos 

vinte rezas de bertolameu fernandes de faria e que não 
levara mais de que fis este termo, de juramento que asi- 
narão eu ambrosio pra tam escrivão da aunara que es- 

1 	 crevi 	P° dutra Machado 	Berd° de Souza. 
4 

ti 

á 

Aos dous dias do /nes de julho de mil e seis sentas 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila fiserão os ofisiaes da camam. 
almotases pera servirem estes dous meses de julho e 
agosto a antonio pedroso de freitas e a d,ominguos raiz 
velho por serem pesoas benemeritas e filhos de ornes da 
repubriqua e corno o fiserão minarão eu ambrosio pra 
escrivão da camara que ho escrevi 	freo Jorge 	freo joão 	Pero glz" varejão 	manoel 

E loguo em camara pelo juis ordinario fre° jorgue 
foi dado o juramt" dos santos evangelhos a dominguos 
raiz pera servir de alm,otasel este mes de julho e agostq 
que bem e verdadeiramte sirva o ofisio e ele ho prome- 
teo faser e asinou ambrosio pra escrivão- da camara que 
ho escrevi 	fico Jorge 	Dos Raz vèlho. 

vereastio 

• 

Aos quatro dias do mes de julho de mil e seis sen- 
tas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntaria:o 
ah i os ofisiaes da camara vereadores João fiz de saave- 
dra e pero gonsalvwes varejão e jus fre° Jorge e procura- 
dor manoel fiz e sendo juntos por eles foi dito ao pro- 
curador do, conselho se ele tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhes requeria 
da parte de sua magde mandasem User caminho do 
mar ho que visto pelqs ofisiaes da °amara mandarão se 
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fixam quoartel peru que todos estivesem prestes pera 
se faser o caminho do mar pasado o dia de nçosea se- 
nhora do carmQ eu ambrosio pra escrevi 	free jorge 
Pero glz" varejão 	João fh de saavedra manoel fh. 

vereasão 

Aos oito dias do mies de julho de mil e seis sentas 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho dela onde se fas vereasão a requerimt° do, al- 
caide antonio de queiros foi dado juramento dos santos 
evangelhos a domingos machiado e a domingos guedea 
pera que declarasem se sabião quem levou gado r  a 
vila de santos e por ambos foi dito e declarado debaixo 
do juramento que reseberkt que miguei nunes filho 
de gaspar gomes levou desta vila de são paulo gado pa 
a vila de santos ho que gabião pelo verem levar de que 
fis este termo eu ambrosig pra o escrevi --- t de doe ge- 
des da silveira. 

treslado do precatorio que se pagou 
ao ouvidor • 

Os ofisiaes da camara desta vila de são paulo ve- 
readores e juis ordinario e procurador do conselho deste 
ano, presente de mil e seis sentas e trinta e sete anos 
fasemos a saber ao senhor ouvidor desta capitania de são 
vte o capitão alvaro luis do vale em como ha dous anos 
pouquA mais ou menos que esta vila não he visitada 
de euvidor desta capitania que conforme a doasão do 
senhor da tera tem obrigasã,o quada seis meses serem 
as vilas visitadas pelos ouvidores pau com as ditas vi- 
sitas se faserem e ordenarem mtes couzas emportantes 
ao serviso de sua magde pelo que requeremos a c iosa 
mense per parte de sua magde que sem dilasão venha 
a esta vila a vizitala e acudir a muitas couzas que do 
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servis() de sua magde ha e em vosa merse vir e acudir a 
esta vila logu.o sem dilasão algila por o cauzo asim o 
requerer fase lio que sua magde lhe encomenda e quoan- 
do vosa merse não venha protestamos de tudo, ha que 
suseder em falta de vosa metse a esta vila não ver se 
nos não dar em culpa eeavisarmos a sua magde escrito 
em camara aos nove dias do, mes de maio de4mil e seis 
sentas e trinta e sete anos e vai por nos asinado e pe- 
sado ambrosio pra escravão da Gamara que ho escrevi 
freo jorgue 	fre° João 	p° gonsalvas varejão 	joão 177 de saavedra 	manoel fiaz --- o quoal treslado do 
precatono eu escrivão da camara ho trasladei neste livro 
por mandado dos ofisiaes da camara aos nove dias do 
mas de julho de mil e seis sentos e trinta e sete anos a 
que me reporto e vai na verdade e o cori e consertei 
com o ofisial de justisa ecmiguo abaixo asinado embro- 
mo pra escrevi Consertado por mim temi Ambrozio pra 
e comiguo escrivão da ouvedo,ria anta velho de mello. 

traslado do termo que se fes em co- 
fiara diguo vereasão 

Aos desoito dias do mes de julhoi de mil e seis 
sentas e trinta e sete anos nesta:vila cici são paulo nas 
casas do, conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os vereadores João fiz de saavedra e fico 
João e o juis bernardo de souza e o procurador dg con- 
selho manoel 	gera se faser vereasão e sendo todos 
juntos pelos ditos vereadores e juis foi dito ao procurar` 
dor do conselho se ele tinha que requerer couzas do bem 
comú o fisese deste povo e pelo procurador do conselho 
maneei fi'z foi dito e requeridc aos ditos ofisiaes da ca- 
nora que lhes requeria mandasern paaar ao escrivão 
da mimara sertidão em como nesta camara estando o ou- 
vidor em camara lhe requerera a eles ditos ofisiaes lhe 
preguntasem se tinha provisão de sua meg& ou do go- 

• 
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vernador geral deste estado para poder tirar a devasa 
que tirava dos ornes que fedo ao sertão e avião vindo ao 
que respondera que a não, tinha e que a tirava como ou- 
vidor porquoanto a jurdisão desta vila não chegava mais 
que _a marueri avendo dcli3 marueri por diante ou stra vila 
•e jurdisão que_Se a de parnahiba que lie a mais che- 
gada ao $ertão e que de tudo lhe mandasem posar ser- 
-
tidão ha que visto pelos ditos ofisiaeis da °amara man- 
darão a mi •escrivão lhe pasme sertidão e que outrosi lhes 
requeria a eles ditos ofisiaes da camara puzesem cobro 
nos caminhos e serventias e pontes desta vila para as 
fasendas perquoanto, se avião ja postos coarteis e não 
avião satisfeito ho que visto pelos ditos ofisiaes da ca- 
mitra mandarão que se fixas° coartel que com pena de 
mil is fastio todos os caminhos de segunda fra por diante 
pena que estarão feitas ate a Jesta do jubileu do carmo 
eu ambrosio pra escrivão da camara o escrevi a Berdo 
de Souza Ja• fru de saavedra 	fite° João 	manoel 
rrz. 

Aos sinquo dias do mes de agosto de mil e seis 
santos e trinta e sete anos nesta vila de são paul°, nas 
casas do conselho desta vila de são paulo onde se fas 
verea.são se juntarão ahi pera se fazer hl) vereador em 
ausensia, de paro gansalves varejão e procurador do con- 
selho em lugar de ma fiez giga de que fis este termo eu 
ambrosio pra escrevi. 

e loguo antes de se tomarem os votos em camara 
pelo juis troo jorgue foi dado o juramt° dos santos evan- 
gelhos a paulo da fonsequa que declaras° se pero gon- 
salves varejão era ausente fora desta vila e seu termo 
e pelo dito paulo da fansequa foi dito que topara o dito 
pero gonsalves varejão no caminho do mar e que lhe 
&sara que ia para fora da tem por aipi tempo e lasinou 

• 
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seu juramt° ambrosio pra escrivão da oamara o escrevi 
paul» da fonsequa 

fi fruo Jorge. 

E logo depois disto em camara no dito dia forão 
tomados os votos pera faser Eli vereador durante o em - 
pedimt° de poro gonsalves varajão e MI procurador em 
auseneala de mel  fisz giga e se tomarão os ditos votos da 
maneira abaixo declarada e adiante eu embromo pra tanl 
escrivão da camara que ho escrevi 

Votos que .se tomarão 

C 

• 

vereador 
geraldo corea 1 

procurador 
a/lb:mio ribelr4 	i11111111111111 
pa vereador gaapar cubas 1 
pa vereador inosensio p reto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e sendo tomados os votos saio por 'procurador do conse- 
lho em ausensia de manael 112 giga por .levar quinze 
votos antonio ribeiro e inosensio preto pin vereador em 
auzensia de pero gonsalves varajão cor p doze votos e 
eu tabalião e escrivão da Gamara requeri aos vereadores 
em calmara e »115 ordinario Írn° jorgue e procurador do 
ano pasado lionel furtado que não tomasem votos em 
inasensio preto por ser parente de mi tabahão e escrivão 
da camara dentro no quoarto grito de que daria fee o tara 
oalixto da mota que presente se acha e os gimes di e  
serão darião comprime a lei de que fis este termo eu 
ambrosio pra escrivão da carnara que A escrevi 	João 
III de saavedra 	free  João 	heti' Jorge 	lionel fur- 
tado. 

E loguo pareseo em oamara inosensio preto e por 
ele foi dito que ele era parente do escrivão da camara 
e do vereador João fi2 de Saavedra peloç que lhe não 

• 

• 

A 

I
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estava bem servir com parentes por ser contra a lei e 
afanou eu ambrosio pra escrivão da calmara o escrevi -- 
Inosencio, Pretto. 

Aos seis dias do mes de agosto de mil •e seis sentes 
e trinta e sete anos nesta vila de são Paulo em cantara 
se juntarão ahi os vereadores e juis ordinario pera se 
faser vereador em auzensia de peito gonsalves varajão 
de que fis este termo ambrosio pra o escrevi. 

Votos que se tornarão pera vereador 

gaspar cubas I 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e sendo tomados os votos sahio por vereador em lugar 
de pero gonsalves varajão por ser ausente durante o 
impedinne de hp dito pero gonsalves varsjão de que se 
fes este termo eu ambrosio pra escrivão da calmara que 
o escrevi 	Berilo de Souza 4~" João fez de saavedra 
ire° jOãO. 

termo de juramt° dado a gaspar cu- 
bas 

E loguo no dito dia em °amara pelo juis fre° jor 
gue foi dado juramt° dos santos evangelhios a gaspar 
cubas pera servir de vereador durante a auzensia do ve- 
reador pa gonsalves varejão pera que servise o ofisio de 
vereador bem e verdadeiramte e ele prometeo faser de 
que fis este termo que asma ambrosio pra escrivão da 
cantara o escrevi 	ga.spar Cubas 	freo Jorge. 

• 

termo de juramt° a antonio ribeiro 
pa procurador do conselho, 

Aos oito dias do mes de agosto de mil e seis sentos 
e trinta e sete anos nasta vila de são paulo em gamara 

■IMIE~ ~Er 
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pelo juis ordmario bernardo de souza foi dado o ju- 
ramta dos santos evangelhos a antonio iribeiro i  peta 
sen-ir de procurador do conselho durante a ausensia 
de mel fi•z giga procurador do conselho com declarasão 
que se lhe fes pregata se tinha alga ofisio maquani- 
quo ho declarase e por ele foi dito que não era ofisial 
maquaniquo e que sendo que se achase tolo desistia doje 
V' sempre do ofisio que se lhe achase ter e prometeo fa- 
ser seu ofisio em modo que sua magde manda de que 
fis este termo, que asinou oom o juis eu ambrosio pra 
escrivão da calmara que o escrevi --- Anta riber 
Berdo de Souza. 

vereasão 

• 

• 

Aos oito dias do mas de agosto de mil e seis santos 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo, nas casas 
do conselho desta Nula onde se fas vereasão se juntarão 
os ofisiaes vereadores e juis e pr,ocurador do conselho 
pera se faser vereasão e sendo todos iuntos por o pra. 
curador do conselho foi dito que lhes i  requeria manda- 
sem hobngar aos moradores a band21 dalem fisesern a 
ponte e outrosi o pão que se vendia nesta vila era pe- 
queno e outrosi 019 vinhos erão mias e se vendião a oito 
pesos como ho bom pelo que IheS i"e -queria puzesem co- 
bro em tudo hei que visto pelos ditos afisiaes da camara 
&serão que acudirião a iso eu ambrosio pra tara o es- 
crevi --- &rd° de Souza 	João fiz de saavedra 
Ant° riber 	gaspar Cubas. 

vereasão 

Aios vinte e dons dias do mies de agosto de mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paul° 
nas casas do conselho desta vila onde se Ais vereação 
se juntarão ahi os vereadores João fiz de saavedra e • 

• 

• 
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gaspar cubas e o juis bernardo de souza e procurador do 
conselho antonio ribeiro para se faser vereasão, e sendo 
juntas por os ditos ofisiaes foi dito ao procurador do 
conselho se tinha que requerer o Escoe e pelo procura- 
dor foi dito que ele não tinha que requerer ao presente 
eu ambrosio pra escrivão da esmera que escrevi 	João 
fisz de saavedra 	gaspar Cubas 	Ant° riber° 	Berdo 	 • 

de Souza. 
• 

vereasão 

Aos sete dias do mes de setembro de mil e seis 
Bentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereação se jun- 
tarão ahi os °Esmos da camara vereadores e juis e pro- 
curador do conselho pera se faserem almotases e loguo 
fiserão pera servir estes dous meses de setembro e ou- 
tubro domingos da rocha e bastião gil de godoi e como 
asim o fiserão asin,arãq eu ombreio pra escrivão o es- 
crevi 	João fiz de saavedra 	frei) João 	Ant° riber° 

fico Jorge. 	
• 

• 

14 loguo depois disto pelo juis bernardo de souza 
foi dado juramt° dos santos evangelhos a bastião gil de 
godoi pera servir de ahnotasel e ele tomou juramt° e 
promete° servir seu ofisio bem ambrosio pra tam  o es- 
crevi 	Berdo de Souza 	Sebastião gil de go,doi. 

vereasão 

Aos doze dias do ma s de setembro de mil e seis 
senhos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereatsão se 
mui tarão ah' os vereadores fro° joão e joão fh de saa- 
vedra e procurado,r antonio ribero pera se faser vereasão 
e sendo juntos pelos ditos ofisiaes foi dito ao procurador 

23 
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do conselho se tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que lhas requeria man- 
dasem faser o caminho do mar o que visto pelos ofi- 
siaes mandarão se fisese e cf pera os moradores virem 
faser ho dito caminho eu aanbrosig pra escrivão o es- 
crevi -- João fisz de saavedra 	fico j,orge 	frCO joão 

Berd° de Souza 	Ant° riber°. 
• 

• vereasão 

• 

• 

• 

• • 

Aos desanove dias do mes de setembrot de mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão alai Of3 vereadores gaspar cubas e João frz 
de saavedra e floco joão e juis ordinario bernardo de 
Souza pera se faser vereasão e o procurador do conselhQ 
antonip ribeiro e sendo todos juntos pelos ofisiaes foi 
dito ao procurador do conselho anto,mo ribeiro que se 
ele tinha que requerer do bera comia" o fisese e pelo 
procurador da conselho foi dito que ele, de presente 
não tinha que requerer de que lis este termo ambrosia 
pra escrivão o escrevi 	gaspar Qubas --iBerdo de Souza 

João fitz de saavedra 	frei) jasein 	Ant° riber°. . 

• 

Aos desanove dias do mios  de setembro de mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
em (limara pelo juis bernardo de souza foi dado 
ramt° dos santos evangelhos a domingos da rocha pera 
servir de almotasel estes dous meses de setembro e ou- 
tubro pa que bem e verdadeiramte servise o ofisio ele 
o pro,meteo faser eu ambrosio pra tababão que ho €8- 

erevi 	Domingos da Rocha 	Berdo de Souza. 

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mes de setembro de mil e 
seis sentas e trinta e sete anos nesta vila de são. paulo 

ti • 

1 

• 
I I  
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nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão ahi os vereadores e procurador do conselho 
pera se faser vereasão o juis fruo  jorgue pelos ditos ofi- 
siaes foi dito ao procurador do conselho se ele tinha que 
requerer o fisase e pelo procurador do conselho foi dito 
que ele não tinha que requerer de que fia este termo 
eu ambrosio pra ern que ho iescrevi 	João fit de saa- 
vedra 	freo iboão 	Ant° riber° 	fico Jorge. 

termo, de como os °fistules da gamara 
fiserão juis do ofisio de fereiro e Se- 
ralheiro 

E loguo no dito dia vinte e seis dias do mes de 
setembro de mil e seis sentos e trinta e sete anos pelo 
vereador freo joão foi dado o juramento dos santos evan- 
gelbps a aleixo Jorge pera ser juis do ofisio de fe- 
reino, e seralheiro per ser benemerito pera o tal pera 
examinar os mais ofisiaes debaixo do juramt° do dito 
ofisio ele promete° faser bem seu ofisio em eamara 
se fes este termo que asino,u eu iambrosio pra tini 
escrevi 	Alem° Jorge 	freo João. 

• 

1 
• 

vereaseão 

Aios tres dias do mies de outubro de mil e seis sen- 
tos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da coimara vereadores e juiz pr. 
dinario bernardo de soma e procurador do conselho 
pera se faser vereasão e sendo juntos pelos lofisiaes da 
°amara foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fisese pelo procurador foi dito que ele 
não tinha que requerer de que fis este termo eu am- 
brosio pra tal° que ho escrevi 	gaspar Cubas ---- Berdo 

1 

• 

• 

e Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



4— 356 

de Souza 	flue° jato -- João fiz de saavedra, 	Ant° 
riber°. 

• 

• 

• 

Aios sinquo dias do mos de outubro de mil e seis 
sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão estando em 
camara ahi os ofisiaes dela veio ahi por ooreisão o ou- 
vidor geral.° Jisenseado frea taveira de moura tfase! 
coreisão. e o fes na forma abaixo Te adiante declarado de 
que fis este termo ambrosio pra escrivão da camara que 
ho escrevi. 

Primeiramente Eroveo ele ouvidor geral e mandou 
que se comprisem todas: as coreisões dos ouvidores ge- 
raes pasados e em espetsial a coreis -ão do ouvidor miguei 
sisne de faria por serem conforme a lei de sua magde. 

Outrosi proveo ele dito ouvidor geral que conser- 
tasem a cacha desta vila em modo que estivesem os 
presos seguros que não fogisem dela e fisesem prisões 
avisando ao alcaide mor que da renda do clonatario se 
comprasem .carentes e quoatro grilhões e duas algemas 
hiia MQ de Peara 

Outrosi proveo que nenhtie  dos juises doje en 
diante entregue preso quer esteja por causo crime a Q11- 

tra pesca algiia mais que somente metido na cadea em 
baixo seguro e a bom recado so pena de se lhe dar em 
culpa aos juizes e se praseder contra eles oomo contra 
Os culpados o mereserem 

Outrosi proveo outros' que poDquoanto estava A cp.:  
„min» do mar desmanchado e denefiquado ordenava e 
mandava que loguo com toda a brevidade posivel eles 
ofisiams ponhão por obra çgjazel& alistando...os morar 
dores e repartmdoos com as pagas por as estansias t. ne- 
acetinas e com todos os indios das aldeas e mais gen- 
tios dos moradores conforme a posibilidade de cada mo- 
rador repartindo os brasos e estansias 

0.4  •fig, 	 1 	T, ••• 	• I, 	• , 	a • 1 	•• 
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Outrosi proveo que porquoanto era enformado que 
quo,ando os juizes ordinarios fasião algas autos sobre re- 
sistonsia feitas as justisas as partas pera 4empedirem que 
ps juizes não prosedão contra eles agrava() pera o ouvidor 
desta capitania e muitas vezes por petisão que fasem 
ao dito ouvidor manda avoquar ho dito auto a si e por- 
que he contra a oydenasão manda ele dito ouvidor que 
sem embargue do agravo o juis prosedese na causa na 
forma da ordenasão Usando ,o alijo de resistensia ou 

ezailavras_afrontozas e mandando sitar a parte pera ver 
jurar testemunhas e remeter o auto ao emqueridor pera 
os tirar e depois sentensear a cauza como lhe paresese 
justisa de que apelara na forma da dita lei 

Outrosi proveo que do dinheiro, do conselho se .  
pague aos tabaliães o que montar na metade das de - 
vasas que tirarem onde se não acharem culpados e que 
RO enquereder e contador se pague somente do dinheiro 
do conselho a metade das contagens e mais não não 
avendo denuseante 

Outrosi proveo que OS almotases não tirem deva- 
sas em janero nem em junho sobre o rendeiro do verde 
e jurado porqueanto esta enformado que nesta vila não 
ha rendeiro do verde nem jurado 

Outrosi prove° que nenhuma pessoa de quoalquer 
qualidade e eendisãO que seja leve gadopera ho mar 
pelo caminho real senão pelo caminho velho com pena 
n nie 	- saé. 	 .. 

 • 

dosCom declaras-  ão que os ofisiaes da ca-
rnara a abrirem o caminho velho somente este 'ano e 
dahi por diante as pesoas que quizerem levar gado ho 
abrirão, a quoal pena sera aplicada a metade pera o con- 
selho e outra ametade peta o meirinho da coreisão 

Outrosi proveo que nenhuma pesoa leve gado pera 
a vila de santos sem vir a manifestar a esta calmara a 
mar ua, de gado e a cantidade que leva e quem lho _ e  
vendeo com pena de seis mil reis gera obras do conse- 
lho e acuzador 

• 
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E desta maneira ouve ele dito ouvidor geral a co- 
reisão por feita e acabada e como a.slm o ordenou mi- 
nou eu ambrosio pr' escrivão da camara que ho escrevi 
--- Franco Taveira de Moura. 

vereasão 

Aos des dias do mes de outubro de mil e seis sen- 
tas e trinta e sete an,os nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasão se juntarão ahi 
os vereadores joão fernandes de saiavedra e fre° j•oão 
e frc° jorgue e o procurador do conselho onde se fas 
vereasão e pelos ofisiaes foi dito, que se ho procurador 
tis ese que requerer o fisese e pelo dito procurador foi 
dito que lhas requeria mandasem por rpis pera se fazer o 
caminho do mar e nomeando capitães de que visto pelos 
ditos °filmes da camara mandarão se fisese es rois e se 
fisese ho que requeria eu aanbrosio pra tam que ho es- 
crevi 	frc° João 	joão fiz de saavedra 	frc° jorge 

Ant° Tibete°. 

• 

vereasão 

• 

Aos dasasete dias do mias de outubro de mil e seis 
e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho, desta vila onde se custuma a faser verea- 
são se juntarão ahi 08 vereadores e juiz e procurador do 
conselho antonio ribeiro pera se faser vereasão e sendo 
tpdos juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao pro- 
curador se tinha que requerer o fisese e pelo procurador,  
do conselho foi dito que ele não tinha que requerer 
de que lis este termo ambrosio pra em o escrevi -- 
gaspar Cubas 	João fit de saavedra, 	fruo João 
Ant° riba°. 
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vereasão 

• 

Aos vinte e quoatro dias do mas de outubro de mil 
e seis sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntartm alii os ,ofisiaes da camara e por eles foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o 
fisese e pelo procurador foi dito que lhes requeria da 
parte de sua magde por Mi quoartel que todas as pesoas 
que tivesem datas cle chão da Gamara desta vila as 
limpem como lie resão e neles fasíto, bemfeitorias ho 
qUe--Visto pelos ditos ofisiaes da camara .mandarão que 
se fixase quoartel que todas sobreditas pesoas que tiver 
chão nesta dita vila per data da camara os mandem 
limpar e neles faser bemfeitorias na forma da lei ho 
que farão dentro de ha Ines alias os clarão par devaluto 
a outras pesam na forma da lei pera ho, que se fixase 
quoartel por esta vila em aumento e vir a notisia de to- 
dos de que fis este termo eu ambrosia pra tam  o escrevi 

João fi-wz ide saavedra 	freo jogo 	freo Jorge 	Ant° 
ribere. 

1 

• 

verea,são 

Aos trinta e um dias do mes de outubro de mil e seis 
sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila de são paulo na, casas d,o 
conselho dela onde se fa,s vereasão se juntarão ahi os 
vereadores e juises ordinarios pera se faser vereasão e 
sendo todos juntos poi eles foi dito ao procurador do 
conselho se tinha que requerer o fisese e pelo procura- 
dor do conselho foi dito que lhe requeria da parte de 
sua magde que condenasem todos aqueles que não acu- 
dirão a fazer o caminho do mar conforme o quoartel 
que foi pgsto eu ambrosia pra tabalião da camara que 
ho escrevi com declarasão que mandaráa). o que se lhe to- 
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mase seu requeránt° ambrosio pra tatu o escrevi 	Ant° 
riber° 	file° joão 	gaspar Cubas 	Berd° de Souza -- 
João fitz de saavedra 

termo de como fiserão, almotases pera 
sentirem estes dous nieze-s de nos em- 
bto e dezenbro 

• Aos trinta e bit dias do rries de outubro de mil e 
seis sentos e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
pelos ofisiaas da camara dela fiserão almotases pera 
servirem estes dous meses que vem de novembro e de- 
zembro a freo de camargo, e a anrique da cunha gago fi- 
lho de anrique da cunha gago e como os fiserão se fes 
este termo que asinarão e mandarão que fisem notifiqurt- 
dos eu ambrosio, pra o escrevi 	gaspar Cubas—Beivd° de 
Souza 	fico joão 	João fl2 de saavedra 	Ant° 
ribern. 

vereasão 

• 

Ads sete dias do mes de novembro de mil e seis 
sentos e trinta e sete anos nesta vila de st o, patao nas 
casgs do conselho desta vila elidi& se fali vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da camara vereadores juis or- 
dmario e procurador do conselho pera se faser sereasão 
e sendo todos juntos pelos ditos ofisiaes da camara foi 
dito ao procurldor do, conselho se ele tinha que reque- 
rer o fisase e pelo procurador do conselho foi dito que 
ele não, tinha que requerer eu ambrosio pra escrivão o 
escrevi 	Pero glz-  varejão 	João floz de saavedra 
A nt° riber° 	fre° Jorge 	fre° pão. 

vereasão 

Aas quatorze dia,s do mes de novembro de mil e 
seis sentas e trinta e sete anos nesta vila de são pauto 

e 
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nas casas do conselho dasta vila onde se fas vereasão 
se juntarão ahi os vereadolos fre° João e João noz de 
saavedra e o, juis bernaxdo de souza e o procurador an- 
tonio ribeiro pera se faser voreasão o pelos ofisiaes foi 
dito ao procurador do conselho, que se tivese que re- 
querer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que de presente não tinha que requerer a nbrosio pra 
cscrivio que o escrevi João fi'z de saavedra freo João 

Anta riber° 	Berdo de Souza. 

vereasão 

Aos quinze dias do mos de novembro do mil o seis 
sentos e trinta e sete imos netsta vila de são paulo, nas 
casas do conselho desta vila onde se íris vereasão es- 
tando em camara as ofisiaes dela pelo juis ordinario, 
em presensa de mi escrivão da °amua e dias mais ofi- 
sities da camara foi dado o jurainento dos santos evan- 
gelhos a ,antonio raiz pera SCMT O oftsio de porteiro, 
nesta vila de são pardo per tiver solvido ja o dito onsio 
na sidade do rio de janero para que bem e verdadeiramte 
servis° ho dito hofisio ele ho pro,meteo faser bem e ver- 
dadeiramte do que fis etste termo que asinou com ho 
juis freo jorgue e as vereadores e procurador do con- 
selho ambrosio pra o lescrevi 	do porteiro ant° t roiz 

fruo Jorge 	João fi'z de saavedra 	Ant° riber° 
freo João. 

■ 

vereasão 

E logo, no dito os ofisiaes da oamara manda- 
rão botar pregão pelo porteiro que nenhuma pesoa exe- 
dose as posturas da camara e que outrosi nenhuma 
pesoa levo gado, pera p mar sem lisensa deles ofisiaes 
da (amara com pena de seis mil reis pera obras do con- 
selho e acuzador eu ambrosio pra escrivão cf escrevi 
e o dito p,or N er apregoar Fio sobredito o escrevi. 
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vereasão 

4 

Aos vinte e oito dias do mies de novembro de mil. 
e sieis sentos e trinta le sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão ahi os ofisiaes e sendo juntos pelos ditos 
ofisiaes da eamara foi dito que se o procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer o fisese e pelo procura- 
dor do conselho, foi dito que ele não tinha que requerer 
de que se fes este termo que asinarão ambrosio pra es- 
crivão da oamara o escrevi 	Berd° de Souza 	João 
fi z  de saavedra 	Pero giz" varej:áo 	Ant° riber°. 

vereasão 

Aos dose dias do mes de dezembro de mil e seis 
sentos e trinta e sete anos nesta vila de Lito paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão, se 
juntarão ahi Os ofisiaes da cantara vereadores e juis 
bernardo de souza e procurador do conselho e pelos ofi- 
siaes da °amara foi dito ao procuradqr do conselho se 
ele tinha que requerer o fiseqe e p0o procurador do 
conselho foi dito que ele não tinha 'que requerer eu 
ambrosio pra tam  o escrevi 	Berd° de Souza 	Pero 
glz" varejão 	fr°0 João 	João ez de saavedra 	.Ant° 
riber°. 

vereasão, 

• 

o 

o 

E despois disto em cantara pelo procurador do con- 
selho Antonio ribeiro, foi dito e requerido em cantara 
aos ofisiaes da camara que lhas requeria da parte de sua 
magde diesem comprnut° a provizão do gor  geral que 
foi d oguo botelho não consintão sers ir ao capitão mor 
e ouvidor os dous (amuos mais que 1ii1 so em comprime 
da dita provia° lio, que visto pelos ditos oftsiaes da 

É 

• 
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eamara mandarão se lhe tomase seu requerimt° e que 
em tudo elas davão comprimt° a dita provizão e man- 
darão que lio dito antonio, dagiar bariga não seja hobe- 
desido 'mas que somte por capitão mor e por ouvidor 
não eu ambrosio pra tara e escrivão da camara o 'escrevi 

Pero giz' varejão 	Berd° do Souza -- João fPz de 
saavedra 	Ant° riber° 	fre° jpão. 

vereasão 

Aos desanove dias do meis de dezembro de mil e 
seis sentas e trinta e sete anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasáo 
se juntarão ah i os ofisiaes da °amara vereadores e juis 

	
4 

ordinario e procurador do, conselho e sendo juntos pelos 
onsiess da eamara foi dito ao procurador do conselho 
que ele não, tinha que requerer de presente e eu am- 
brosio pra tabalião que ho 'escrevi 	João noz de saave- 
dra --- Pero giz varejão 	freei joão 	fre° Jorge 
Ant° riber°. 

• 

vereasão, 
• 

• 

Ao deradero dia do, mes de dezembro de mil e seis 
sentes ie trinta e oito anos ao que asim ja se nomea, por 
ser pasado dia do natal nas casas do oonselho, desta vila 	

••• 

onde se fas vereasão se juntarão ahi as vereadores e 
Juizes ordinarias e procurador dg conselho antonio ri- 
beiro e sendo juntos pelos ofisiaes foi dito ao procura- 
dor antonio ribeiro se ele tinha que requerer o fieese 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhes reque- 
ria goardasem e mandasem goardacr todas as provizEfres 
que estavão nesta eamara em espesial a que trata sobre 
que não sirva o capitão mor mais que so o ofisio de ca- 
pitão e não de ouvidor to, que visto pelos ditos ofisiaee 
da eamara mandarão que se lhe tomase seu requerimte 

Ir 
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e que se goardase em tudo e por todo todas as prpvi- 
zões e em espesial a prpvizão do gor geral que foi dioguo 
bo,telho pela quoal manda que hfia o pesoa não sirva 
os cargos de capitão e ouvidor mas que so hú so oUo 
e que eu esciivão da camara notifiquase aos ofisiaes 
que entrarem o ano que vem este requerimt° e a dita 
provizão outtosi requereo ho dito procurador se fixase 
quoartel que não fotsem ao sertão, ho que visto pelos 
ofisiaes da camara mandarão se fisese qu,oartel e se fi- 
xase que Coem pena de enoorerem nos capitolas de corei- 
são que ninguem fose ao sertão as qu,oaes penrus serão 
executadas pelos juizes na forma dos ditos capitolos de 
coreisãO e outrosi requereo ele procurador que fase 
notifiquado aos ditos o,fisiaes a provizão do governador 
dioguo luis pela quoa,1 manda se não de foomprimt° a 
nenhüa provizão do conde sem ser vista pelo, dito go- 
✓ernador de que de tudo se fes este termo eu ambrasio 
pra escrivão da camara 0 escrevi -- fisco João 	Pero 
giz" varejão 4"."  João fiez de saavedra 	frei° Jorge 
Berdo de Souza 	Ant° riber°. 

1 • 

1 

• 

• 
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J uizes: 4M~ 
Pedro de Moraes Madureira, Belchior de Godoy, Es- 
tevão Gomes Cabral, Pedro Leme, o moço. 

Procuradores do Concelho :— João Fernandes Madeira, 
Cosme da Silva. 

Vereadores: Francisco Corrêa de Lemos, Gaspar da Costa, 
Leonel Furtado, Bartholomeu Fernandes de Fa- 
ria, Gregorio Fagundes. 

Ambrosio Pereira. Escrivão: 
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Pedro de Moraes 

Madureira, Gregorio Fagundeso 

Leonel Furtado, Francisco Corrêa 
de Lemos, 

Antonio Ribeiro, Belchior de Godoy 
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Ao primem dia do mos de janero de mil e seis 
gentios e trinta e oitA anus nesta vila de tsão pauto em 
camara se juntarão alu os ofisiaes da camara pera se 
abrir ho pelouro na forma da lei e sendo em clamara 
se abrio lio pelouro, onde se achou sairem per oirismets 
pera servirem este ano presente a saber juizes pero de 
moraes madureira e belchior de godoi e per vereadores 
fre° coroa de lemos e gaspar da costa e liguei furtado 
e procurador do conselho João fernandes madeira como 
claramente se vio ncx dito pelouro de que se fes este 
termo que atsinarão os ofisiaes ambrosio pra escrevi 
&rd° de Souza 	Pero giz" varejão 	frei) João 	fr°0 
jorge 	Saavedra 	Aht° riber°. 

E loguo forão entregues duas chaves dos cofres 
dos pelouros Mia a fre° jogo e outra a paro gonsalves 
varejão como vereadores do ano, pesado e a outra chave 
que falta foi entregue a joãck paes quoando servio e 90 

foi pera o sertão e não entregou eu ambrotsio pra es- 
crivão da °amara ho ¡escrevi. 	Pero giz" varejão 	fre°  
João. 

termo de juramt° dado a lioenel fur- 
tado 

Ao primero dia do mas de janeiro de mil e seis 
sentes e trinta e oito anos nesta vila de são paulo em 

• 

24 
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Gamara pelo !mis do ano posado, fre° jorgue foi dado o 
juramt° dos santos evangelhos a lionel furtado pera, 
servir de vereador nesta vila este ano, de mil e seis sen 
tos e trinta e oito p•era que bem e verdadeiramte sirva 
seu ofisio por sair no pelouro ele o promete° faser bem 
e verdadeiramte seu ofisio eu ambrosio pra escrivão da 
camara o escrevi lionel furtado 	fre° Jorge. 

J 

r  
è, • 

E loguo no dito dia ao primero dia do me.s de ja- 
nero de mil e seis sentos e trinta e oito anos nesta vila 
de são paulo em camara peto vereador lionel furtado 
foi dado juramt," dos santos evangelhos a fixe° corea de 
lemos pera servir de vereador este ano de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos por sair no pelouro pa que 
bem e verdadeirarnte servise seo ofisio ele promete° 
fa.ser de que se fes este termo que asinou com o ve- 
reador ambrosi,o pra escrivão da camara ho escrevi --- 
Franco Correa 	lionel furado. 

vereasão 

o 

Ao primero dia do mes de ja,neko de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila hàe são pauto nas 
casas do, conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntou ahi o vereador mais velho lionel furtado que 
ho presente ano saio pera faser por votos dons juizes 
durante as ausensias de dous juizes que no pelouro 
saião pero de morais madureyra e belchior de godoi e 
Tiú vereador durante a auzensia de gaspar da costa e 
hi\ procurador do eonselho durante a ausensia de João 
ez madeira sondo presente na dita camara, o vereador 
fre° coroa de lemos que no pelouro saio e o procurador 
ao ano pasado antonio riber° do que peva, constar se fes 
iste termo eu ambrosio pra escrisão da camara que lw 
escrevi 	lionel furtado 	Franco Correa de Lemos — 
Allt° riber°. 

■ 

• 

• I ene 
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Votos que se tomarão pera o sobredito declarado 
no termo mima o atras 

ausensia de pero de moraes juis estevão gomes ca- 
bral 

VI  ausensia do belchior de godoi juis aleixo leme 
MINIUM 

pa vereador em ausensia de gaspar da costa domin- 
gos da rocha 1 

pa procurador durante a ausensia de joão fiz madra 
cosmo da silva IHIIIIIIIIHHIIIII 

pa  juis em ausensia de belchior de godoi poro leme 

To vereador em ausensia de gaspar da costa berto- 
binou fi.az de faria 

To juin em ausensia do poro de moraes freo de 
proensa 1 

pa pr,ocurador em ausensia de João fiaz madra sil- 
vestre fr" MINIUM 

To' procurador antomo ribeiro 1 
pa juis em ausensia de belchior da godoi juis este- 

vão gomes cabra], 111 
pa vereador em ausensia de ga.spar da casta anta- 

fio de madureira 1 1  1 
aleixo leme juis em ausensia de pero de morrias 
pa jus na ausensia de pero de moraes pero leme 
pa juis em ausensia de belchior de godv antonio 

de madureira 1 
pa vereador em ausensia de gaspar da costa sebas- 

tião de freitas 1 

• 

• 
• 

• 

e sendo tomados os votos se achou sairem por juizes a* 
saber estevão gomes cabral com vinte e tres votos na 
ausensia de poro de moraes madureira e pero leme o 
mos° em ausensia de belchior de godoi com vinte votos 
e bertolameu f-Prz de faria ws e  vereador em ausensia de 
gaspar da costa como' o -da silva por procurador do coa- 
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• 

Belho em ausensia, de joã,o noz madeira com vinte votas 
de que se fes este termo eu ambrosio pra escrivão da 
eamara que ho escrevi com declarasão que saio per ve- 
reador ho dito bertolameu com vinte e oito votos eu 
sobredito tani  o escrevi com declarasão que asistirão 
tambem na dita eleisão e tomar dos ditos votos os ve- 
readoras do ano pado João 	de saavedra e gero, gon- 
salvas varejão e eu sobredito tabalião que ho escrevi 
Pero giz-  varejão 	Frango Correa de Lemas 	lionel 
furtado 	João, figoz de saavedra 	Ant° riber°. 

termo de juramto dado aos juizes or- 
dinaiios estevão gomes cabral e per() 
leme 

• 

Ao primero dia do mes de janero de mil e seis sen- 
tes e trinta e oito anos nesta vila de são paulo em ca- 
mara pelo vereador honel furtado em camara foi dado 
o juramento dos santos evangelhos a estevão gomes ca- 
bral pera servir de juis em ausensia de perto de montes 
mtadureira durante a ausenf3ia do dito pero de moraes 

e4 e a pero leme o imas* pera servir d uis em ausensia 
de belchior de gocloi durante sua ause ia pera que bem 
e verdadeiramente sirvão seus Mudos eles o promete- 
rão faser de que se fes este termo que asmarão eu am- 
brosio pra escrivão da aunara ho escrevi -- Estevão 
gomes Cabral — p° leme do prado 	honel furtado. 

Outrosi pelo juis estevão gomes cabral em calmara 
no dito dia por ele foi dado ho juramt° das santos evan- 
guelhas a bertolameo fernandes de faria pera servir de 
vereador em ausensta de gaspar da casta durante seu 
empedimt" gera que bem e verdadeiramente e ele pro- 
meteo faser bem e verdadeiramente de que se fes este 
termo eu ambrosio pra escrivão o escrevi -- Bert° rrz de 
faria ---- Estevão gomes Cabral. 

e 

• 

- 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



373 

vereasão 

Aos 'dons dias do mes ide ¡onero de mil e seis sentos 
e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas casas 
do cfmselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
ahi os vtreadores limei furtado e free corea de lemos 
e o vereador bertolameu fernandes de faria e o juis or- 
dinario peno leme o mos° pera se faser Nvereasão e por 
o proculador do conselho cosmo da silva não tar ainda 
juramt" e o procurador do ano pasado antonio ribeira 
não estar nesta vila e ser ido pera sua rosa declaro que 
chegou de sua rosa estando em vereasão e loguo pelos 
ofisiaes da cantara foi dito RO pro,curador do ano po- 
sado se de tinha que requerer do bem comil o fisese 
c pelo procurador do conselho do ano posado, foi dito 
que lhes r&quelia a elas ofisiaes da camara mandasem 
fixar quoartel geralmte que todos os moradores desta 
vila mandasem faser seus caminhos e pontes de todas 
as serventias porquoanto estão por faser e sendo bem 
comit de fedo este povo lw que visto, pelos ditos ofisiaes 
mandarão se fisese quoartel e se fixase que geralmte 

	 • 

todos fisesem seus 'caminhos e pontes ate dia de santo 
amaro que serão quinze deste mes com pena de smquo 
tostões pera obras do conselho e acuzador de que de 
tudp se fes este termo que asinarão eu ambrosio pra 
escrivão da calmara que o, escrevi 	Bert° flaz de faria 
France Correa de Lemos 	lionel furtado 	Ant° riber° 

lemme do prado. 

Sertifiquo eu ambrosio pra escrivão da vila de são 
pauto que lie verdade que em camara de dons de ja- 
nero de mil e seis sentos e trinta e oito anos nesta vila 
de são pauto li aos ofisia•es da camara deste presente ano 
as pitos izões dos governadoras posados diogo botelho e 
dioguo luis doliveira e outrasi lhe li o requerimt° do 
procurador do ano posado, antomo ribeiro que trata so- 

41 
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1 Mie que se não conliesa ao capitão m,or antonio dagiar 
bariga mais que somente por capitão, mor e não por ou- 
vidor e houtrosi lhe li o auto que Oti ofisiaes da Gamara 
do ano pasado que trata sobre porque reão não obede- 
serão ao capitão por ouvidor mor que somte por ouvidor 
e como tudo lhe li e lis a saber em comprimt° do que 
mandarão os ofisiaes da camara pasados e pelos ofisiaes 
foi dito, que eles deferirião a tudo avendo procurador 
que esta feito por votos e ásinarão iambrosio pra escrivão 
o escrevi --- Bert° 172 de faria --- p° lemme 	Lemos 

lionel furtado 	Ant° riber°. 

P 
44 

é 

1 

• 

termo de juramto dado a cosmo da 
silva pera servir de procurador do 
conselho 

Aos nove dias do mas de janero de mil e seis sen- 
tes e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila estando em carnara pelo juis do 
ano presente que serve em ausensia de belchior de go- 
doi foi dado juramt° dos santos evangell os q cosmo da 
silva pera servir de procurador do co‘nselho durante a 
auzensia de João fiez madeira que sarna no pelouro de 
que fis este termo eu ambrosio pra tam o escrevi 
Cosme da Silva 4.ffl" p° lemme do, prado. 

requerimto que fes o, tam calisto da 
mota 

Aos nove dias do •mes de janero de mil e seis sen- 
tos e trinta e oito anos nasta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
ahy os vereadores e juLs ordinario pero leme e o procu- 
rador do conselho corno da silva ante elas pare.seo o tam 
calisto da mota e por ele foi dito e requerido aos ofi- 
siaes da camara que ele estava servindo de tam desta 

•  
• 

Me~le. •■■• 
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vila autualmte por provizão do conde de monsanto de 
propriedade a quoal provizão iestava aseita e registada 
nesta camara e vista em coreisão pelos ouvidores ge- 
raes e p,orque estava enformado que Soão, de pena sarai- 
Va vinha provido no mesmo seu ofisio por enformasão 
que deu no que tinha encorido na ordenasão livro quinto 
titolo, des no que dera, falsa enformasão ao donatar 
rio e protestava aver contra ho dito João de pina a dita 
pena e que ele requerente na forma da ordenasão de 
sua magde segundo livro titulo corenta e sinquo para- 
grafo vinte e tres não podia ele requerente ser deposto 
do tal ofisio, salvo ppor sentensas dadas em relasão alem 
do que ho dito João de pina era muito moso e não ti iha 
mostrado sertálão, de sua idade de vinte e smquo anos 
na forma da ley de sua magde livro primero alem de 
que não era eximinado nem mostrava de sua sufisiensia 
pera poder servir horsio de tanta emportansia pelo que 
lhes requeria a eles ofisiaes da camara em eomprimt° 
das ditas leys não aseitasom a tal.prosizão e fasendo eles 
ditos ofisiae,s da camara da parte de sua magde não 
aseitasem a tal provia° em modo algú contra as ditas 
leis protestando como protesta fasendo eles o,fisiaes o 
contrario o avier por eles ,ofisiae,s mil rs por dia ate 
realmte ser restitmdo de seus ofisios com todas as pro- 
testasms em direito nesesarias requerendo a my escri- 
vão da camara • dese fe como ele 'requerente estava pro- 
vido pelo conde donatario registado nesta camara e 
visto em duas coreisões e com fiansa dada segura 
e abonada e eu tam  e escrivão da .camara dou fe estar 
lio dito tant calisto da mota servindo por pro,vizão dp 
conde de monsanto donatario e osbito e registado nesta 
camara e visto em duas coreisões e com fiansa dada 
segura e abonada h.o que visto pelos ditos ofisiaes da 
calmara mandarão que se tomase seu requerimt° ao dito 
ta' calisto da mota e .  que deferião eles ofisiaes o, seu 
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requerimt° eu ambrosio pra tarn e 'escrivão da cantara que 
o escrevi 	Calisto da Motta. 

e 

deferindo o requerimt° do requerente o tam calixto 
da mota respondemos que daremos em tudo contprimt° 
as leis de sua magde em todo por todo como nelas se 
contem são paulo em cantara nove de janero de mil e 
seis sentos e trinta e oito anos ambrosio pra escrivão da 
camara que ho escrevi ----- p° lemme do, prado ----- lipnel furtado 	faria 	Lemos 	Cosme da Silva. 

vereasão 
• 

• 

Aos nove dias do mos de janero de mil e seis 
sentas e trinta e oito anos nesta vila de são [mulo, nas 
casas do conselho !desta vila onde se 1*as vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da cantara juis e vereador es e 
procurador do conselho cosmo da silva e sendo juntos 
em camara pelos ofisiaas da cantara foi dito ao procura- 
dor do conselho o fisese e pelo procurador do conselho 
foi dito e requerido aos ofisiaies da calara pie a sua 
notisia lhe era vindo que na matris dista vila se pu- 
briquara Mia comunhão pera citte os nitoradores desta 
vila puzesem nas aldeas as pesas que os moradores 
desta vila trouxerão, do sertão que fosem cazados e lhe 
fiquasetm no sertão seus maridos ou molheres ou filhos 
e porque ele em nome deste povo tinha embarguos a 
dita escomunhão lhes requeria que com o escrivão da 
cantara os fosem apresentar e o fisasem onde o causo 
pertensese porquoanto era em prejuizo deste povo porse 
as indios e indias nas .aldeas ho que visto pelos ofisiaes 
da camara mandarão que se lhe tomase seu requerimt° 
e que ho dito procurador comiguo tarn e escrivão da ca- 
mara fosemos ofereser e apresentar os .embarguos onde 
o causo pertensese e declarou ho dito procurador que 
so tinha embarguos a se porarn as pesas declaradas nas 

• 
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tddeas disend,o mais que todos os moradores desta dita 
vila que ao sertão forão hobedesião, a escomunhão e 

ole no tocante a. se porem as pesas naldea tinha em- 
barguos de que se fes este termo eu anil rosio pra tiam 

escrivão da camara que ho escrevi e loguo em camara 
111 ta"' e escrivão da calmara notifiquei aos vereadores 
Mis e procurador do conselho o regimt° da lei dei rei 
à outrosi lhe h as provisões do governador dioguo, bo- 

telho, .e •dioguo luis e auto que os ofisiaes do ano posado 
fiserãp sobre o capitão mor e ouvido,r e outrosi lhe li 
as coreisões e lhe fis a saber como mandava per seu 
mandado O, ouvidor gueral que foi luis nogera de brito 
fosen tomar pose das aldeas em janero e como fis a 
dita deligensia •sinkrão ambrosio .pra escrivão o escrevi 

Limos --- faria 	lionel furtado 	p° lemme do 
prado 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aos desanove dias do mes de janero de mil e seis 
sento; e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do, conselho desta vila onde se fas vereasão estando 
aly os ofisiaes vereadores e procurador do conselho e 
s indo todos juntos ante eles pareseo pero, de moraes 
madureira e por ele lhes toi dito que ele estava enfor- 
mado que no pelouro que abrio, dia de janero sahira ele 
dito itero de montes per juis ordmario pelo que per ser 
ampute a não viera tomar pelo que lhe .requeria lhe 
mand9sein entreguar sua vara porquoanto tinha a folha 
coridg e se lhe não achara culpa lio que visto pelos ditos 
ofisiaes lhe mandarão tomar seu requerimt° e diserão 
que se lhe •entregase sua varçt e pelo . vereador.bestola:  
meu fernandes de fnria foi dito que ele fora feito verea- 
dor 	auzensia do vereador ga-spar da costa e que 
perquoanto ele era parente do juis que saio no pelouro 
pero de moraes madureira ele se esibia de servir o, cair- 

• 
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4gut,de vereador per não poder sentir com ho dito juis 
por serie°.  ntra a lei pera efeito de se faser outro ve- 

seitd--or em seu lugar de que fia este termo aanbrosio pra 
Vim que ho escrevi 	Bert° fiaz de faria .~." Franco Co- 
rea de Lemos 	p° lemme do prado 	lio,nel furtado 

Cosme da Silva. 
• 

termo de juramt° dado ao juis perq 
de moraes 

• 

e loguo no dito dia desanove de janero de mil e 
seis sentes e trinta e osto anus em °amara pelo juis or- 
dinario poro lemme do prado 'mandou corer folha a 
pero de •moraes madureira na forma acostumada e per 
(tostar não ter culpas foi emposado do cargo de juis or- 
dinario desta vila de são paul e pelo dito juis poro 
leme do prado lhe foi dado o juramt° dos santos evan- 
guelhos sobre frit livro deles au dito poro de moraes ma- 
dureira que bem e veedadeiramente sirva o dito earguo 
goardando em tudo o, serviso de deos noso senhor e o de 
sua magde e as partes seu direito e segredo de justisa ele 
prometeo faser como deos lho dese &entender de que se 
fes este termo que minarão; arnbrobio pria escrivão da 
eamara que ho escrevi 	P° m08 madur* 	p° lemme do prado. 

• 

Aos desanove dias da mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão ahy os Mimes da canaara e pises ordinarios e pro- 
curador do conselho pera se fazer hii verador em au- 
zensia do vereador gaspar da casta por se esibir o ve- 
reador bertolameu frz em resão du parentesco que tem 
com o juiz pero de moraes e se fes na maneira ao diante 
declarada de que fes este termo ambrosio pra escrivão 
da eamara desta vila o escrevi. 

• ze~~...a‘ 
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Votos que se tomarão para vereador 

gregorio fagundes I 	I 	I I 1 I H 

e sendo tomados os votas se achou sair gregorio fagundes 
por vereador em auzensia de gaspar da costa com doze 
votos de que se fes este termo e mandarão os ofisiaes 
fose notifiquados vie,se a tomar juramt° =breei() pr° 
escrivão, o escrevi 	p° lemme do prado 	Franco Co- 
rrea de Lemos 	Cosmo da Silva. 

e loguo no dito dia em calmara pelo juis ordinario 
pero leme foi dado o, juramt° dos santos evangelhos a 
gregorio fagundes pera servir de vereador durante a 
auzensia de gaspar da costa por se lhe corer folha e se 
lhe não achar culpas e o juis o Quve por emposado p° 
que bem e verdadeiramente servise seu ofisio bem e ver- 
dadeiramt° de que fis este termo eu ambrosio pra tam 
que lio escrevi 	p° inume do prado —e gregorio fa- 
gundei. • 

vereasão 
• 

Aos vinte e tres dias do Ines de janero de mil e seis 
alentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
vazas do conselho desta vila onde fasem vereasão se 
juntarãQ ahy os vereadores e juis ordinario procurador 
do conselho e sendo todos juntos pelos ofisiaes da ca- 
anara foi dito ao, pr,ocurador do conselho que se ele ti- 
nha que requerer o fisese e pelo procurador do conselho 
foi dato que ele não tinha que requerer eu ambrosia pra 
tam e escrivão da calmara que o escrevi 	lionel furtado 

gregorio fagundes 	Lemos 	p° lernme do prado 
- Colme da Silva. 
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vereasão 

• 

Aos trinta dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nata vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila estando ah i os ofisiaes da 
calmara vereadores e juis ordinario e procurador do 
conselho pera se Ser vereasão e sendo, todos juntos 
por 08 ditos ofisiaes foi dito ao procurador do co,nselho 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo procuradar do 
conselho foi dito que lhes requeria mandasein fixar 
quoartel pa que quem quisese cortar carne na asouge 
desta vila ha pode cortar ate c entrudo ho que visto 
pelos ditos ofisiaes mandarão se fixasse coartel como re- 
queria o procurador eu ambrosio pra escrivão o escrevi 

gregorio fagundes 	Lemos 	lionel furtado 
lemme Cosme da Silva. 

vereasão 

• 

A,os seis dias do mes de feverero de mil e seis seu- 
to s e trinta e oito •anos nesta vila de sio paul° nas ca- 
sas do conselho desta vila onde@ se fas lvereasão se jun- 
tarão ahi os vereadores e juis ordmario pero leme' e o 
procurador do conselho pera se faser vereasão e sendo 
juntos os ofisiaes por eles foi dito ao procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer da bem corra desta vila 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito e reque- 
rido aos ditos ofisiaes da camara que lhes requeria de- 
sem eoreisão visto ser pagado o imes de janero e que 
outrosi lhes requeria mandasem desaterar hü atendo 
que estava na na que vai para santo tintem por que 
era em prejuiso dos moradores que andão por esta vila 
e que outros' lhes requeria puzesem cobro nesta vila 
pera que os ofisiaes alfaiates e sapateiros usem de seus 
ofisios.e não de vendedeiros e que aja vendedeiros e‘ . ta 
vemeiroEsaparados ho que visto pelos ditos ofisiaes da 

4 

• • 
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camara, &serão que estão pretstes pera faser cordatas° 
como de feito a vão, faser e no tocante ao tarado da rua 
mandarão que fome notifiquaido aleixo jorgue que den- 
tro de oito dias ors ao aterado da rua e a deixe do modo 
que dantes estava com pena de anil reis e no que to- 
quaava aos °fites sapateiros e alfaiates que pudesem 
vender visto terem dado fiansa de que fis este termo 
embromo pra escrivão, da camara que o escrevi Lemos 
4— gr° fagundes 	lionel furtado 	lemme 	Cosmo 
da Silva. 

vereasão 

Aos trese dias do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho dela onde se fas vereação se juntarão 
ahi os ofisiaes da camara vereadores e juis prdinario 
pero de moraes madureira e o procurador cosme da 
silva e sendo todos juntos pelos ditos ofisiaes da ca- 
niara foi dito ao procurador do conselho que se tivese 
que requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito que ele de presente não tinha que requerer eu 
embromo pr.' tarn que ho escrevi 	P° m" madura 
lionel furtado .-- gregorio fagundes -- Lemos 	Cosmo 
da Silva. 

• 

I 3% 
e loguo no dito dia em camara pelos pfisiaes dela 

foi comdenado a danirjzos luis em mil rs porquoanto 
dandpselhe coreisão se lhe não encontrou escrito de 
afilasão de pews nein das medidas e por não ter as ditas 

"–ébuzas duas partes lacra o conselho e hiia ipero ho al- 
caide e outros' foi condenado fernão roiz  -Si- - 

 nesta vila por não ter escrito de afilasão dos pezos 
CQ111 que peza a prata e ouro e por não ter seu 	 
... registo nem lisensa em mil rs duas partes pera 
o conselho e Mia pera o alcaide e mandarão se pasase 

•■• 
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mandado pera ser caregado sobre o procurador a parte 
que cabe ao conselho ambrosio pra tant o escrevi 
ia& furtado 	gr°. fagu:ndes 	Lemos 	po mos 
madura. 

• 

Aos vinte e sete dias do mes de feverero de mil e 
seis sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo 
nas cazas do conselho desta vila onde se fas verea.são 
se juntarão ahi os ofisiaes da camara e o procurador do 
conselho e pelos ofisiaes foi dito ao procurador do con- 
selho que se ele tinha que requerer o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que se ele tinha que reque- 
rer o fuja que requeria mandasem fixar quoartel que 
não fosem ao sertã,o os moradores desta porquoanto es- 
tava enformado que hião ao sertão e pelos ofisiaes da 
calmara foi dito que se fisese quoartel e se fixase que 
com as penas declaradas nos capitolos de coreisão de 
que fis este termo eu ambrosia pra tam e escrivão da 
camara que o escrevi --- Lemos lionel furtado --- gre- 
gorio fagundes 	lemme 	Cosme da silva. 

e loguo no dito dia em caMara pielos ofisiaes dela 
foi feito almotasel pelos ao diante asinados a João da* cos- 
ta o moso, pera servir em logar de firo° joão vereador do 
ano pesado por ho dito fruo  João escuzar e dar cauzas e 
resão por onde foi escuzo pera que ele servise com ho 
vereador do ano pesado pero gonsalves varejão e servi- 
rem os dous mezes de marso e abril eu ambrosio pra 
escrivão que ho escrevi 	Lemos 	gregorio fagundes 

lem me. 

termo de juramto dado a João da 
costa 

Aos seis dias do mes de marso de mil e seis sent i% 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas casas 

• 

•  

• 1 
• 
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do conselho desta vila em camara pelo juis pero de 
moraes madureira a João da costa pera servir de almota- 
sel estes dous meses de marso e abril pera, que ele fi- 
sese bem seu o,fisio ele ho promete° faser bem e verde- 
deiramt° eu Embreai° pra te" o escrevi "Man"  j° da costa 

madura. 
t; 

vereasão 

Aos seis dias do mes de mamo de mil e seis sentos 
e trinta o oito anos nesta vila de silo paul°, nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
alii os ofisiaes dela loguo pelos ofisiaes foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer do bem 
coma o fisese e pelo procurador cli:x conselho foi dito 
que não tinha que requerer eu embromo pra escrivão 
o escrevi 	Lemos 	gregorio fagundes 4"."  lionel fur- 
tado 	Come da Silva 	,madura. 

Treslado da carta escrita amonde pela de .y.  sa 
resebiaa em companhia do capitão ardo daguiar vemos 

x-nrió, estar de todo sesquesido desta sua capta prinsipio de 
rnt° animo cf com o favor de tão ilustre principe não 
deixara de ir avante do bom fim do SUSCSO ao dito te- 
mos resebido e aseitado nos cargos de capitão mor o 
ouvidor na forma de suas provi:16es e recorrendo os 
liares desta capitania ao gd°res geraes pasadoo estarem 
dous cargos è Mia soo, pa por ser mto detnmto pera os  
ares delia suprirão se não aseitase e pelo noso gosto 
ser dolo a V St  aseitamos o prezente pedindolhe de 
merse daqui è diante se devidão os dous cargos pera 
q" os mrea tenhão a quê se ocorer dos agravos cf de 
qualquer dos dous julgadores reseberem -è esta capta 
tem VS* homès g" podem mui bem servir qualquer 
dos cargos cf-  como mres serão umanos a seus vizinhos— 
Per morte de simão borgas serqra cf nesta vila servick 

• 
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• 
• 

de tam  do pubriquo judisial e notas pr calixto da mota 
mor nesta vila foi aprezentado nesta e-amara hiia pro- 
vizão de V Sa  pella qual lhe fes merçe da sosesão, nos 
ditos ofisios nos quaes esta colado e &ó confirmasão do 
gd" geral do estado sausfeyto de suas partes e calidade 
e ser muy pratiquo no judisial e &em:lido e como tal. 
bem aseito, dos Illres  desta vila e ora somos enformados 
q" V Sa fizera nova° provimto dos mesmos ofisios na pa 
de joão de pina o que em dirta e ley de sua magde não 
pode ter efeito, pelos provimt°° de V S' ser em vida e o 
dito calisto da mpta não poder ser removido senão 
por culpas cometidas nos ditos ofisios e sentenca 
de perdimt° dele o que nada ha alem das encapa- 
cidades do dito João de pina por ser aleijado e 'empas 
do dito oficio e ser menor de idade cf esta vila me- 
rece V Sa por os olhos Yiella provendo os ofisios q" 
vagarè õ pas de safisfacão 	Esta...vila he das mais 
abundante deste estado, do brazil em mr" mantimtos 
ouro e fero e outros metaes dos qu4tes tendo se é via 01 
benefisio.  delles resultara mta utilidlide a faz da e Estado 
de V Sa o q" se deixa fazer falta de ofisiaes de fundido- 
res ,de ferro porq" o ha nesta va em tanta abundansia 
q." bastantemente da o ferro a todo o estado do, brazil 
como o dava è tempo q" avião fundidores a cuja falta 
oje perese esta capta nè se benefisia as minas douro 
pedimos a V Sa nos mande dons fundidores 

Os more° desta capta pr estalai .).  faltos de gente 
pera fabricarem suas lavoras e mantunt°8 tè desido aIgà 
gentio do sertão o cf fiserão constrangidos de nesesi- 
dade pera sostentarem sua eaza cç tarnbè rezulta ao 
aumento dos redizimos de V SE  e sua magde e defensa 
de sua capta somos èformados cf por ese respeito das 
partes do povo vão e6 queixas a sua mareti" ma Mora 
mação ao ef V Sa deve aeodir como prin.sipe e o PO,V0 
desta sua capta aleansando de sua •magde pendão geral 

ç 	SI 
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pera todos os c5prendi4os o cf pedimos a V Sa CZ Mt" 

veras pera quietasão desta capta cuja vida estado noso sr 
prospere e guarde pr longos anos pera "içam de sua 
capta escrita i!) cantara õ treze de imano de mil e seis 

 "- sentas me trinta oito anos 	p° leme p° de moraes mar 
du-reira 4~" lionel furtado -- fres de lemos oorea 
franco Jorge 	CO/31110 da silva 	eu ambrosio pra es- 
cnvão da °amara o fis tresladar e sobesorevy oory e 
consertei com ofisial de justisa comiguo abaixo asinado 
em trese de mano de seis Bentos e trinta e oito anos 
ambrosio pr* escrivão o Lis treslad,ar e sobescrevy 
Consertado por my tara ambrosia prs 	E oomiguo, juis 
ordinario p° lemme do prado. 

vereasão o 

3% Aos tre,se dias do smes de marso de mil e seis 
- s- 

Ben- 
tos e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
ahy pera se faser vereasão e sendo juntos pelos ofisiaes 
da camara foi dito ao procurador do conselho se ele 
tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito que eles. ofisiaes da °amara respondesern 
par resão ao conde :de monsauto em reposta de .  hila sua 

m  . 	" que' em°amara se...apiese UtoU a quoal loguo se.respon- 
deo a dita carta e o treslado ;dela fiquou,atras tresladado . 
e asisti fre° joygue juis do ano pesado em luguar do 
vereador gregono fagundes por estar doente de que se 
fes este termo eu ambr,osio pra escrivão da camara que 
ho escrevi 	lioxtel furtado 	P° mos madura --e frco 
Jorge 	Lemos 	Outrosi requere° o procurador do 
conselho que lhes requeria a eles ofisiaes da camara 
mandasem fixar quoartel que nenhuma pesoa levase 
gado pera o mar pelo caminho novo e sem manifestar 
a esta camara c5 pena de seis mil reis ho que visto pe- 
los ofisiaes da Gamara mandarão se fixase quoartel e 

ii 
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a.sinarão, ambrosio pra tam o  •escrevi 	Pu mos madura 

!p 	 lionel furtado 	Lentos 	Cosine da Silva. 

vereasão 

• 

• 

• 

' 

• • 

Aos vinte sete dias do Ines de marso de mil seis 
sentes e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se (as verettsão se jun- 
tarão ahy os ofisiaes da eamara vereadores e juis ordi- 
nano per de montes madureira e procurador do cou- 
selh,o pera se fa.ser vereastio e sendo juntos pelos Mi- 
sh es da cantara foi dito ao procurador do, conselho que 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo procur tdor do 
conselho foi dito, que lhes requeria mandasem limpar 
as ruas e carpir ho que visto pelos ofisiaes da chamara 
mandarão que se lhe tomase seu requerimta e que se 
fixa:_se quoartel de que se fes este termo eu ambrosio 
pra escrivão da câmara que ho escrevi 	Is moa um- 
dura —h lionel furtado 	gt4 fagumies 	Lemos 
Come da Silva. 

vereasão 

• 

Aos tres dias do met.; de abril de mil e seis sentas 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se ajuntarão 
ahy os vereadores e juis ordinario, pero leme e procura- 
dor do conselho cosme da silva pera se faser vereasão e 
sendo ahy pelos °Times foi dito ao procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer o fisese e pelo procura- 
dor do conselho foi dito que ele não, tinha que requerer 
ambrosio pr. ?ai que ho escrevi 	gra fagundes 
lionel furtado -- Lemme 	Cosme da Silva 

Is 

e 
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vereasão 

AO$ desasete dias do mes de abril de mil e seis Bentos 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarÃo 
ahi os vereadores lionel furtado e o vereador .  frco oprea 
de lemos e o procurador do conselho, desta vila cosmo 
da silva pera se faser vereasão e por não se achar nesta 
‘ila juis a aras de vereasão nesta vila se não fes verea- 
são de que se fes este termo para costar ambrosio pra 
escrivão o escrevi 	Lemos --- lionel furtado 	Ciosme 
da Silva. 

vereasão 

	

Ao pnmero dia do mes de maio de mil e seis 	 •1 
sentas e trinta e oito anos nosta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão aly os vereadores lionel furtado e o vereador 

	

ft° corsa de lemos e o procurador do conselho do ano 	 • 

pesado antonio ribeiro, por o procurador deste ano pre- 
zente não estar nesta vila e send,o juntos pelos ofisiaes 
da camara foi feito almotases pera servirem estes dous 
1110SCS de maio e junho a saber a antomo ribeiro por ser 
procurador do conselho do ano pasado na auzensia °  de 
met fiz giga e outro si fizerão almotasel a sebastião, fiz 
camacho o mago em lugar de João fiz de saavedra ve- 
read,or do ano passada por ho dito João ft/ de saavedra 
não vir a esta vila e diserse se chamava a jurisdisitO da 
vila da parnahiba e como asim fiserão os ditos almotases 
aguarão ambrosio, pra escrivão que ho escrevi ~" Lemme 

lionel furtado 	franco Coroa de Lemos 	Ant° 
nbero. 

vereasão 

Ao pnmero dia do mes de maio de mil e seis sen- 
tos e trinta e oito, anos nesta vila de são paulo em cama- 
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ra pelo juis ordinano pero leme do prado foi dado ju- 
ramt° dos santos evangelhos a sebastião fiz camacho o 
moso pera servir de almotasel estes dous meses de maio 
e junho ele o prbmeteo fazer seu ofisio, bem e vertia- 
deiramta e asinou timbroso pra escrivão que ho escrevi 

Sebastião fiz camacho 	Lemme. 

• 

vereasito 

• 

Aos alto dias do mes de maio de mil e seis sentes 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se junta- 
rão os vereadores lionel furtado e o vereador fre°  oorea 
de lemos e o procurador cosme da silva pera faser ve- 
reasão e sendo todos juntos por eles fo dito ao procu- 
rador do conselho que se ele tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que lhes requeria 
da parte de sua magia que mandasem por quoartel pera 
se fuer o caminho do mar e pelos aflautes da, camara 
foi dito que se fisese quoartel e fos4 fixad4 pela festa 
do espirito santo porque deriois de ipasada a festa no 
tempo por eles azinados virem todos os moradores laser 
ho dito caminho e que outrosi I fosem tomar pose das 
aldeas desta vila na forma costumada e que outro si 
lhes requeria da parte de sua magda lhe mandasem dar 
a 'carta do roxio da oamara e pose desta:vila porque 
tinha que requerer sobre iso ho/que visto pelos ditos 
ofisiaes da camara mandarão se lhe desem e protestou 
o procurador não enco,rer em pena eu ambrosio pra tara  
que ho escrevi 	Lemme honel furtado .."."" 

Lemos 
• osmie da Silva. 

II 	 vereasão 

Aps ‘quinze dias do mes de maio nesta vila de são 
paulo, nas cazas do conselho dela onde se faz vereasão 

• 

• 

• 

• 
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se juntarão ahy os vereadores lioniel furtado e fre° cores 
de lemos e ho juis ordinario poro de moram madureira 
e o procurador do conselho pera se faser vereasão e 
sendo todos juntos pelos ofisiaes da camaxa foi dito 
ao procurador do conselho se ele tinha que requerer o 
finse e pelo procurador do conselho foi dito que lhes 
requeria a eles ofisiaes da camara puzesem cobro nesta 
vila nos vendedeiros porquoanto vendem a agoardente 
por,mais_do que esta avaliado e as bananas hu cacho 
que se da pox- Eii'vintèm se vende por •dous e asim ou- 
tras couzas por mais dalmotaSaria ho que visto pelos 
ofisiaes da camara 'foi dito que ficase pera a primeira 
(*amara pa se condenarem os culpados eu ambrosia pra 
tatu 1 que ho escrevi -- Pa moa madura 	lionel furtado 
..~"" Lemos 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aos vinte e dons dias do mes de maio, de mil e seis 
sentas e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarã,o oli os vereadores lionelg furtado e o vereador fisco 
co,rea de lemos` e o pis ordinano poro de moraes ma- 
dureira e o 'procurador do conselho cosmo da silva pera 
se faser ereasão e sendo juntos em camara pelo pro- 
curador do conselho foi dito aos ofisiasa- da camara 
que lhes requeriaan fase': _os .caminhos _e sert 
ventips e _pontes desta,Yila pera as fa,s•endas em espesial 
a „ponte de botatam por estar desmanchada ho que visto 
pelas ofisiaci -  da camará mandarão que geralmente fise- 
sem todos seus caminhos e ponte e em espesial a ponte 
de botatami pera ho que se fixase quo,axtel de que Es 
este termo eu ambrosio pra escrivão, da camara que ho 
escrevi --- Pa in" madura 	honel furtado Lemos— 
Come da Silva. 

• 

Ne( 
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vereasão 

Aos dous dias do mas de junho de mil e seis sentos 
e trinta e oito anos nesta vila de itã() paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se ajuntarão 
ahy •OS juises ordinarios per° de moraes madureira e o 
mis pero leme do prado, e os vereadores fia> corea de le- 
mos e lionel furtado e o prpcurador do conselho para se 
faser liii vereador em auzensia de gaspar da costa que 
no pelouro saio de que fis este termo ambrosio pia taba - 
Hão e escrivão da camara que ho escrevi. 

Votos que se tomarão peara vereado,r 

Paulo clareara' 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e sendo tomados os votos se achou sair paul,o damaral 
com quinze votos pera servir de vereador em auzensia 
de gaspar da costa vereador que sahio no pelouro e 
mandarão que fose notifiquado ho dito paulo damaral 
viese a tomar juramento eu ambrasid pies e.tcnvã.o que 
ho escrevi P° mos madura -e- honey furtado Cosme 
da Silva 	franco Corea de Lemos. 

• 

termo de juramto dado, a paulo de 
amaral pera servir de vereador 

• Aos dous dias do mas de junho de mil e seis sentos 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo em calmara 
pelo juis ordinario per° leme do prado foi dado juramt° 
dos santos evangelhos a paulo •damaral pera servir de 
vereador na auzensia de gaspar da costa vereador que 
sahio no pelouro pera que bem e verdadeirámte servise 
seu ofisio ele prometeo faser de que fis este termo em- 
bromo pra  tam  que ho escrevi 	Paulo de amaral 
Lemme. 
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vereasão 

	

Aos minguo dias do mem de junho de mil e seis 
	 ■ 

santos e trinta e oito, anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão junta- 
ramse ali os vereadores lionel furtado e fre° coroa de 
ternos e pauto, damaral e o procurad,or do conselho cos- 
mo da silva pera se faser vereasão e sendo juntos pelos 
ofisiaes da ()amara foi dito ao procurador do con.sellici 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador 
do conselho lhe foi dito e requerido aos ofisiaes da ca- 
mara que lhes requeria fosom tomar pose das aldeas 
tio que visto pelos ofisiaes da chamara diserão que irião 
tortuir pose na forma costumada e que protestava não 
eneoror em pena não indo tomar pose de que fis este 
termo com deelarasão que pelo juis ordinario, pero leme 
do prado foi dito e requerido aos ofisines da eamara e 
juis poro de mo,raes madureira que ele lhe requeria 
goardasem a ley de sua magd" que mandava que ne- 
nhuma pesoa que não tose natural do reino de portu- 
gal tose alijai "d ee justisa porque o alcaide desta vila 
era castelhano e continuando servir protestava não em- 
corer em pcna algtla lw que visto pelos ofisiaes da m- 
inara foi dito que ate a primera eamara deferião eu 
ambrosio pra tam que ho eierevi 	Lemos 	P° m" 
madura — limei furtado -- paulo damanal 	Cosme 
da Silva 	Lemme. 

requenmt° que (es fre° jorgue como 
homen bon do povo 

Aos sinquo dias do mes de junho de mil e seis sen- 
tes e trinta e oito anos nesta vila de são paulo em cor 
mara estando juntos os ofisiaes da camara ante eles 
pareseo freo jorgue e por ele foi dito e requendo aos 
ofisiaes da eamara que lhes requeria da parte de sua 
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magde se fisesem pelouros pera almatases conforme a 
ley pera servirem pelos meses seguintes tudo na forma 
da ley protestando como homem bon do povo comprime 
a ley de sua magda neste cauzo ho que visto pelos Mi- 
sia es da eamara mandarão, que se eomprise a ley e que 
fose notifiquado o alcaide mor tese ate a primeira ca- 
mitra fazer elesão e pelouros pera OS almotases de que 
fis este termo eu ambrosio pra escrivão, da mimara que 
ho escrevi com declarasão que os ofisiaes da eamara 
mandarão que eu escrivão da °amara mostrase na pri- 
meira coreisão visto, fre° jorgue requerente ser o juis do 
ano ptasado joão 	savaadra e fre° João serem verei', 
dores e não goarclarem a dita ley que alegarão sobredito 
o escrevi 	Lemme 	lionel furtado 	filme° Corea 
Lemos paullo damaral Cosme da Silva. 

• 

e loguo, no dito dia pelo vereador mais velho lionel 
furtado foi dito e requerido aos ofisiaes da eamara que 
ele mandara ler a provizão do g" geral dio,go luis 
dolivra aos ofisiaes da eamara asima asinados 'a saber 
fre° corea de lemos e pauloidamaral verepores e juizes 
ordinarios pero de moraes e poro leme a quoal provizão 
dise ele vereador mais velho dava comprime por ser 
do governador geral e não do capitãek mor e pro- 
testava não se lhe dar em culpa em tempo algii visto 
&soltarem seus praseiros a outra provido do capitão 
mor de capitão dos indaos das aldeas dos aparai:Qin:lis e 
são nlgual e protestava não eneorer em pena algeta com 
as perdas e danos por quem direito for de que fis este 
termo que asma o vereador más velho ambrosio pra 
tam que o escrevi 	lionel furtado. 

e pelos ofisiaes da camara lago foi chamado aos ofisiaes 
da camara ao ouvidor desta capitania e senda ah pelo 
dito capitão mor e ouvidor antonio dagiar bariga foi 

• 
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dito que ele provera a aleixo leme de capitão dos indios 
das aideas de são miguei e dos garo,mimis por ordem que 
tinha do governador gueral pero da silva ppr estar em 
auto de guera e ser nesesario asistir capitão em cada 
Mia das aldeas porquoanto ho dito, vereador era velho 
e não podia asistir na dita aldea nem acudir as ocasiões 
do senviso de sua magde ou mandar os indios quoandq 
nesesarips forem de que se fes este termo que asma o 
OUN idor e capitão mor eu ambrosio pra escrivão que o 
escrevi 	Ant° de Aguiar Barriga. 

vereasão 

Aos dose dias do mes de junho de mil e seis seu- 
tos e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
DE os vereadores e juis ordinario pero leme e procura, 
dor do conselho e sendo ahi pelos ofisiaes da camara 
foi dito que se ele procurador tinha que requerer o fi- 
sese e pelo procurador do conselho foi dito que lhes re- 
queria a eles ditos ofisiaes da cairiam mandasem por 
coartel e andar a pregão os bens do conselho e a renda 
do N carde ho que visto pelos ofisiaes mandarão que se 
fixase quartel eu ambrosiq pra tabalião e escrivão da 
~ara que o escrevi 	lionel furtado 	Paullo do 
amarai. 	Lemos Cosmo da Silva. 

• 

termo de juramte dado a belchior de 
godoi gera servir ide juis 

Aos trese dias do rnes de junho de mil e seis sen- 
tos e trinta e oito anos nesta vila de são paul° nas casas 
do conselho desta vilà em camara pelo vereador paulo 
clamaral foi dedo o juramt° dos santos evangelhps a 
belchior de godoi pera servir de juis este ano de mil 
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e seis sentos e trinta e oito anos per sair no pelouro 
pera que bem e verdadeiramte sirva seu carguo ele ho 
prometeo faser bem e verdadeiramte seo ofisio de que 
fis este termo que 'minou com o vereado,r eu- ambrosio 
pra tam e escrivão da camara que ho escrevi 	Paulla 
da.maral .M.MM franca Corea de Lemos 	Belchior de godoi 
"ffin lionel furtado, 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aps desanove dias do mes de junho de mil e seis 
sentas e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas verea.são se 
juntarão ahi os Mimes da camara vereadores e juis or- 
dinario belchior de godoi e o procurador do ano pagado 
antonio ribeiro por ho procurador do conselho cosmo 
da silva não estar nesta vila e ser hido a vila de santos 
e sendo juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao pro- 
curador do ano, pesado que se ele tavese que requerer o 
fisese e pelo dito procurador foi dito ique ela não tinha 
que requerer eu ambrasio pra ctscrivãoida camara que ho 
escrevi 	Belchior de godo' se Honor furtado 	Patino 
&moral 	Anta Riba°. 

vereasão 

• 

• 

Aos vinte seis dias do mes de junho de mil e seis 
sentas e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão aly os ofisiaes da calmara vereadores e 
jjuis ordinario os adiente asinadas pera se faser ve- 
reasão e sendo juntos pelos oficiam da camara foi 
dito ao procurador do conselho se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que os dous meses dos almotases se hião acabando, e 
Babado que a de ser a primeira camara era ja tempo de 

• 
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aver almotases pelo que lhe requeria que se fisese almo- 
tases pera estes &xis meses que vem de julho e agostg 
ho que visto pelos ditos ofisiae,s da camara mandarão 
80 fisese almotases pera servirem os dons meses que 
vem de julho e ago,sto ho que visto pelos ditos ofisiaes 
da camara mandarão se fisese almotases pera servi- 
rem os dous mezes que vem de julho e agosto visto ser 
asini uzo e costume deste povo e asim g requerer o pro- 
curador do conselho sem embarguo do requerimt° atras 
que fies fre° jorgue e serem pasados sinquo meses do ang 
de que de todo se fes este termo eu ambrosio pra tani 
que ho escrevi --- pauto damaral 	lemos I".  Cpsme da 
Silva 	p° nios madura. 

• 

vereasão 

• 

Aos tres dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta e oito anos nesta vila de são pauto em camara 
pelo alcaide antonio, de queiros foi dito e requerido aos 
ofisiaes da camara condenasem a gaspar gomes em seis 
mil rs pera o conselho e acuzador conforme a coreisão 
po,r levar gado pera o mar pelo caminho do mar o que 
visto pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que se 
pasase precatorio pera a vila de santos pera ser sitado 
ho dito gaspar gomes gera a pena e peara ver jurar testas 
eu ambrosio, pra escrivão que ho escrevi 	Amaral 
lemos pónios madue 	honel furtado 	Cosme da 
Silva 	Antonio de queir,os. 

requerimto que fes o alcaide en câ- 
mara 

Aos tres dias do mes de julho de mil e seis sentes 
e trinta e oito, anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselh,o desta vila onde se fas vereasão se juntarão aly 
os vereadores e juiz ordinario pero de moraes Tmadureira 

• 
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e procurado,r do conselho pera se faser vereasão e sendo 
todos juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao pro- 
curador do conselhq que se ele tinha que requerer o 
fise,se e pelo procurador do conselho foi dito que ele não 
tinha que requerer de que se fes este termo eu ambrq- 
sio pra escrivão que ho escrevi I~M".  lionel furttado 
m" madura Lemos 	Amaral 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aos desasete dias do mes de julho de mil e seis 
sentos e trinta e oitq anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho onde se fas vereasão se juntarão aly 
os vereadores e o juis ordinario pero, de moraes madu- 
reira e o procurador do conselho cosme da silva pera 
se faser vereasão e sendo, todos juntos pelos ofisiam da 
camara foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o, fisese e pelo procurador do conselho foi 
dito e requerido aos ofisiaes da camara mandasem fixar 
quoarteis que se afilasem varas e covadol e pezos e meos 
alqueires por todo este mes ho que vi-stto pelos ofisiaes 
da camara mandarão se fixase 4juoartell como pedia de 
que se fes este termo de vereasão com declarasse.° que 
se não fes vereasão sabado pesado por resão‘  de eles ofi- 
siaes da esmera irem as aldeas,de são miguei e dos mat. 
romemis em serviu) de asrit magde de que eu escrivão 
dou fe irem as ditas aldeas ambrosio pra escrivã q que 
o escrevi -- 	m08 madura •ionel furtado 	Lemos 

Paullo &amarai 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aos vinte e quatro dias do mes de julho de mil e 
seis senteis e trinta e oito anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão k 
se juntara') os ofisiaes da camara pera se faser vereasão 

1 

• 
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e sendo juntos pelo procurado,r do conselho lhe foi re- 
querido que hobrigasem ao procurador do ano pasado 
mel filz giga dose conta de sinquo, ternos de medidas 
que faltas ão que erão bens do conselho o que visto 
pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que ate a pri- 
meira cantara procurasem hci dito mel .9'1. e o trouxese 
a este conselho ao pena de os pagar de sua casa e que 
outrosi lhel requeria da parte de sua niagde mandasem 
faser o caminho do mar e ponte e IMOS serventias desta 
vila hq que visto pelos ofisiaes da camara mandarão se 
fises•3 quatutel que de dia de nosa senhora do carme a 
oito dias que he a smquo de agosto por diante fogem 
todos faser o caminho do mar corno he uzo e custume 
perta o que se nomearão capitães gera acudirem eu am- 
brogio pre escrivão que o escrevi 	Pe mi" madura 
lionel furtado 	Lemos 	Cosme da Silva. 

vereasão 

• 
Aos vinte quatro dias do mes de julho de mil e 

seis sentas e trinta e oito anos nesta vila de são pauto 1 (o J (-) 
nas casas do conselho dela onde se fas vereasão se jun- 
tarão aly os vereadores e juis ordinario pero de mpraes 
madureira o procurador do conselho, cosme da silva 
e os homès bons do povo e loguo pelo, procurador do 
conselh,o foi dito e requerido aos ofisiaes da camara 
que lhes requerião que na forma da ley mandasem faser 
posturas pera efeito de os que vendem nesta vila s-leva- 
senfarvendagem ho -qUe .he liquidamte justo e loguq 

's". •3firsia—es".. da camara mandarão vir perante si a joã o 	 o 
sardozo e bertolameu til de . faria omès . de negosio e 
mercadores pera declararem_ho ques  era lisa° levarem 

- os 	en vendedores deer—vendagem e o que lhe davão a vender 
e por eles -foi dito e declarado debaixo do juramento 
que foi dado camara que era lisito, I em levarem somte 

tudo  sinquo ppr sente dsages,,Lendesem e sendo visto  l i tc ,I. , ■• t 4": 
"%anua  

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



1 

I 

• 

• 

398 

pelos ditos ofisiaes da camara e os homiis bons do povo 
que presente estavão diserão que era bom asim e que se 
✓otase e se fisese postura e se tes a presente postura.  e 
aseito na forma da ordenasão, pelo que mandão eles 
ditos ofisiaes da camara que nenhii vendedor desta vila 
que nella vender leve de vendagem mais de sinquo por 
sento com pena de seis mil rs pera o conselho e acuzador 
e pera que a todos conste mandarão que esta postura e 
&sento fose tresladado e frise fixado no pelourinho desta 
vila pera a todos ser notorio por não aver porteiro do 
censelho _que_ aja de apregoar pera serem condenados 
todos os que na dita pena encorerem de que se fes esta 
postura que asinarão eu ambrosio pra escrivão o escrevi 

P0 na00 madura 	honel furtado 	frco Jorge 
Franco Correa Lemos --- Cosme da Silva 	Calixto da 
mota 	Jn° nogr* de pazes 	Bert° de faria 
ma& "~". Ant° pedrozo dalvarenga -- Fernando de Ca- 
margo 	Joam barozo 	P° de morais dantas 	lu- 
quas fitz pinto 	João pais 	manoel 	Ant° 
Riber°. 

vereasão 

• 

Aos trinta e ha dia do mes de julho de mil e seis 
sentes e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nesta 
vila nas casas do, conselho desta vila onde se fas v•erea- 
são se juntarão aly os ofinaes da camara vereadores 
honel furtado e frco corea de lemos e paullo damaral 
e juis ordinario belchior de go,doi e o procurador do 
conselho cosme da silva gera se faser vereasão e sendo 
todos juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao pro- 
curador do conselho que se ele tinha que requerer o 
fisase e pelo procurador do conselho foi dito que lhe 
requeria rnandasem fixar quoarteis pera se faser.o ca- 
minho do mar como ja lho tinha requerido - e pite man- . 
dasem fixar quoartel pera se fazer a ponte de butatam 

• 

• 
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ho, que visto pelos ofisiaes da °amara mandarão se 
quartejas eu ambrosio pra escrivão que ho escrevi 

Belchior de godoi 	lionel furtado 	Paullo cla- 
mara' 	Lemos 	Cosmo da Silva. 

vereasão 

Aos sete dias do mes de agosto de mil seis sentos 
e trinta e oito nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se fas vereasão se juntarão 
aly os vereadores e juis ordmario, belchior de go/doi e 
o procurador do conselho cosmo da silva e sendo juntos 
pelos afisiaes da camara foi dito ao procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer o fise,se e pelo procura- 
& r do conselho foi dito que ele não tinha que requerer 
de presente eu ambrosio pra escrivão da camara que 
lio escrevi ." 

Belchior de Godoi 	lionel furtado 
Ponho, damaral 	Lemos Cosmo da Silva. 

vereasão 

Aos sete dias do :me.s de agosto de mil e seis sentos 
e trinta e oito anos nesta vila de são paulo pelos ofisiaes 
da camara foi tomado Mia rua nesta vila de são paulo \ 

z-,- 

para nobreza_ dela a quoal rua he pelo outáo da caia 
que foi de freo de proensa que oje são de salvador pires 
o moso comesando trinta palmos diante da dita taza 
pelos chãos que ahy estão ate onde acabaren os trinta 
palmos eorera a rua direita as casas de João pires pera 
aquela parte indo a rua direito e ominarão ambrosio p ral 
em que o escrevi 	godai g-- lionel 	Lemos Ama- 
ral 	Silva. 

treslado 

Aos quatorze dias do mes de agosto de mil e seis 
sentes e trinta e oito anos nesta vila de são paulo na 
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casa do, conselho onde se estavas laser vereasão se jun- 
tarão en comera os ofisiaes dela a saber os vereadores 
lionel furtado e fre° corea de lemos e paulo damaral 
e o juis ordinario pero de moraes madureira e o pro- 
curador do conselho cosmo da silva e sendo juntos en 
camara tratarão e poserão en pratiqua as couzas to- 
guantes ao bem comil da .tera e pera que cõste de como 
fiserão vereasão mandarão faser este termo por mi tam 
pelo escrivão da camara não estar nesta vila calixto da 
mota tam que ho escrevi 	pero de moraes madureira 

lionel furtado 	amarai 	lemos 	cosmo da 
silva 	o quoal traslado de termo eu tabalirto e escri- 
vão da camara o tresladei neste livro de vereaaão pera 
cõstar oje vinte e MI de agosto de mil e seis sentps e 
trinta e oito anos ambrosio prs escrivão e tabalião desta 
vila 	Consertado por mi taba"' ambrosio prs -- E co- 
migo Vereador Lemos. 

vereasão 
• 

• 

• 

Aos vinte e Mi dias do ifes de 4gosto de mil e seis 
sentas e trinta e oito anos nesta vila de são paulo en 
camara onde se fas vereasã,o se juntarão aly os ofisiaes 
da camara e por eles foi dito ao procurador do conse- 
lho se ele tinha que requerer do bem cometi deste povo e 
pelo procurador do conselho foi dito que ele não tinha 
que requerer eu ambrosio pra tala que ho escrevi 	P° 
mos madura 	bone' furtado 	Cosme da Silva 
Paullo damaral Lemos. 

e loguo no dito dia pelos ofisiaes da camara foi 
feito almotases pera servirem dous meses primeiros se- 
guintes de setembro e outubro a jeronimo dias e a dio- 
guo maltas da costa e mandarão fosem notifiquados 
viesem tomar juramt° os ditos almptases e se lhe corese 
folhas e aunarão ambrosio pra escrivão que ho escrevi 
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P° mOS madura --- lionel furtado 	Lemos 	Paulo 
(Minorai 	Come da Silva. 

vereasão • 

Aos vinte e oito dias do mes de agosto, de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho, desta vila onde se fas vereasáo se 
juntarão aly os vereadores lionel furtado e fre° corea 
de lemos e o juis belchior de godoi pera se faser verea- 
são, e p,or não vir o procurador desta vila per mandar 
escrito como estava doente se não fes vereasão de que 
fis este termo ambrosio pra escrivão da camara que ho 
escrevi 	Belchior de godoi 	lemos -- lionel furtado. 

vereasão 

Aos quatro dias do mes de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do co,nselho desta vila onde se costuma faser ve- 
reasão se juntarão aly os vereadores adiante asinados 
lionel furtado e fre° corea de lemos e gregorio fagundes 
e o juis belchior de godoi e o procurador do conselho 
cosme da silva pera se faser vereasão e sendo juntos 
diserão ao procurado' do conselho se tinha que roque- 
rer do bem comi" deste povo o fisese e pelo procurador 
foi dito que não tinha que requerer de que se fes este 
termo que asinarão ambrosio pra tam que ho escrevi -- 
Belchior de godoi 	lionel furtado, 	Lemos 	gr° 
fagundes 	Cosme da Silva. 

termo de juramto dado aos almotases 
dioguo marfins e jeronimo dias 

Aos quoatro dias do mes de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito ano,s nesta vila de são paulo nas 

26 
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casas do conselho desta vila pelo juis belchior de godoi 
foi dado juramt° dos santos evangelhos a jeronimo dias 
e a dioguo martins da costa pera servirem de almotases 
estes dous meses que presente vem de setembro de o 
ano presente e outubro o quoal juran t" se lhe deu en 
camara por os juizes diserem os não trasião 1, rol nem 
serem omesiados eu ambrosio pra escrivão, da camara o 
escrevi 	Dioguo miz da costa 	Jeronimo dias 
Belchior de godoi. 

vereasão 

o 
Aos onze dias do mes de setembro de mil e seis 

sentas e trinta e oito anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se costuma faser ve- 
reasão se juntarão, aly os ofisiae,s da °amara ao diante 
asinados pera se reser vereasão e sendo juntos pelos ofi- 
siaes foi dito ao procurador do conselho se tinha que 
requeier o fisese e pelo procurador do conselho foi re- 
querido aos ofisiaes da camara que peste povo caresia de 
pão mantimento, nesesario pelo que lhe /requeria man- 
dasem pelo alcaide notifiquar a quem tiVese trigo (lese 
pão a este povo ho que 'visto pelos ofisiaes da camara 
diserão . que farra-o deligensia pa que onvese pão na vila 
e que outrosi lhes iequeria rnandasem aos almotases 
goardasem as posturas sobre o vinho ho que visto pelos 
ditos bfisiaes da camara mandarão que fosem notifi- 
quados os almotases goardasem as posturas sobre o preso 
dos vinhos eu ambrosio pra escrivão da °amara, o escrevi 

P° mos madura Lemos 	Cosme da Silva lionel 
furtado. 

• 

e loguo no dito dia en caniara ante os ofisiaes da 
eamara pareseo fernão dias procurador dos indios desta 
vila de são paulo e João fiz saavedra capitão dos indios 
dablea de marueri e por eles foi dito e requerido aos 

• 

1■■■■■■ 
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ditos ofisiaes da camara que lhes requeria puzesem co- 
bro, nos mãos da aldea de inarueri porquoanto se des- 
pejava e en casa de João inisel estavão tres cazais a 
saber manoel samiro e sua, mulher e hü filho cazado e 
autonio meriquiozo com sua mulher e filhos pelo que 
lhes requerião da parte de sua magde puzesem cobro 
niso bo que visto pelos ofisiaes mandarão se pasase pre- 
(batom pera os o,fisiaes da camara de parnahiba pera 
vir perante eles ofisiaes en °amara ho dito joão misel 
pareser ante eles ofisiaes da carnara no termo de oitp 
dias sob pena de seis mil rs pera a bula da crusada e 
escrevi 	fernão dias -- João az de saavedra 	P° 

madura 	lionel furtado 	Cosme da Silva 
Lemos. 

vereasão 

Aos deso,ito dias do nies de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas verea,:ão se 
juntarão alii os vereadores ao diante asinados o juis 
ordinario pero de moraes inadureira e o procurador do 
cor sellio cosme da silva e sendo to,dos juntos pelos ofi- 
siaes da camara foi dito ao procurador do conselho se 
ele tinha que requerer o fisese e pelq procurador do 
conselho foi dito que avendo dinheiro do conselho se 
fisese hitt braso e pezos pera se alugarem pera venderem 
pera o co,nselho ho que visto pelos ofisiaes da camara 
que presentes estavão mandarão que .avendo dinheiro 
do conselho se fisese braso de pesar e pezos eu ambrasio 
pra escrivão da camara que ho, escrevi 	P° meia madura 

lionel furtado 	gr° fagundes 	Lemos 	Cosmo 
da Silva. 

• 
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termo de juramt° dado ao juis do 
ofisio de alfaiate 

• 

Aos vinte e sinquo dias do mes de setembro de 
mil e seis sentos e trinta e oito anos nesta vila de são; 
paulo nas casas do conselho desta vila pelo juis ordina- 
rio, pero de moraes madureira en camara foi dado o 
juramt° dos santos evangelhos sobre ha livro deles a 

João roiz alfaiate pera ser juis do ofisio, de alfaiate per 
não aver nesta vila de presente juis do ofisio e pereser 
a tera por falta de juis pera eseminar os mais ofisiaes 
visto aver muitos que não são eseminados ho que se 
fes por bem do povo e a requerimt° do procurador do 
conselho ele resebeo juramt° e prometeu, faser juis de 
ofisio de alfaiate seu ofisio bem e verdadeiramte am- 
brpsio pra em que ho escrevi com declarasão que foi feito 
ho dito João roiz juis do ofisio de alfaiate por votos dos 
mais ofisiaes alfaiates por levar seis votos eu sobredito 
escrivão da camara que ho escrevi H João rolz 	P° 
mos madura. 	 4 

vereasão 

• 

• 

Aos dous dias do mes de outubro de mil e seis sen- 
tas e trinta e oito anos nesta vila de são paulo en oa- 
mara onde se fas vereasão se juntarão aly os ofisiaes 
da camara e sendo juntos pelos ofisiaes da camara foi 
dito ao procurador do, conselho se ele tinha que reque- 
rer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito que 
ele não, tinha que requerer ambrosio pra que ho escrevi 

lionel furtado ---- gregorio fagundes 	Lemos 
mos madura 	Cosme da Silva. 

é 

• 

• vereasão 

o 

Aos nove dias do mes de outubro de mil e seis 
sentas e trinta e oito, anos nesta vila de são pauto nas 

á 

-em 
.OW 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



405 

casas do conselho desta vila onde se costuma faser ver 
reasão se Juntarão ahi os ofisiaes da camara vereadores 
e juis ordinario, pera se falsar vereasão e o procurador 
do conselho e sendo juntos en vereasão pelos ofisiaes 
da moera, foi dito ao procurader do conselho se tinha 
que requerer o fisese e por ele foi dito que ele mio tinha 
que requerer eu ambrosio pra tani da camara ho escrevi 

gregorio fagundes—Frane° Correa de Lemos—lionel 
furtado 	Pu m" madura 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Aos dezaseis dias do mes de outubro de mil e seis 
seetos V tiinta e oito anos nesta vila de são paulp nas 
eas us  do, conselho desta vila onde se fas vereasão se 
tarão thi os vereadores o juis ordinario e procurador 
Iø conselho pera, se faser vereasão e sendo juntos pelos 
Asilais da camara foi dito que lhes requeria da parte 
de sua magde obrigasem a quem corta carne a cortase 
1 o asongue com pen a  que lhe paresese o que Nisto 
pelos ofisiaes mandarão se Nas° quoartel que com 
pena de dons mil res ninguem cortase carne fora do 
asougue ambrosio pra lio, escrevi 	lionel furtado 
gr' fagundes 	ri,  In" madura 	Cosme da Silva. 

vereasão 

Ao.: vinte e tres dias do mes de outubro de mil e 
seis sentas e trinta e oito anos neizta vila de são pauloi 
nas casas do conselho desta vila onde se 11as vereasão 
se junt irão alii os vereadores o juis ordinario e procu- 
rador do conselho pera se faser sereasão e sendo juntos 
pelos ofisiaes da camara foi dito, ao procurador do con- 
selho que se tinha que 'requerer do bem comii deste 
povo o fisese e pelo procurador do conselho foi reque- 
rido aos ofisiaes da camara que ele estas a enformado 
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é 

como o, capitão mor desta capitania tinha condenado 
todos os soldados do capitão joão rapozo bogaro por 
não lio acompanharem a vila de santos sendo que os 
que não forão acompanhar ao dito joio rapozo forão, a 
faser o caminho do, mar conforme o quoartel que foi fi- 
xado •per eles ditos ofisiaes da camara em comprimt° 
dos capitolos de coreisão e mandados os o,uvidores gue- 
raes que mandão que todos os anos se fasa o dito, ca- 
minho do mar com graves penas e o ano se ir acabando 
pelo, que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da calmara 
acudisem a iso e se não executa.sem as condenasões que 
o capitão mor fisera aos ditos moradores visto irem fit- 
ser o caminho, do mar o que visto pelos ditos ofisiaos 
da eamara foi dito acudirião a iso eu ambrosio pra ta- 
balião e escrivão da cantara que ho escrevi 	Belchior 
de godoi 	lionel furtado ---- gregorio fagundcs 	le- 
MOS 	Cosme da Silva. 

• 

e 

e 

• 

vereasão 

Aos trinta dias do mes de outubto de Mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila ilte são paulo, nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da camara pera se faser verea- 
são e sendo juntos pelos ofisiaes da camara foi dito ao 
procurador do conselho que se ele tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do conselho foi dito, que lhes 
requeria fisesem almota.ses e sendo visto pelos ditos o,fi- 
siaes mandarão, que se lhe tomase seu requerimt° eles 
farião almotases eu ambrosio pra tara  cf lw escrevi 
Belchior de godoi 	liontel furtado 	gr° fagundes 
lemos 	Corne da Silva. 

termo de como se fiserão almotases 

, 

e loguo, no dito dia trinta de outubro de mil e seis 
senos e trinta e oito anos pelos ofismes da catnara foi 
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feito alinotases a fre° velho de inoraes e a gonsalo, men- 
des peres pera servirem de almotases estes dous meses 
de novembro e desembro e como OS fisese minarão, am- 
brosio pra o escrevi 	Belchior de godoi 	lionel fur- 
tado, 	gr° fagundes 	Lem,os 	Cosmo da Silva. 

termo de juramto dado aos almotases 

Ao primero dia do mes de novembro de mil e seis 
sentes e trinta e oito anos eu cantara pelo juis ordina- 
rio belchior de godoi foi dado o juramt° dos santos 
evangelhos a fre° velho de moraes e a gonsalo mendes 
peres pera servirem de almotases estes dous meses do 
novembro e desembro emealeguandolhe fisesem bera 
seus ofisios como sua magde manda eles o prometeo 
faser ambrosio pra escrivão que escrevi 	gl° mendes 
peres 	Belchior de godoi 	fre° velho de moraes. 

vereasão 	 • 

Aos seis dias do lues de nove ibro de mil e seis 
sentios e trinta e oito anos 1 esta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão ahi os ofisiaes da cantara pera se faser vereasão e 
sendo todos juntos pelos ofisiaes da eamara foi dito 
ao procundor do conselho que se ele tinha que reque- 
rer o fisase e pelo procurador do, conselho foi dito que 
ele não tinha que requerer mais que mandasem faser o 
caminho da banda dalem e ponte nomieando pa iso 
capitão pesos que seja daquela parte ho, que visto pelos 
ditos ofisiaes da camara mandarão que se fixase quoar- 
tel nomeando os moradores quem deve faser a dita ponte 
eu ambrosio pra escrivão, da camara que ho escrevi 
Belchior de godoi 	lionel furtado 	gregorio fagun- 
des 	Cosme da Silva 	Lemos. 
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vereasão 
• 

Aos trese dias do mias de novembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da camara pera se faser verea- 
são e sendo juntos pelos ofisiaes da camara, foi dito que 
ele não tinha que requerer e fis eu escrivão este termo 
ambrosio, pra escrivão da camara que ho escrevi 	Bel- 
chior de godoi 	lionel furtado ---- gregorio fagundes 

Cosme da Silva 	Lemos. 

vereasão 

Aos vinte dias do, mes de novembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da camara e o procurador do 
conselho do ano pasado antonio ribeiro por o procura- 
dor do, conselho cosme da silva se não acl?ar nesta vila 
e sendo todos juntos pelos ofisiaes da carpa foi dito ao 
procurador do conselho, desta vilj, do ano pasado que 
se tinha que requerer o fisese e pelo procurador do con- 
selho foi dito que não tinha que requerer eu ambrosio 
pra escrivão lw escrevi ---- gregorio fagundes 	Belchior 
de godoi 	lionel furtado, 	Ant° riber° 	Lemos. 

9.• 

Auto que mandarão faser os ofisiaes 
da coimara 

• Ano do, nasimto de noso senhor isus cristo de mil 
e deis sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo 
na capitania de são %isente do brazil eca nesta dita 
vila nas casas do conselho dela onde se fas vereasão, es- 
tando en camara os ofisiaes dela por eles foi mandado 
a mi tabahão e escrisão da carnara faser este auto en 

• 
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como era verdade que oje eles ditos ofisiaks da camara 
forão em pesoa a porta do padre vigairo com alguns 
mês bons do povo a mandar fazer hu requerimt° ao pe 
✓igaiio, manoel mmes que estavão enformados que ele 
padre vigairo manoel nunes se metia na jurdisão real 
e a queria usurpar na visita que ia faser pelo que lhe 
requererão - da parte de sua magde Mia e muitas vezes 
não se intrometese por modo algii que era usurpar jur. 
disão real querendo visitar sobre vindas de indio,s foros 
nitrados do sertão por real jurdisão de sua magde e 
estava mandado per capitolos de coreisao não, consen- 
tisem eles ofisiaes usurpar a dita jurdisão real e lhe 
mandou ler o capitolo de coreisã,o po,r mi escrivão e 
outrosi lhe requereião antes de visitar nem entrar em 
✓isita mostrase poder e provizão pera lw poder faser 
e outrosi mostrasein seus ministros que servem diante 
ele mostrasem suas provizaes pera se saber que pesoas 
os proverão e se encontravão a jurclisã,o de sua magde 
porque a tensão deles ditos ofisiaes não era mais que 
garclarse em tudo o serviso de deus e de sua magde e 
sua real jurdisáo não servisem parte protestando, de a 
defenderem pela obrigasão de seus ofisios e o povo que 
presente esta%a clamou se •defendese a dita jurdisão sob 
P° na de se lhe dar enculpa fasendose deligensia com 
ho dito pe vigairo disera que não queria mostrar suas 
Provizões nem poder que tivese a eles ofisiales da camara 
batendo com ho pe no chão diante dos ofisiaes da ca- 
mara e povo, junto falando em altas vozes pelo acor- 
darão eles ()times que de tudo se fisese este auto pera 
a todo tempo tostar da verdade e acordarão que se pa- 
sase hii quoartel pera que fose fixado que nenha va- 
salo dei rei leste povo da jurdisão, real fose a visita ate 
o, dito pe vigairo não mostrar suas provizõe,s e seus me- 
mstros pera se saber as formas das provizões pera em 
tudo se go,ardar o iserviso de noso senhor e de sua magde 
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e se defender sua real jurdisão as quoaes deligensias 
se fiserão perante mi )escrivão da camara e perante ho 
tam calixto da mota e eu tam e escrivão da camara por 
mandado dos ofisiaes notefiquei ao pe vigr° se não me- 
tese na jurdisão dei rei eu ambrasio pra tam que escrevi 

o mos madura --- gregorio fagundes 	lionel furta- 
do --- franco Correa de Lemos Ant° riber° 	Belchior 
de godoi. 

vereasão 

Aos vinte e sete dias do ines de novembro de mil e 
seis sentos e trinta e oito anos nesta vila de são, paulo 
nas casas do conselho dela onde se fas verrasão se jun- 
tarão ahi os ofisiaes da camara vereadores e juis ordi- 
nario pero de moraes e procurador do conselho pera se 
faser vereasão e sendo, todos juntos pelos ofisiaes da 
camara foi dito ao procurador do conselho que se ele 
Unha que requerer couzas do bem comü deste povo, o 
fisese e pelo procurador do conselhp foi dito que elo 
não tinha que requerer do, que fis ieste termo eu am- 
brosio pereira tabalião e escrivão dd camara que o es- 
crevi 	gr° fagundles 	lionel furtado 	1)0 mos ma- 
deira 	Cosme da Silva 	Lemos. 

• 

1 • 

e loguo no dito dia en calmara ante os ofisiaes dela 
pareseo free jorgue pesoa que esta obrigado a dar carne 
neste povo e por ele foi dito e requerido aos ofisiaes 
da camara que nesta vila se cortavão duas reses a saber 
hria 'em casa de pauto da cunha e outra em casa do 
alcaide desta vila antonio de queiros pelo, que lhe re 7  
queria prosedesem contra os ditos na forma da -lei e 
QS condenasem nas penas da dita lei ho que visto pelos 
ditos ofisiaes da camara lhe mandarão tomar seu re- 
querimt° e remeterão o cauzo ao JULS ordinario pera que 
se dose a kexecusão ambrosio pra tam o escrevi 	free 

• 
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Jorge 	P° m°8  madura 	Lemos 	lionel furtado, 
Cosine da Silva 	gregorio fagundes. 

e loguo no dito dia em camara pelo vereador mais 
velho lio,nel furtado foi requerido ao juis ordinario e 
mais ofisiaes da camara que conforme a provizão do 
gouvernador gueral o mettsem de pose da aldea dos 
garomimis por capitão dela conforme a dita provizão 
Fio que visto pelo dito juis e mais ofisiaes da camara 
foi dito que se reportava° 'as provizões e auto de po,se 
que nesta camara estão das poses que se farão tomar 
as aldeais todas as quoaes ho dito vereador se achou pre- 
sente do que fis este termo ambrosio pra tam e escrivão 

camara o escrevi --- P° mos madura 	Lemos 	gr° 
fagundes 	Cosnne da Silva 	li,onel furtado. 

vereasão 

Aos qu:oatro dias do mes de dezembro de mil e seis 
sentas e trinta e oito, anos nesta vila de são paulo nas 	 • 

°azas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão •ahi os ofisiaes pera se Ser vereasão e sendo 
juntos pelos ofisiaes foi dito ao procurador se tinha que 
requerer o fisese e pelo procurador foi dito que ele não 
tinha que requerer ambrosio pra escrivão que o escrevi 

gregorio, fagundes 	P° mos madura 	lionel fur- 

	

tado --- Cosme da Silva 	Lemos. 

vereasão 

Aos ouse dias do, me,s de dezembro de mil e seis 
sentos e trinta e oito anos nesta vila de são paulo nas 
casas do, conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da camara os abaixo usinados 
pera se faser vereasão e sendo juntos pelos ofisiaes da 
camara foi dito ao pro,curador do conselho se tinha 
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que requerer o fisese e pelo procurador do conselho se 
achar presente por ele foi dito que ele não, tinha que 
requerer eu ambrosio pra o escrevi 	gregorio fagun- 
des Franca Corroa de Lemo,s 	Belchior de godoi 
lio,nel furtado a Com declarasão que estiverão espe- 
rando os vereadores e procurador do conselho pelo juis 
e logu.o chegou e asinou com os mais ofisiaes da °amara 
sobredito escrivão que escrevi. 

t» 	• 

Sertifiquo eu ambrosio pra escrivão da camara des- 
ta vila de são paulo que he verdade que os ofisiaes da 
camara desta vila deste presente ano mandarão levantar 
forqua e eu tam  eescrivã. ° da camara dou ft ver a 
forqua armada ambrosio pra escrivão que o escrevi 
Ambrosia pra. 

1 • 

e 4 1 

• 

• 

• 

de" 
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ANNO DE 1639 
_ 

J uizes : 	Amador Bueno, Garcia Rodrigues Velho. 

Procurador do Concelho: — Sebastião Gil. 

Vereadores : 	Manuel Mourato Coelho, Gaspar Cubas, Pedro 
Fernandes Aragão. 

Escrivão : — Ambrosio Pereira. 

Almotaceis : 	Antonio de Siqueira, Antonio Leitão Queiroga, 
Antonio de Saavedra, Domingos Pires Valladão, 
Francisco Sotil, Manuel Paes de Linhares. 

• 

Alcaides : 	Antonio de Queiroz, Francisco Preto. 
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Ao primem dia do mes de janero de mil e seis sen- 
tas e trinta e nave anos nesta vila de são paulo en ca- 
mera vierão ahi os ofisiaes da calmara do ano pasado 
a saber vereadores lionel furtado e franco conca de 
lemos e gregorio fagundes e os juises poro de moraes 
madureira e belchior de godoi e o procurador do conse- 
lho cosme da silva pera se abrir o pelouro na forma 
da lei e sendo ah i todos juntos se abrio o pelouro e 
abrindose se achou sair no dito pelouro por pises pera 
servirem este dito ano amador bueno e grasia roiz e 
pera servirem de vereadores mano,e1 mourato e gaspar 
cubas e pero madeira e pera servir de procurador do 
conselho logo fernandes de que se fes este termo per 
asim cõstar do dito pelouro, que se abno de que eu es- 
crivão da eamara dou fe pesar asim na verdade ambrosio 
pra escrivão da camara que ho escrevi 	Belchior de 
godoi greforio fagundes P mos madura a_ Franco 
Correa de Lemos honel furtado -- Cosme da Silva — 
Ambrosio pra. 

• 

e loguo no dito dia foi entregue ao, vereador do 
ano pesado lionel furtado húa das chaves do cofre dos 
pelouros e como se lhe entregou minou oje o prtmero 
dia do mes de janero de mil e seis sentos e trinta e nove 
anos ambrosio pr o escrevi -- lionel furtado. 

• 

• 

27 
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vereasão 

R 

• 

Aos seis dias do mes de janero de mil e seis Bentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila en chamara pelo juis ordinarict 
grasia roiz velho, foi dado o jurame dos santos evange- 
guelhos a amador bueno pera servir o cargu,o de juis 
ordinario neste presente ano por sair no pelouro que se 
abriq pera que bem e verdadeiramts serviu ele ,pro- 
meteo faser seu ofisio e carguo como deos lhe dose a 
entender e o dito juis o ouve por empoado do carguo 
de juis ao dito amador bueno eu ambrosia pra escriyão 
da camara que ho 'escrevi 	Amador bueno 	Gania 
Roiz Velho. 

• 

vereasão 

Aos oito dias do mes de janero de mil e seis Bentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo en eamara, 
pelo juis ordinario amador bueno foi dado o juramento 
dos santos evangelhos sobre tiú livro deles a manoel 
mourato pera servir de vereador este dito ano por sair 
no pelouro pera que bem e verdadeiramte servise o car- 
guo do vereador e ele o prometeo faser bem e verda- 
deiramte e asinou ambrosio pra escrivão que ho escrevi 

Manoel mo,urato -- Amador bueno 

• 

vereasão 

Aos quinze dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão, se juntarão 
ahi o juizes ordinarios amador bueno e grada roiz e o 
vereador manoel mo,urato e o vereador do ano pasado 
frio° correa de lemos e o procurador do ano pasado cos- 
me da silva pera se fazerem dous ofisiaes que faltãci 

••■ 
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e loguo no, dito dia pelas ofisiaes da camara do ano 
pasado foi mandado ao alcaide desta vila a buscar nesta 
vila aos ofisiaes que no pelouro sairão a saber aos juises 
amado,r bueno e grasia roiz e vereadores manoel mou- 
rato e gaspar cubas e pero madeira e o procurador lopo 
fernandes e por nesta vila de presente não estarem nela 
os ditos amador bueno e grasia roiz nem manael mou- 
rato nem ga-spar cubas nem o procurador lopo flez se 
lhe não deu juramt° e pose oje no dito dia de seus 
ofisios como castava por fe do alcaide que diso deu e 
como ho dito. alcaide deu a dita fe asinou somente se 
achou estar nesta vila pero madeira ao quoal se lhe não 
deu juramt° e pose por estar empedido por cauzo crime 
e os ofisiaes mandarão ao alcaide desta vila que fose 
as casas e fasendas dos ditos amador bueno e grasia 
roiz juizes e dos veneadores gaspar cubas e manoel mon- 
rato viesem tomar pose e juramt° pera servirem seus 
ofisias e asinarão eu ambrosio pra tam que o escrevi 
Franco Correa de Lemos --- lionel furtado 	gregorio 
fagundes 	P° nios madura 	Belchior de godoi 
Cosme da Silva. 

vereasão 

• 

Aos sinquo, dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo em 
camara pelo juis ordinario do, ano pasado pero de ino- 
raes madureira foi dado juram? dos santos evangelhos 
a grasia raz pera servir de juis ordinario este ano pre- 
sente por sair no pelouro peia que bem e verdadeiramte 
sina seu cago de juis como deos lhe der a entender 
e sua magde manda ele o promete° faser e o juis ppro 
moraes do ano pasado o ouve por emposado e prometeo 
fager seu ofisio, ho dito grama roiz o carguo como deus 
lhe dese a entender eu ambrosio pra escrivão da camara 
que ho °semi 	Garsia Roiz velho 	Po mos madura. 

• 

14 	; 

• 

1 

aPINISEMffill 1•Mael~1~ 
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termo de juramto dado a pero fiez 
aragones 

Aos quinze dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e no,Ve anos pelo juis ordinano amador 
hueno foi dado o juramt° dos santos evangelhos a pero 
fernandes aragones pera servir de vereador este dito 
ano durante a auzensia e empedimt° de pero, madeira 
que no pelouro saldo pera que bem e verdadeiramto 
sirva seu ofisio ele promete° faser de que fis este termo 
runbrosio pra escrivão da cumpra que ho escrevi 	do 
per), t fiz aragones 	Amador bueno. 

termo de juraint° dado, a gaspar 
cubas pera, servir de vereador 

Aos desanove tdiaas do me s tde janero de mil e 
sr.sis mentos e trinta e nove anos nesta vila de são pauto 
en camara pelo juis ordinario grasia roiz velho foi 	 • 

dado o juramto dos santos evangelhos a gaspar cubas 
elho pera servir este ano presente de vereador mais 

vellli por sahir no pelouro que abrio dig, de janero deste 
ano presente pera que bem e verdadeiramt° sirva seu 
ofisio como sua magd° manda no regrimt° da ordenasão 
e se lhe não deu juramt° mais sedo por ho dito verea- 
dor nio poder vir a esta vila por :estar tendisposto e ele 
prona teo faser bem e verdadeiramente seu ofisio de 
que fis este termo que asinou ambrpsio pra escrivão que 
escrevi 	gaspar cubas 	Garsia Rolz Velho,. 

vereasão 

Aos vinte e dous dias do, mes de • anero de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarãp ahi os vereadores e juizes ordinarios e por o pro- 
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nesta camara a saber ha vereador e lià procurador Ui 
vereador em auzensia e durante ho impedimt° de pero 
madeira que no pelouro sahio e hú procurado,r em au- 
zensia de lopo fernandes que no pelouro sahio com de- 
clarasão se não, achar presente mais •fismes por o ve- 
reador que no pelouro sahio gaspar cubas não vir a 
esta vila depois que ho pelouro se abrio nem ter tomado, 
juramt° e dos veseadores se não achar dos do ano pa- 
sado nesta vila mais que ho, dito frc° corea de lemos eu 
ambrosio pra escrivão da camara escrevi 	Manoel 
mourato 	Franco Correa de Lemos 	Amador buenp 

Come da Silva 	Garsia Roiz Velho. 

Votos que se tomarão pera liii. verea- 
dor e procurador do conselho 

t 

• 

• 

• 

■ 

pa vereador 
p° flsz aragones 	1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 
pa procurador do c° 
bernardo da mota 	1 1 1 1 1 1 	1 1 
pa procurador ant° ribeiro'

• 
 

pa procurador miguel grasia carasquo 
pa vereador paulo damaral 
bastião gil p° procurador 1 

e sendo tomados os votos se achou sahir por vereador 
com quatorze votos parei fernandes aragones durante a 
auzensia e empedimt° de pero madeira que sahio no pe- 
louro e por procurador do conselho bernardo da mota 
com onse votos de que os ofisiaes mandarão que fosem 
notifiquados os sobreditos bernardq da mota e pero 
aragones viesem tomar juram? eu ambrosio pra escri- 
Vil° o escrevi Garsia Reli Velho 	Amador bueno 
Manoel mourato 	Franco Co,rrea de Lemos 	Cosnie 
da Silva. 

1 

• 
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vereasão 

Aos dose dias do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão onde 
estavão juntos os vereadores e procurador do ano pasado 
cosme da silva por não aver ainda pro,curador do con- 
selho e juis ordinario pera se fazer vereasão e sendo 
juntos pelos ofisiaes foi dito ao, procurador do conselho 
do ano pasado cosme da silva foi dito aos ofisiaes da 
camara que lhes requeria fisesem procurador porquoan- 
to ele dito cosme da silva era omen pobre e mo,rava lon- 
gue e não podia asistir todos os ,sabados pelo, que fal- 
tando algii sabadio protestava não pencorer en pena e os 
ofisiacs lho mandarão, tomar seu protesto ambrosio pra 
escrivão o escrevi 	Gaspar Cubas 	Amador bueno, 
Manoel mourato 	Cosme da Silva 	Pa fPz aragones. 

vereasão 

Aos Pdesanove dias do, mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os vereadores mel mourato e pero fPz e 
juis grasia roiz velho e o procurador do outro ano pa- 
sado mel fisz .pera se faser vereasão por de presente ainda 
não aver procurador pelos ofisiaes foi dito que se ele 
tinha que requerer do bem comú ho fisese e pelo pro- 
cmador do outro ano pasado mel fiez foi requerido aos 
ofisiaes que eles manda.sem fazer ho caminho e pontas 
das serventias desta vila ho que visto pelos ofisiaes 
mandarão se fisese quoartel e que fose fixado, com pena 
de sinquo tostões pera conselho e acuzador ambrosio pra 
ho escrevi 	Garsia Reli Velho --- Manoel mourato 

=Ni p0 fPz aragones 	manoel fPz 	Gaspar Cubas. 
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Ao primem dia do mas de janero de mil e seis sen- 
tas e trinta e nove anos nesta vila de são pauto en ca.- 
mara vierão ahi os ofisiaas da camara do ano posado 
a saber vereadores lionel furtado e fleme° corna de 
lemas e gregorio fagundes e os juises pero de moraes 
madureira e belchior de godoi e o procurador do conse- 
lho comine da silva pera so abrir o pelouro na forma, 
da lei e sendo ahi todos juntos se abrio o pelouro e 
abrindose se achou sair no dito pelouro por juises pera 
servirei» este dito ano amador bueno e grasia roiz e 
pera servirem do vereadores inatiogl mourato e gator 
cubas e poro madeira e perra servir de procurador do 
conselho lopo fernandies de que se fes este termo per 
asim cõstar do dito pelourct que se abrio de que eu es- 
enviai") da remara dou te posar asim na verdade ambrosio 
pra escrivão da minara quo ho escrevi 	Belchior de 
•godoi 	greforio fagundes 	moa madura 	Franco 
Correa de Lemas — !tonel furtado Cosme da Silva 
Ambr,osio pra. 

e 

e loguo no dito dia foi entregue tia vereador do 
ano posado honel furtado Mia das chaves do cofre dos 
pelouros e corno se lhe entregou ominou oje o primero 
dia do mes de janero de mil e seis sentos e trinta e nove 
anos ambrosio pra o escrevi 	lionel Miado. 

27 

• 
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e loguo no dito dia pelos ofisiaes da camara do ano 
pasado foi mandado ao alcaide desta vila a buscar nesta 
vila aos ofisiaes que no pelouro sairão a saber aos juises 
amador bueno e grasia roiz e vereadores manoel mou- 
rato e gaspar cabas e pero madeira e o procurador lopo 
fernandes e por nesta vila de presente não estarem nela 
os ditos amador bueno e grasia roiz nem marnel mou- 
rato nem gaspar cubas nem o procurador lopo fi -ez se 
lhe não deu juramt° e pose oje no, dito dia de seus 
fisios como distava por fe do alcaiclo que diso deu e 

como ho dito alcaide deu a dita fe asinou somente se 
achou estar nesta vila pero madeira ao quoal se lhe não 
deu juramt° e pose por estar empedido por cauzo crime 
e os ofisiaes mandarão ao alcaide desta vila que fose 
as casas e fasendas dos ditos amador bueno e grasia 
roiz juizes e dos veneadores gaspar cubas e manoel mpu- 
rato viesem tomar pose e juramtn pera servirem seus 
ofisios e asinarão eu ambrosio pra tam que o escrevi 
Franco Correa de Lemos — lionel furtado 	gregorio 
fagumles 	Po mos madura -- Belchior de godoi 
Cosme da Silva. 

vereasão 

• 

e 

Aos sinquo dias do ,mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta N Lia de são paulo em 
camara pelo juis ordinario do, ano pasado pero de mo- 
raes naadureira fai dado juramt° dos santos eyangelhos 
a grasia roiz pera servir de juis ordina;rio este ano pre- 
sente por sair no pelouro pera que beni e verdadeiramte 
sina seu cargo de juis como deus lhe der a entender 
e sua magde manda ele o promete° faser e o juis ppro 
moraes do ano pasado o ouve por emposado e promete° 
faser seu ofisio, ho dito grasia raiz o carguo como deus 
lhe dese a entender eu ambrosio pra escrivão da mimara 
que ho escrevi 	Garsia Roiz velho 	P" mos madura. • 

'.••■•• (
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e loguo no, dito dia pelos ofisiaes da camara do ano 
pasado foi mandado ao alcaide desta vila a buscar nesta 
vila aos ofisiaes que no pelouro sairão a saber aos juises 
amador bueno e grasia roiz e vereadores man.oel mou- 
rato e gaspar cubas e pero madeira e o procurador lopo 
fernandes e por nesta vila de presente não estarem nela 
os ditos amador bueno e grasia raiz nem manael mou- 
rato nem gasspar cubas nem o procurador lopo fisz se 
lhe não deu juramt° e pose oje na dito dia de seus 
ofisios como ciistava por fe do alcaide que diso deu e 
como ho dito alcaide deu a dita fe asinou somente se 
achou estar nesta vila pero madeira ao quoal se lhe não 
deu juraint° e pose por estar empedido por cauzo crime 
e os ofisiaes mandarão ao alcaide desta vila que fose 
as casas e fasendas dos ditos amador bueno e grasia 
roiz juizes e dos vereadores gaspar cubas e manoel mpu- 
rato viesem tomar pose e juram? pera servirem seus 
ofisios e asinarão eu ambrosio pr tam  que o escrevi 
Franco Correa de Lemos 	lionel furtado 	gregorio 
fagundes 	Po nités madura 	Belchior de godoi 
Cosme da Silva. 

vereasão 

• 

• 

Aos sinqua dias do ,mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta N il a de são paulo em 
camara pelo juis ordinario do, ano pasado pero de mo- 
raes madureira foi dado juramt° dos santos evangelhos 
a grasia raz pera servir de juis ordinario este ano pre- 
sente por sair no pelouro pera que Um' e verdadeiramte 
sirva seu cargo de juis como deus lhe der a entender 
e sua magde manda ele o promete° faser e o juis ppro 
moraes do ano pasado o ouve por emposado e promete° 
faser seu ofisio, ho dito grasia roiz o carguo como deus 
lhe dese a entender eu ambrosio pra escrivão da camara 
que ho escrevi -- Garsia Roiz velho 	p° mos madura. 

4~w 
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vereasão 

Aos seis dias do mes de janero de mil e seis sentos 
4. trinta e nove anos nesta vila de são, pauto nas casas 
do conselho desta vila en calmara pelo juiz ordinariq 
grasia roiz velho, foi dado o juramt° dos santos evange- 
guelhos a amador bueno pera servir o cargu,o de juis 
ordinario neste presente ano por sair no pelouro que se 
abrio, pera que bem e verdadeiramte servise ele pro- 
meteo faser seu ofisio e carguo como deos lhe dese a 
entender e o dito juis o ouve por emposado do carguo 
de juis ao dito amador bueno 'eu a nbrosio pia escrivão 
da camaia que lio escrevi 	Amador bueno 	G arsia 
Roiz Velho. 

vereasão 

Aos oito dias do mes de janero de mil e seis sentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo en Gamara 
Pelo juis ordinario amador bueno foi dado o juramento 
dos santos evangelhos sobre hà livro deles a manoel 
mourato pera servir do vereador leste dito ano por sair 
no pelouro pera que bem e verdeideiramte servis° o car- 
guo de vereador e ele o promete° faser bem e verda- 
deiramte e a.sinou ambrosio pra escrivão que ho escrevi 

Manoel inourato 	Amador bueno. 

vereasão 

Aos quinze dias do mes de janero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão, se juntarão 
ahi qs juizes ordinarios amador bueno e grasia rolz e o 
vereador manoel mo,urato e o vereador do ano pa,sado 
fre° correa de lemos e o procurador do ano pa,sado cos- 
me da silva pera se fazerem dous ofisiaes que faltãq 
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nesta cenoira a saber hit vereador e tiú procurador lã 
mereador em auzene-ia e durante ho impediint° de pero 
madeira que no pelouro sahio e hà procurador em au- 
zensia de lopo fernandes que no pelouro sábio com de- 
clarasão se não achar presente mais ofisiaes por o ve- 
reador que no pelouro sahio gaspar cubas não vir a 
esta vila depois que ho pelouro se abrio nem ter tomada 
juram? e dos veztaadores se não achar dos do ano pe- 
sado nesta vila mais que bo dito fre° oorea de lemos eu 
ambrosio pra escmão da cismara escrevi 	31anoel 
mourato Franu3 Corna de Lemos Amador bueno 

Cosnae da Silva 	GaNia Roiz Velho. 

Votos que se tornarão pera hii verea- 
dor e procurador do conselho 

pa vereador 
p" fi-z aragones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
pa irrocuradur do e 

bernardo da mota 1 1 1 i i 1 1 1 i 1 1 
ps procurador anta ribeiro 

roa procurador miguei gra.-ia carasquo 
pa vereador pauto damaral 1 
bastião gil p* procurador 1 

e sendo tomados 09 votos se achou sahir por vereador 
com quatorze votos pero fernandes a 	nes durante a rar 
auzensia e empedimt° de pero madeira ue saGio no pe- 
louro e por procurador do conselho bornardo da mota 
com onse votos de que os (Ames mandarão que fosem 
notifiquados os sobreditos bernardo da mota e pero fh 
aragones viesem tomar jurame eu ambrosio pra escri- 
vão o escrevi --- Gania Roiz Velho 

-a Amador bueno --- 
3Ianoel mourato 	Fran'° Corea de Lemos --- Corne 
da Silva. 

• 
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termo de juramt° dado a poro fit 
aragones 

Aos quinze dias do mes de janiero de mil e seis 
Bentos e trinta e no,Ve anos pelo juis ordmario amador 
buen,o foi dado o juramt° dos santos evangelhos a pero 
fernandes aragones pera servir de vereador este dito 
ano durante a auzensia e empedimt° de perg madeira 
que no pelouro sahio pera que bem e verdadeiramte 
sina seu ofisio ele prometeo faser de que fis este termo 
ambrosio pra escrivão da camara que ho escrevi 	de 
pero, t f12 aragones 	Amador bueno. 

• 

• 

termo de juramt° dadg a gaspeie 
cubas pera servir de vereadpr 

Aos desanove diaas do mes de ja.nero de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
en camara pelo juis ordmario grasia reli velho foi 
dado o juramt° dos santos evangelhos a gaspar cubas 
o ‘elho gera servir este ano presente de vereador mais 
velho, por sahir no pelouro que ,abrio dia de janero deste 
ano presente pera que bem e verdadeiramt° Sirva seu 
ofisio como sua magde manda no regimt° da ordenasão 
e se lhe não deu juramt° mais sedo por ho dito verea- 
dor não poder vir a e3ta vila por estar endisposto e ele 
prometeo faser bem e verdadeiramente seu ofisio de 
que fis este termo que asinou ambrosio pra escrivão que 
escrevi 	gaspar cubas 	Gaita Rolz Velho,. 

vereasáo 

Aos vinte e dous dias dg mes de janero de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntará° ahi os vereadores e juizes ordinarios e por o pro- 

• 
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curador do conselho bernardo da mota não querer vir 
tomar juraint° sendo notifiquado se não fes vereasão, mais 
que somte eles ofisiae,s da camara responderem a Mia 
carta dos ofisiaes da camara eu ambrosio pra escrivão 
que o escrevi --- Amador bueno Gania Roiz Velho- 
Gasspar Cubas 	Manoel mourato Coelho --- do ve- 
reador f p° froz. 

vereasão 

• 

AOS vinte ie nove dias do mes de janero de mil e 
seis sentes e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasãclo 
SC juntarão ahi o juis ordinario amador bueno, e o ve- 
reador manoel mourato pera se faser vereasão e por não 
vir o vereador gaspar cubas por morar lõgue desta vila 
e o vereador gero fiz mandar recado estava doente e 
per não aver procurador do conselho nem partes que 
requeresem despacho, se não fets vereasão eu ambrosio 
pra eiscrivito que o escrevi 	Manoel mourato 	Ama- 
dor bueno 

• 

vereasão 
• 

• 

Aos sinquo dias do mes de feverero de mil e Seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são .  paulo nas 

. casas do conselho dela onde se,eostu 	a faser vereasão 
se juntarão ahi os vereadores gaspar bubas e Mel MCM- 
rato e poro fiz e o juis ordinario grasia roiz velMr s et pera 
se faser vereasão e por ate o presente não aver procura- 
dor do conselho se não fes vereasão e gera cõstar como 
vierã,o asinarão ambrosio pra escrivão que ho escrevi 
Gaspar Cubas -- Gania Roiz Velho -- Manoel mourato 

Po flz aragones 

• 
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vereasão 

Aos dose dias do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas •  
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão onde 
estavão juntos os vereadores e procurador do ano pasado 
comine da, silva por não aver ainda procurador do con- 
selho e Juis ordinario pera se fas•er vereasão e sendo 
Juntos pelos ofisiaes foi dito lig procurador do conselho 
do ano pasado cosme da silva foi dito aos ofisiaes da 
carnara que lhes requetri a  fisesein procurador porquoan- 
to ele dito cosme da silva era omen pobre e morava lon- 	

• 

gue e não podia asistir todos os Babados pelo, que fal- 
tando fulgir sabado protestava não encorer en pena e os 
ofisiaes lhe, mandarão tornar seu protesto ambrosia pra 
escrivão o escrevi --- Gaspar Cubas 	Amador bueno, 
Manoel mour ate 	Cosme da Silva 	P° fr7 aragones. 

vereasão 

Aos desanove dias do mes de feverero de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereação se 
juntarão abi os vereadores mei mourato e pero noz e o 
mis grasia raiz velho e o procurador do outro ano pa- 
sacio mel rrz pera s faser vereasão por de presente ainda 
não, aver procurador pelos ofisiaes foi dito que se ele 
tinha que requerer do bem comú ho fise.se e pelo pro- 
cmador do outro ano 'usado mel fiez foi requerido aos 
ofisiaes que eles mandasem fazir ho caminho e pontes 
das serventias desta vila lio que visto pelos ofisiaes 
mandarão se fisese quoartel e que fose fixado, com pena 
de sinquo tostões pera conselho e acuzador ambrosio pra 
Fio escrevi 	Garsia Reli Velho ---- Manoel mourato 
P° fPz aragones 	manoel flez 	Gaspar Cubas. 
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vereaaão 

Aos vinte e seis dias do mes de feverero de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas dg conselho desta vila onde se fias vereaão se 
juntarão ahi o juis ordinario amador bueno e o verea- 
dor ga.spar cubas pera laser vereasão e por não virem os 
mais vereadores por mandarem recado estavão endispus- 
tos e não ave piveurador se não fes vereasão de que fis 
este termo ambrosio pr's escrivão da aunara o 'escrevi 
com declarasão que mick ouve que dispachar sobredito 
o escrevi -- Amador bueno 	Gaspar Cubas. 

vereasão 
• 

Aos sinquo dias do MOS de marao de mil e seis 
Bentos e tnnta e nove anos nesta vila de são paulck nas 
casas do conselho desta vila onde se (as vereasão se 
juntarão ahi gs vereador % gaspar cubas e rnanoel inou- 
rato e juis grasia roiz pera se reser vereasão e sendo 
juntos mandarão chamar o procurador dg conselho do 
outro ano pando manos' fernandes por não aver ainda 
procurador do conselho e sendo juntos pelos °Ligia% da 
camara mandarão ao procurador do conselho se ele ti- 
nha que requerer o fisese e pelo procurador do conselho 
foi dito que ele não tinha que requerer e asinarãg am- 
brosio pra escrivão que o escrevi 	Gaspar Cubas -- 
Manoel mourato 	Gazeia Roiz Velho — manoel Dz. 

vereasão 

Aos doze dias do mes de mano de mil e seis sentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo onde ee 
fita verea-são se juntarão ali o juis grdinario amador 
bueno e o vereador manoel mourato e por não aver pro- 
curador do conselho nem virem 03 mais vereadores se 

• 
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não fes vereasão ambrosw pra tabalião que ho, escrevi á-- 
Amador buenó 	Manoel mourato. 

• 

vereasão 

• 

Aos desan.ove dias do 11103 de marso de mil e seis 
sentes e trinta e nove anos nesta vila de são paulo en 
camara pelos ofisiaes da eamara foi mandado a mi es- 
crus Ao en como, era verdade que eles queria fase" Mi 
procurador do conselho durante o empodimta do pro- 
curador do conselho bernardo, da mota por lhes chtstar 
a elos ofisiaes da camara ter apresentado Mi agravo que 
esta camara o aver penas em juiso do ouvidor onde lw 
dito, agravo esta apresentado por ser mui nesesano aver 
procurador do conselho pera se acudirem aos neguosios 
la mimara pela maneira seguinte Se tomarão votos pera 
se faser lio dito procurador eu timbro/do pra que ho es- 
crevi. 

• 

• 

Votos que se tomarão pera procura- 
dor do conselho 

4 

111' 1  da eeNta 	1 1 1 1 1 
basti -ui gil 	1 1 1  1 1 t  1 

e sendo tomados os votos peru procurador do conselho 
se tia ou saliir bastião gil com sete votos e mandarão 
que fi se notifiquado 1w dito bastião gil pera que viese 
tomar juramtü de que fis este termo ambrosio pra es- 
crivão quo lio escrevi a Manoel mourato "~" Gaspar 
Cultas 	rrz aragones 	Cffl:ne da Silvai...". Garsia 
Raz Velho. 

termo de juramto dado a bastião gil 

e loguo no dito dia pelo juis ordinano grasia roiz 
velho en calmara por ele foi dado o jurame dos santos 
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evange1hq3 sobre hei livro deles a bastião gil peta que 
ele senise de procurador do conselho desta vila pera 
que bem e verdadeiramte fiswe seu ofisio de pzocurador 
do conselho dezte povo ele ho promete faser bem e ver- 
dadeiramte e aainou ambrosio pr.  escrivão o escrevi 
bastião gil 	Carla Rol: Velho. 

vereasão 

• 

1 

•  

.Nos vinte seis dias tio mes de mana de mil e seis 
sentes e trinta e nove anos nesta vila de são pauLo nas 
casas do conselho dela onde se (as vereasão se juntarão 
ah i os vereadores tnanoel ~intato e pero fernandes ara- 
gones e procurador do conselho bastião gil e juis ordi- 
nario amador humo pera e faser vereação e sendo toflos 
juntos pelos ofisities foi dito ao procurador dq conselho 
Se tinha que requerer a fitte5e e pelo procurador do COJI• 
selho foi dito que lhe requeria a eles ofisiaes da camara 
In intimem notifiquar ao procurador do ano pagado 
viewle a dar conta do que sobre ele caregava e que lhes 
requeria outroá mandasem fixar quoarteis que fisewm 
83 pontes e SerVE'lltia$ de-te povo hq que visto pelos ()ti- 
mes da camara mandarão que se lhe tomase seu reque- 
rimento e que fase notifiquado o procurador do anq pa- 
stado %lege a dar conta ate a prunera causara com pena 
de ser preeo e que se fisbse quoartel pera se faserem ca- 
minhos e pontes eu ambrogo pra escrivão que ho escrevi 

Manoel rnourato 	PP fiz aragones Amador bue- 
no 	bastão gil. 	 1 

• 

1 
e loguo no dito dia en caloura por o procurador 

do conselho bastiã.o gil foi dito e requerido que ele pra- 
tertava não encorer em pena de faser vereasão por- 
quoanto avia outro procurador que era bernardo da 
mota sem embargo de ter agravado de o fazerem por- 
quoanto ele não podia ser sem ser escluido bernardo 

• 

4- - /Panem in NEP I 
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da mota por sentensa e os ofisiaes da camara lhe man- 
darão tornar seu protesto e que visto a falta que avia 
t por aver de tornar contas do procurador do ano pa- 
sado, dos bens do conselho eu ambrosio pra escrevi — 
bastião gil. 

vereasão 

Aos dous dias do mes de abril de mil e seis soutos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas casas do 
conselho desta vila onde se fas vereasIO se juntarão ahi 
os ofisiaes da caniara abaixo asinados pera se faser ve- 
lea.são e sendo juntos por os ofisiaes da camara fo,i 
dito ao procurador do conselho se tinha que requerer 
fisese e por o procurador do •conselho, foi dito que ele 
não tinha que requerer ambrosio pra escrivão que o es- 
crevi 	po fiez aragones 	bastião gil 	Amador 
bueno. 

vereasão 

Aos desaseis dias do mes de abril de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo na 
casa do conselho onde se costuma faser vereasã,o se jun- 
tarão en (baniam as ofisiaes da camara que presentes se 
acharão a saber o juis ordinario amador bueno e os ve- 
readores ga.spar cubas e mel morato coelho e o procu- 
rador do conselho gastião gil e sendo juntos en °amara 
poserão em pratiqua as couzas do bem comi]. desta vila 
e foi requerido, pelo procurador do comselho aos ditos 
ofisiaes da camara por escrito dizendo cr se lerão cartas 
e4a somana que vinha el rei dom sebastião e ouvera 
alvoroso e gritos dizendo viva elrei dom sebastião e 
que dizião mais o papa mandaria cõ iescomunhões ningõ 
tomase contra ele armas e lhe õtregasè o reino õ pas e 

1 
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9" r•arese Spar 	dr -ittio 1.1•• 	Itiagil t UNO 'r e tie^a 
ItAéazi Geào ?e.? f 	r imot* t ta  ibera a tubis 4lizt10 ti restauração 
de p•Pri):-•••blittin e querer' não p.serturbar piar ser C servieu 
dfa sua. ni.lz.1 estar brm 	tudo" yrij tiltirm-* lesta vila int-4 ao 
dito ....d_beorru e a Carta 41 .  f.c• ik ti pisr•tm.i • ser mai• pem ot- 
tri•v:i.r o -..tviro ,I.• dito NI. p• que requeria a suas 
sufate4 din.; 15r t4 dvivi" 41t•Nituiem.,  oh) crItlin faSell(lOnie 

ra 	retirritos4 n. ‘Ne-ario4 itera -;eretta eaatigai1o4 
eproi.rendlid n il u_nuall como tudo mais largui• e come 

prid vote ton-ta% a 14) 11114,1 tiniu ti filt" 	IM•14114 II t1 	Ve- 
r•lidor ies  Ui triplo, ri 1•• Loito pel • 41• 	er:t requerido 
p!'.o dito roi. dm do r ¡rim :h. voo • pelo que toquava ao 
te-rvi-.43 	 tow 	•Ir•a-a (Ii) eauz • e tie lhe 
daria ■-• • 01..4 n54,• 	 deNit.a e requere° outro 
sim p 11; 	010I CAM, tiÉ • 9 elleaoi 1114'n'vti mandtige-• por 
Ihnoarti 	lesme • !lutare r carpir;# .15 rua. e ekr•tra•Lis o 
tinire f!,i9 4 ■ ;.:41•- •341 I  hia de nw‘on chão% tõ 
su;t 	parr-5:a5. limitand •).hr ipera if.° termo e Dali° 

	

Te‘  et ti I 	%da •Inde preju•ligtio - e 
requer-Lb outrukini 	ft! 	famer t ÃXat d • ti" Tu de levar 

4 9 	ri• t-;jni,.. II , •••••14 ofisios ILI fonna Ia !e• per 
Ner 	 (.141 1  ;of • fu&'rb a lita taiNa o 4 te I . " 
P441 Phi dito- ofi.ineki da (*amara mandarito fo-e fixado 
quart.* i- 4( ri; i•••ria ilr Ioa- mil ri uplItalb,4 peru O Cã- 
g.r.etahlo (5111 %ila cada liii tira4e 	formig!oro.5 que tinha° 
I. flI ,R 	elif-s‘kt •? 	111 meias  trs(8d14 e rua.4 el; pena 
de funga() tosti;r: e Ti g nenlitia pesou faxio covas nesta 
vila, na.5 hirveritia4 perlo to" dano e prejnizo.que (liso 
resulta e q" a Lixa •Ins ofi-dae:5 ineemli4uom se fmese na 
forma da Iti ttli.vo da ti ota ta" o flua !polo e.scrntio tia 
chamara não estar na vila e 'a r ido fora --- Arnwlor 
Lu -no --- tia-par Pulas 	Manoel mourato 	basti:to 

E !no foi d 	juraint" 4104 Sua avetn,f2,ielhos bo.. 
bre 1fi livro dele-• pelo vereador rnai44 selho gaspar eulas4 

Oweee 
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a mel arzão pera ser afilador desta vila das medidas 
poro, se . medir vinho azeite e outras .  CMIZ8/4 cfse custu- 
msão medir e-.  meios alqree varas (ovados levando de seu 
trabalho de afilador o uzo e costume a saber de afilar 
Inia vara dom vintens de covado dom vintens de meio 
alqre quatro vintens de cada medida hii vintem as quaes 
medidas fara sointes per esta cantara e não a outra pesoa 
o q" cõpnria e,õ pena de seis mil rs e ele o promete° 
asim faser guoardando en tudeN o servis° de ds e de sua 
rnagde e asinou aqui e o dito vereador calixto da mota 
ifim escrevi --- Gaspar Cubas -- Amador bueno 	bas- 
tiao gil 	Alano4 mourato —e- Manoel darztio. 

• 

verea.são 

Aos vinte e tres dias do ines de abril de mil e seis 
sentai e trinta e nove anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho dosta vila onde fi e fas verea.são, 8e 
juntarão ahi os ofisiaek( da canina pera se faser verea- 
são e Pendo juntos pelos ofisiaes foi dita ao procurador 
do conselho se ele tinha que requerer o fise.se e pelo 
procurador do, conselho foi dito que lhes requeria a eles 
ditos ofisiaes da camara desem cornprimta m ordens 
do senhor governador gueral e toda ajuda e favor sobre 
a gente da leva que pede desta capitania ho, que Nisto 
pelos ditos ofisiaes da calmara diserão que eles darão 
como de efeito dava° toda ajuda e favor pera a guente 
(111 leva (.(nno de autos e quarteis eostava eu ambrosio 
pra descrevi 	Gaspar Cubas 	Manoel mourato Coelho 

Amador bueno 	bastião gil. 

vereasão 

Ao deradero dia do mes de abril de mil e seis sen- 
tos e trinta e note anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão se juntarão 

• 
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abi o vereador manoel mourato e o vereador do ano 
posado freo corres de lemos por a esta vila não virem os 
mais vereadores deste ano presente e o juis ordinario 
amador bueno. e o procurador do conselho bastião gil 
pera se faser vereasão e se tratar do bem cama e sendo 
todos juntos en camara pelos ofisiaes foi dito ao pro- 
curador do conselho se ele tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que ele não tinha 
que requerer mais que somt° que faltavão dpus versa- 
dores a saber gaspar cubas e pero fivz aragones e que 
OS condenasem na tostão na forma da ley e que se lhe 
caregase ho que visto pelos °limes da camara manda- 
rão se lhe careguase ambrosio pra ho escrevi 	Manoel 
mourato Coelho -- Amador bueno 	lionel furtadp --- 
Lemos 	bastião gil. 

vereasão 

Aos sete dias do Ines de maio de mil e seis sentos 
e trinta e no,ve anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho desta vila onde se fas vereasitio se juntarão 
ahi os ofisiaes da camara pera se fuer vereasão e sendo 
todos juntos os abaixo asinados por eles foi dito ao 
procurador do conselho se ele tinha que requerer o fisese 
e pelo procurador do conselho foi dito que ele não tinha 
que requerer ambrosio pr escrivão que ho escrevi 
Garsia Roia Velho -- P° 172 aragones 	bastião gil 
Manoel mourato Coelho. 

• 

termo de cosmo fiseLo os ofisiaes da 
camara um alinotasel 

• 

Aos oito dias do mes de maio de mil e seis sentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasão fiserão os pfismes 
da camara almotasel a antonio de sequeira filho, do de- 
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funto h" de sequeira pera servir estes dous meses de 
maio e junho visto o vereador do ano pasado ser auzente 
que foi gregorio fagundes e como o fiserito se fes este 
termo que asinarão ambrosio pra escrivão que escrevi 

.aragones 	bostiáo gil 	Garsia Roiz Velho 
— Manoel mourato Coelho. 

vereasão 

Aos quatorze dias do mes de maio de mil e seis seu- 
tos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo, nas casas 
do conselho desta vila fiserão vereasão os vereadores e 
juis ordinario e sendg todos juntos pelos ofisiaes da ca- 
mara foi dito a,o procurador do conselho que se ele tinha 
que requerer o fisese e pelo procuradox do conselho foi 
dito que lhes requeria a eles ditos ofisiaes da mimara 
mandasem notifiquar aos vereadores free de gaia e do- 
mingos machado que mostrem melhoramt° do agravo 
que tirarão sobre levarem de vendagem des por sento, 
ho que visto pel,os ditos ofisiaes niandaráo que fosern 
notifiquados os nomeados que ate a primeira camara 
mostrasem melhoramt° do, agravo e outrosi lhe requeria 
fisesem faixas aos ofisiaes na forma do regimta da ley 
de que de tudo fis este termo eu ambrosio pra escrivão 
da eamara que ho escrevi -- Manoel mourato Coelhp 
Amador bueno 	1)0 fit aragones 	bastião gil. 

• 

vereasão 

Aos vinte e há dias do mes de maio de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo ;  nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão os vereadores me mouratq o juis ordmario 
amador bueno e procurador do conselho e sendo todos 
juntos por eles foi dito ao prgcurador do conselho que 
se ele tinha que requerer o fisese e pelo procurador do 

• 
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conselho foi dito que ele de presente não tinha que re- 
querer eu ambrosio pereira escrivão da camara que ho 
escrevi --- Amador bueno 	Manoel mourato Co,elho 

bastião 

no dito dia pareserão freo de gaia e daminguos ma- 
chado por serem notifiquados mostrasem melhoramt°8 
do agravo sobre não levarem mais de sinquo por ,sent94, 
e pelos ofisiaes lhe foi dado que mostrasem melhoramt° 
do dito agravo por todo o mes de junho que vem deste 
ano presente alias Me venderão nesta vila mais que 
sinquo por sento ho que os ditos Muja/ias fiserão por lhe 
mostrarem Mia, carta de seus procuradores do mes de 
janero eu ambrosia pereira escrivão da eamara que ho 
escrevi 	bueno 	Manoel mourato Coelho 	bastião 
gil. 

vereasão 

■ Aos vinte e oito dias do mes de maio de mil e seis 
Bentos e trinta e nove anos nesta vila de 8a4o paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tara° ahi os ofisiaes da °amara pera se faser vereasão 
e sendo todos juntos pelos ofisiaes da camara foi dito 
ao procurador do conselho se ele tinha que requerer o 
fisese e pelo procurador do, conselho foi dito que lhes 
requeria mandassem alevantar a p

_forqua. eu ambrosia pr° 
tam que escrevi --- Amador bueno siGrarsia*Roiz Velho 

Manoel mourato Coelho 	po r4 aragones bastião 
gil. 

vereasão 

• 

Aps quatro dias do mas de junho de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 

• • --S•e■-■• •~ 1 
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juntarão o vereador pena traz aragones e o jus ordinario 
amador bueno e o procurador do conselho sebastião gil 
e sendo ala per se não, juntarem os mais vere,adpre•s 
se não fes vereasão eu ambrosio pereira escrivão da coi- 
mara que ho, escrevi com declarasão que mandarão os 
ofisiaes da °amara que todos os ofisiaess maquaniquos 
trouxesem suas taixas e regim" a esta camara ate a 
primeira que cair pasado o espirito santo pera se mar- 
carem e fazerem outros co,m pena de seis mil rs pera 
obras do conselho e acuzador ambrosio pra escrivão que 
o escrevi -- laa fiZz aragones --- Amador bueno, 	bas- 
tião gil. 

• 

vereasã,o 

Aos onsse dias do mes de junho de mil e seis sentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasflo se juntarão ahi 
os juises ordinarios amador' bueno e grasia rolz velho 
e o procurador do conselho bastião gil pera se faser ve- 
reasão e por não virem ate o presente vereadores a esta 
✓ila na caza do conselho, se não fes vereasão eu ambrosio 
pra escrivão que ho escrevi 	Gansia Roiz Velho bas- 
tão gil. 

e loguo no dito dia en camara vindo a camara o 
vereado,r pero fit aragones e o jus grasia rolz pelo pro- 
curador do conselho foi dito e requerido aos ,ofisises 
da camara que forão fixados quoarteis nos lugar pu- 
briqups desta vila que nenhuma pesca vendese vinho 
sem ordem deles ofisiaes por queixas que avia e que 
outro si talos os ofisiaes maquaniquos os trouxesem a 
este conselho suas tains e regimta com pena de seis 
mil reis que era o termo pasado e não viera nenhil ofi- 
sial com seu regimta que lhe requeria mais condenasem 
a to,dos ho que visto pelos ditos ofisiaes da Gamara can- 

28 
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denariip a todes os ofisiaes rnaquaniquos que nesta vila 
asistem em pena de dous tostões a cada hã e aos vende- 
dores que venderão vinho sem sua ordem a cada Ui em 
doas tostões pera o que se pasase mandado e se fisese 
novo quoartel pera  que ate Babado viesem todos com seu 
regime sob pena de pagarem seis mil rei eu ambrosio pra 
escrisão que ho escrevi 	Gania Roiz Velho 	Pa fiz 
aragones 	bastião gil. 

vereasão 

I 

1 

Aos dose dias do meis de junho de mil e seis sentes 
e trinta e nove anos nesta vila de siiq pauto nas casas 
do conselho dela onde se fas vereasão se juntarão ahi 
06 ofisia" da camara e fiserão alcaide a fre° preto pelo 
IIQrilettli ho capitão mor em sua nomeasão visto fio 
caide que era antonio de queiros se ir a servir a sua 
magde a restaurasão de pemanibuquo ao quoal dito freo 
.pre-t:ir em camara loguo pelo juis ordinario amador 
buena foi dado o juramta das santos evanguelhos pera 
que bem e verdadeiramte servise o Qfisio .de alcaide desta 
vila bem e verdadeiramt° pelo tempo de ires anos man- 
dandplhe eles ditos ofisiaes ao dito fre° preto que dose 
fiansa a serventia do dito ofisio na forma da ley de 
vinte mil reis ele prometeo servir o ofisio de alcaide e 
de dar fiansa na forma da lei eu ambrosip pra escrivão 
da ("amara que ho escrevi fre° preto—Amador buence 

• 

fiansa que deu o 41caide freo preto 

• 

e loguo no dito dia em os dose de junho de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos en camara ante os ofi- 
siaes dela pareseo a alcaide fre° preto e apresentou por 
seu fiador e prinsipal pagador na serventia do ofisio de 
alcaide a João rrz madeira em confia de vinte mil rs 
na forma da ley e logo pelo dito joão noz madeira foi 

Í 

1 
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dito que ele fiava ao dito fre° preto em confia de vinte 
11111 rs na serventia do dito alcaide bac° preto pera lw 
que hobrigrava sua pesoa e bens avidos e por over e os 
pfisiaes da comam oscitarão ao dito fiador e pelo dito 
fre° preto alcaide por ele foi dito que ele se hobrigava 
a tirar ri pus e a salvo ao dito seu fiador ambrosia pra 
escrivão da comam o escrevi 	João raz madra 	freo 

preto 	Amador bueno 	bastião gil 	Manoel mou- 
rato Coelho 	P0 fis2 aragones 

vereasã,o • 

Aos desoito dias do mes de junho do ano prezente 
de nul e seis sento s e trinta e nove anos nesta vila de 
são paulo nas casas do conselho desta vila onde se fas 
vereasão se juntarão ahi os vereadores e juis ordinario 
e procurador do conselho pera se faser vereasão se jun- 
tarão e sendo todos juntos pelos ofisiaes foi dito que ele 
procurador do conselho se tivese que requerer o fisese 
cotizas do bem coma e pelo procurador do conselho foi 
dito, que ele não tinha que requerer mais que porquoanto 
os vendedores de Ninho se levantavão com as medidas 
d,os vinhos lhes requeria inandasem ao escrivão dalmo- 
tosaria que não pasase escrito dalmotasaria nenha sem 
os vendedores mostrarem escrito do procurador do con- 
selho em o esta satisfeito da meia pataqua do conselho 
o que 1 isto pelos ditos ofisiaes da camara mandarão que 
o, escrivão da camara ie almotasaria e o t arn  consto da. 
mota que não posas-é nos escritos sem mostrarem como 
o procurador do conselho, estava satisfeito da meia pa- 
taqua do conselho eu ambrosio pra tam  que escrevi 
Gaspar Cubas -- Amador buieno 	Manoel mourato 
Coelho 	bastião gil 	com •declarasão que o procura- 
dor do conselho, requere° que estava enformado que os.._ 
formigueiros se não tirarão o que era em grande prejuízo 
desta vila pelo que lhe requeria a eles ditos ofisiaes da 

• 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



•••• • 

• 

I 

o 

I, 

1 

1 

I 
I 

1, 

436 
• • 

camara mandasem en termo serto que quem tive,se for- 
migueiros em seus chãos que os tirase o que visto pelos 
ditos ofisiaes da camara mandarão que todas as pesoas 
que tivesem formigueiros em seus chãos que os tirem 
ate todo mes de julho deste ano presente de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos com pena de dous mil rs 
a metade pera o alcaide e outra pa o conselho e que se 
fixase quoartel ambrosio 	o escrevi 	Amador bueno pra 	--- 

bastião Manoel 	Co,elho gil 	 mourato 	 Gaspar 
Cubas. 

vereasão 

Aos vinte e sinquo dias do mes de junho de mil 
e seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas verea.são se 
juntarão ahi os vereadores e juis ordinario e procurador 
do conselho pera se faser vereasão sendo todos juntos 
por eles foi dito ao procurador do conselho se ele tinha 
que requerer o fise,se e pelo procurador do conselho, foi 
dito lhes requeria fisetse almotaseis pera servirem os 
dous meses que vem de julho e agosto eu ambrosio pra 
escrivão que escrevi 	Manoel mourato, Coelho -- P° fiez 
aragones 	Garsia Roiz Velho 	bastião gil. 

loguo fiserão almotases a antonio de saiavedra e 
a antonio leitão pera servirem os do,us mekses que vem 
de julho e agosto e mandarão os ofisiaes da camara que 
fosem notifiquados viesem a tomar juránt° eu . ambro- 
sio pra o escrevi 	P° fiz aragones 	ba‘tião gil. 

• Ivo 	 fa 
o. 

• 

o 

termo de juramento dado a antonio 
leitão gera servir de almptasel 

esi 

Aos dous dias do mes de julho de mil e seis sentos 
e trinta e nove anos nesta vila de são pauto pelo juis 

o 

• 
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vila se aprestem pera se ir faser de dia de nosa senhora 
por cliente e que se fisesem as esquadras pera as astan- 
sias e que outrosy lhes requeria a eles ditos ofisiaes 
busca.sem a carta de roxio do conselho porquoantp 
se não achava e era bem Gomil desta vila porque se to- 
mava° os chãos do roxio por devoluto po,r falta da dita 
carta e os ofisiaes da camara vereadores e procuradores 
do conselho requererão ao juis ordinazio amado: bueno 
não de nem manidase dar pose de data de chãos no 
roxio desta vila por carta de data salvo por carta desta 
earnara e de tudo lhes mande dar vista pera disserem 
de sua justisa de que se fes este termo eu ambrosiO pra 
tabalião e escrivão da camara ho escrevi 	Manoel 
mourato 	Gaspar Cubas 	Amador bueno, 	bastião 
gil. 

• 

vereasão 

Aos vinte dias do ine,s de agucesto de mil e seis 
sentas e trinta e nove anos nesta vila de são pa,ulo nas 
casas do conselho onde se fas vereasão se juntarão ahi 
O'4 vereadoras gaspar cubas e manoel mourato e o juis 
ordinario amador bueno pera se faser vereasão e o pro- 
curador do conselho e sendo ahi pelos ofisiaes da ca- 
mara fo,i dito ao procurador do conselho que se ele ti- 
nha que requerer do bem coma deste povo lio fisese e 
pelo procurador do conselho que se ele tinha que re- 
querer o fisese e pelo procurador do tionselhu foi dito que 
ele não tinha que requerer eu ambtosio pra tam que he 
escrevi --- Manoel mourato Coelho 	Gaspar Cubas 
Amador bueno 	bastião gil. 

•  

• 

no dito dia pelos ofisiaes da camara foi feito almo- 
tastis pera sen irem os do,us meses que vem de setembro 
e outubro a alvar° neto e a donnnguos piz valadito e 
mandarão que fosem notefiquados viesem tomar ju- 
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ritme' depois de acabado lio mes presente de aguosto 
peru er\ irem os dous mases que vem de setembro e 
outubro eu ambrasio pereira escrivão da crimara que lio 
escrevi—Manoel mourato 	Gaspar Cubas 	bastião 
gil 	nin teve efeito o termo amima e atras por o juis 
amador billlo não querer usinar. 

vereasão 

.tps tres dias do mes do setembro de mil e seis sen- 
tos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho, dela onde se fas vereasáo se juntarão 
os vereadores gaspar cubas ie ne 1  mourato e o juis 
grasia roiz velho e o procurador bastião, gil pera »e U- 
ser vereasão e sendo todos juntas pelos vereadores e 
juis foi dito ao procurador do conselho que se ele 
tive que requerer o fisese le pelo procurador do 
eonselho foi dito que de presente não tinha que reque- 
rer eu ambuisio pra escrivão que ho escrevi 	Gaspar 
Cubas 	Garsia Roiz Velho 	Manoel mourato 
bastião gil. 

e topic) no, dito dia pelos vereadores e jus ordi- 
navio e procurador do conselho foi feito almo,taseis pera 
servirem os quoatro meses deste ano presente a saber a 
dominguos pires valadão e alvar° neto o moso servi- 
rem estes primeiros doas mesets de setembro e outubro 
e pera os loas meses de novembro e deslembro fiserão 
pera servirem de almotaseis a fre° sutil e a.manoel paes 
de linhares e mandarão que fosem notefiquados que 
lesem a tomar juramt° e corno fizerão os ditos almo- 

taseis asinarão ambrosio pra escrivão que o escrevi 
Gaspar Cubas 	Manoel mourato 	Garsia Roiz Velho 

bastião 

29 
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termo de juramto dado ao almotasel 
domingues pires 

e log,uo no dito dia eu camara pelo juis grasia roiz 
velho fo,i dado o juramt° dos santos evangelhos a do- 
mingues pires valadão pera servir de almotasel estes 
dons meses de setembro e outubro que bem e verdadei- 
ramt° sirva seu ofisio ele o prometeo faser ambrosio pra 
tam que ho escrevi 	Dos pires 	Grarsia Ro,iz Velho. 

E loguo no dito dia pelo, vereador inel mourato foi 
dado o juraint° dos santos evangelhos a alvar° neto, perá 
servir de almotasel estes dons meses de setembro e ou- 
tubro que bem e verdadeiramt° sirva seu ofisio eu am- 
brosio pra tara que o escrevi 	Manoel imourato --- Al- 
varo neto. 

Aos des dia",  do Ines de setembro de mil e seis 
sentes e trinta e nove anos nesta vila de são pauto nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ahi os ofisiaes da gamara vereadoras e juis 
ordinario e procurador do conselho e sendo todos juntos 
pelos ofisiaes da camara foi dito ao procurador do con- 
selho se ele tinha que requerer o fisese e pelo procura- 
dor do conselho foi dito que ele não tinha de presente 
que requerer de que fis este este term,o eu ambrosio pra 
escrivão da camara que lw escrevi 	bueno 	P° 
aragones 	Manoel mourato 	bastião gil. • 

vereasão 

• 

Aos desasete dias do mas de setembro de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho desta vila onde se fas vereasão se 
juntarão ah i os vereadores e juis ordmario e procura- 
dor do conselho pera se faser vereasão e sendo todos 

P 

• 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



¡In 

juntos pelos  ofisilles foi (fito ao procurador do conselho 
que se tivese que requerer o fisese e pelo procurador do 
onselho foi dito que lhe requeria acudisem ao roxio, 

do cm elho o pelos ofis'aes da minara foi dito quo de 
roctuador do conselho acudise a defender OS biisdo 

conselho e que o dito procurador do conselho guastase 
tudo ho que fose nesesario porque pora iso, lho •ava() 
autori lade corno ja llw tinhão mandado asim lio fisese 
como procurador que era do povo e conselho e asim 
aeudise ao roxio do conselho que se queria osurpar 
com ) lhe costava de que fis este termo que usinarão eu 
ambrosio pra !escrivão ida camara que ho escrevi 	Gas- 
par Cubas 	(lambi Rolz velho 	Manoel mourato 
)-)" fiz arago,nes 	bastião gil. 

E loguo 110 mesmo dia en eamara veio bastirão, gil 
i ■ roeura lor do conselho con liÇi requerimt° por tescrito 
lisendo, que eles ofisiaes da camara não largasem da 
p9se en que estão do roxio desta vila, porque quoando 

fiverão outro titulo bastava a pose de setenta anos 
( n que estão dando o repartindo as teras chãos do 
dito roxio seu cohtradisão de pesoa algim a vista e fase 
de todos os capitihs pasados quoanto mais ho titulp do 
dito r )xio dado pelo cap'tão e procurador. do senhorip 
como se vera pel ) dito titulo que se buscara e poi não 

areser PO I. sei Ant.: do se provara por testas e protestava 
ine eles ofisiacs não defendendo ho dito rpm() avelo 

pOla eles e -de tudo dar emculpa na primeira coreistia 
do ouvidor gut ral e pelos ofisiaes foi dite, que ele dito 
rocurador que era deste son.selho e povo procunse e 

defendese os bens e roxio do conselho c guasta,se do Idi- 
nheiro do conselho lih que fase nesc.sario e que se ou- 
Nes? mister mais clii bebo fisetse, petisão pera aver finta 
neste povo por ma 'dado do ouvidor gueral na forma da 
lei e que eles protestavão não encorer eu pena .algüa 
porquoanto se tinha 1114 com embarguas as 'datas que 
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ho capitão mor dava no roxio do conselho e costava 
co,mo se avia feito diligensia de que se fes este termo 
eu ambrosio pra tabaliio e escrivão da camara desta vila 
de sam paulo que o, escrevi 	bastião gil 	Gar- 
sia Roiz elho 	Gaspar Cubas 	Manoel mourato 
Pa frz aragones. 

vereasU 

e 

Aos vinte e quoatro, dias do mes de setembro de 
mil e seis sentos e trinta e nove anos nesta \fila de são 
paulo nas casas do conselho desta vila onde se fas VO- 
reasão se juntarão ahi os vereadores manoel mourato e 
pero 11'2 o juis ordmario amador bueno e procurador 
do conselho peva se faser veremão, e sendo todos juntos 
pelos ofisiaes da camara foi dito ao procurador do con- 
selho que se t vese que requerer o, fisese e pelo procu- 
rador do conselho foi dito que lhes requeria a eles ofi- 
siaes q mandasem faser o caminho do mar e todos os 
mais caminhos pontes e serventias desta vila ho que 
visto pelos ditos ofismes da camara mandarão que gera 
todo o sobredito se fixase quoartel eu ambrosio pra 
tam io escrevi 	Manoel mourato 	Amador bueno 
Pa fi•z aragones 	bastião gil. 

vereash 

• 

• 

Ao primero dia do Ines de outubro de mil e seis 
il. sentos e trinta e nove anos nesta vila e:0 pauto nas 

cazas do conselho dela onde se 'fas ver asão se juntarão 
ahi os veleadores manoel mourato e pero fiz aragones 
e juis ordinario gra.sia roiz e procurador do conselho 
pera se fazer vereasU e sendo todos juntos pelos ofisiaes 
foi dito ao procurador do conselho que se tis -ese que 
requerer o fisese e pelo procurador do conselho foi dito 
que lhes requeria a eles ditos ofisiaes nbrigasem ao 

• 

• 
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alcaide que fisese diligensia por cobrar as penas dg 
conselho visto ter em seu poder os mandados e que lhes 
requeria a eles ditos ofisiaes da oamara juntasem o. 
povoe fisesem Mi pedido pera se mandar mantimentos 
a reStaurasão de pernãobuquo ho que visto pelos ditos 
ofisiass da camara mandarão que se fixase quoartel 
pera lio povo se juntar en camara e que ho alcaide fose 
notefiquado fisese diligensia dentro de oito dias com 
as pesoas costumadas nas mandados so pena de pagar 
de SMI caza eu ambrosio, pra tara o escrevi --- Garsia Raiz 
Velho 	Manoel mourato Coalho 	130 fiez aragones 
bastião gil. 

o 

Aos oito dias do MOS de outubro de mil e seis san- 
tos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas ca - 
sus do conselho desta vila onde se tas vereasão, se jun- 
tara( ahi o vereador Mel mourato e o juis amador 
bueno e procurador do conselho e por não virem mais 
ofisiaes se não (es vereasão ~bromo pra tara que o es- 
crevi 	Manoel mourato 	Amador bueno 	bastião 
g il. 

vereasão • 

o 

Aos quinze dias do mes de outubro de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo, nas 
Usas (10 (§011SelhO desta vila onde se fas vereasão se jun- 
tarão ahy os vereadores gaspar cubas e pero 	arago,- 
nes le o procurador do c° bastião gil e o ill1S grasia roiz 
PR se faser vereasão e sendo todos juntos por eles foi 
dito ao procurador do conselho se tinha que requerer 
o fisese e pelo procurador do, conselho foi dito que ele 
não tinha que requerer eu ambrosio pr` tam que o es- 
crevi 	Garsia Roiz velho 	Gaspar Cubas 	P° fiz 
aragones 	bastão gil. 
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vereasão 

• 

A 

Aos vinte e dou s dias do, Ines de outubro de mil e 
seis isentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho desta vila onde se fas vereasão 
se juntarão os ofisiaes da calmara ao cliente asinaclos 
pera se faser vereasão e sendo todos juntos pelos pfisiaes 
foi dito que se tivese que requerer o fisese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito e requerido aos ditos ofi- 
siaes que ja forão fixados quaarteis pera se fazer a 
ponte de jaques felis e o, caminho do mar e mais pontes 
e não acudirão a fazei° dito caminho pelo que lhes , re- 
queria tornasem mandar fixar quoartel pera que depois 
de pasado dia de todos os santos o fosem faser e man- 
dasem ao escrivãp da camara pasase siertidão corno ja 
se fes diligensia pera efeito de se faser ho dito caminho 
11Q que visto pelos ditos ofisiaes da camara mandarão 
se fixaste quoartel na forma que ho •rpcurador do con- 
selho requeria e que eu escrivão pasase sertidão como 
eles ditos ofisiaes mandarão fixar quoarteis e fiserão 
diligensia pera se faser lio dito caminho do mar e que 
o quoartel sera com a pena da alsada da camara que he 
de sreis mil rs e satisfazendo eu escrivão da carnara dou 
fe os ofisia4 deste ano presente mandarem fixar quo,ar- 
tel pera se faser a ponte da pa-sagem de ¡asiles .  felis e o 
mais caminho do mar eu ambrosio pra tam que ho es- 
crex i 	Garsia Roiz Velho 	Ambrosio pra 	Gaspar 
Cubas 	bastião, gil 	Mano:4 mourato • 130 fi'z ara- i gones. 

1 
■ 

termo de corno antonio abres couseiro 
rdesistio do ofisio, de seleiro 

• 

Aos vinte e dons dias do me.s de outubro de mil 
e seis sentas e trinta. e nove anos nesta vila de são paul° 
nas casas cio conselho dela onde se fas vereasão estando 

e 
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en camara OS ofisiaes ante eles paresoo antonio alvos 
-couseiro e por ele foi dito que ele ate o presenteP  -  uzara 

do_ofis.io de seleiro e de .  Jpis do . dito ofisio e p,orquoanto 
ele tera 1411 omen velho e tinha Ws bastantes pera poder 
justentanse seu !uni do, dto ofisio pera guozar dosi  
miras .  liberdades dos oinõs nobras desistia do dito afisio 
e de.  juis do ofisio e mais dele não queria usar en tenpo 
"alg. 	ho que visto pelos ditos ofisiaes lhe mandarão to- 
mar seu desistimento e que mais não uzase do dito pfi- 
sio pera poder guozar tdas onras liberdades dos omens 
nobres de que de tudo se fes este termo que minou com 
os ofisiaas eu gmbrosio pra tam e escrivão da camara 
que lio escrevi 	Ant° Alvres Couceiro 	Gaspar 
Cubas 	po fiez aragones 	basti -á° gil 	Garsia Raz 
Velho 	Manoel mourato Coelho. 

termo de juraint° dado a belchior de 
borba pera ser animador .--_aa as teras 

Aos vinte e tres dias do mes de outubro do ano 
presente de mil e seis sentos e trinta e nove en °amara 
P' 1 ° juis ordingrio amador bueno foi dado juramt° dos 
santas evangelhos a belchior de borba pera servir de 
animador drs teras desta vila de são paulp que bem e 
veidadeiramt" fisese seu ofisio ele ho'prometeo faser 
de que fis este teimo que asinou eu ambrosio pra tam 
que lio escrevi 	belchior de borba 	Amador bueno. 

Aos vinte e nove dias do rnes de outubro de mil e 
seis sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo 
nas casas do conselho dela en camara se juntarão ahi 
o pis ama lor bueno e o procurador do conselho deste 
ano presente pera se faser vereasão e por não virem 
Os mais vereadores se não fas vereasão e pera costar 
se fes este termo ambrosio pra ta' que ho escrevi 
bastião gil 	Manoel mourato coelho 	Abador bueno. 

• 1 7 

• 

• 
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termo de jtiranitu dado aos alinotasers 

-to Primero dia 40 !nes de novembro de mil e seis 
sentis_ e trinta e nuve antes: nesta vila de hão paul° 
eri cantara pelo juis onlinario grasia mit velho foi dado 

jitramt° (IN switom evatu.zellicrs a fren sutil e a t  inanirei, pais de .1inhart pera 	41it altuntams.:i‘ eirte --dotas meies rrle it()%vhibro tb I Irrirlitlirt verrlarleiramte e }Will 
Cotii0 MIA t11.1grle manda eles o prome•eriio faser e 
tritriii) mil/aro-ir, pra i%crivrto que lio escrevi 	fr" sutil v ir,4 de linhares. 

VereasSal 
• 

.Sos Minguo dial do nors 4le novembro, de mil e seis 
rt Mn" 	trinta e tir ■ve :Mos !insta Nati do Saio palli0 nas 
casa- do ("prisca'', Iela onde se (as ITTCabsialo se juntarão ahi Is ofisiats vitral] P r si e jui.44 ordinario amador buisiin 
e provurador dur conselho e semlo teml•s juntos libelos 
ofistaes foi dito ao prr curador do conselho que se ele 
tinha que requerer o fisese e pelo procurador do coa- 
sento f ri dito que ele não tinha qu e  requerer de pre- Se 'te ell a ;arraigo pra tas" que lir, (*semi 	flaspar Clibm 	Armioliir buem) 	bundão gil 	t" fiz ara- , 	• , gotio-4 	3iumber moura:Ato. 

11.  erew o 

• 

stOts doze dias do Ines de novernblio de útil e seis 
senhas e trinta e nove anos nesta vila tle são 

pauto nas casas  do  conselho desta vila onde se (as •verea.são ao juntarro üüos vereadores e juis ()Minado amador 
bueno e procurador do conselho e sendo todos j1111t0r4 
pelos ofisiaes da eamara foi dito ao procurador do 

con- selho que Se ele tivese que requerer o Nese e pelo pro- 
curador do conselho foi dito que ele Mio tinha que re- 

■.■ 

- me ••• u`i Na". 

Câmara Municipal de São Paulo/SGP/Secretaria de Documentação/Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



---- 449 

1.1 	 querer eu ambrosia pra escrivão o escrevi 	Gaspar 
i  , 	 Cubas —e Amador buena .~~ P° fia aragones 	Manael 

- 	moiurato Coelho 	bastião gil. 

vereasão • 

Aos desanove dias do .mes de novenbro de mil e 
seis sentas e trinta e nave anos nesta vila do são paulo 
nes casas do conselho dela onde se fita vereasão se jun- 
tarão ahi os ofisiaes da camara, vereadores e jus 
nario e procurador do •co,nselho pera ee fuer vereasão 
se juntarão ahi os °fites sobreditos e por eles 
foi dito ao procurador do conselho que se tinha. 
que requerer o Nese e pelo procurador do conselho foi 
dito que lhes requeria manda,sem consertar e aterar a 
rua que vai da mizericordia para santo matam° per faser 
nela laguoas e que outros! lhe requeria a eles ditos ofi- 
siaes da caniara mandasem amostrar na matris desta 
vila a carta de TOMO do conselho pera se tirar carta de 
escumunhão e se saber quem a tem o que visto pelos 
ditos ofisiaes da camara mandarão alexo jorgue pero glC 

arajito rafael dolivra o (mosso do.mingues machado mei 
joão joão diredia antonio de madureira jau) pedrozo 
jorgue giz.  gntupilo,suas testadas dentro de oito dias en 
modo que a auguoa não represe e cora rua direita com 
Pena dr. dons mil rs pera obras do conselho e acuzador 
e n.o que toqua a carta do, roxio do conselho que ele 
procuiador tire carta escumunhão, de que fis este termo 
eu ambrosw pra t•ain que ho escrevi --- Amador buena- 
Manoel mourato coelho 	bastião gil 	130 fiez ara- 
gon es. 

•  

• 

vereasão 

Aos vinte e seis dias do mes de no,vembro do ano 
prezente de mil e seis sentos e trinta e nove anos 

• 

• 

• 

• 
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nesta vila de são paulo nas cazas do conselho desta 
vila onde se fas ereasão e sendo juntos as ofisiaes 
por eles foi dito ao procurador do conselho se ti- 
nha que requerer do bem comil o fisese e pelo pro- 
curador do oonselho foi dito que donninguo passado que 
forão vinte deste mes a to,mar sitio e tem pera os frades 
de sãof» antonio e por marques pa o sitio pera dahi 
marem os padres a tera que for nesasario eje que se 
fixarãe quearteis pera que quem tivese cartas de datas 
ou escrituras na dita paragem as trouxese a esta ca- 
mara 	termo de quinze dias pera se consertarem com 
eles ofisiaes da camara e se lhes paguar aquilo que fose 
alvidrado per doas ornes ao que eles ditos ofisiaes da ca- 
mara se louvarão pera, o dito efeita 'eu aleixo jorgue aqui 
morador pera com huk louvado das partes avaliarem e de- 
treminarem o que os ditos chãos valem no estado em 
que estão pera se paguar a pespas que deles mostrarem 
titulos antiguos aquilo en que forem avaliados ..visto 
ser pera servis° de deos e bem co.mü e ,os,ditps padres 
serem chamados pelo povo pera servis° de deas e bem` 
espiritual das almas e mandarão a mi iescrisão que 
ate dia de nosa senhora da conseisão que são oito de de- 
zenbro, eu escrivão fixase os quoarteis gera que viese a 
notisia de todos e eu escrivão notefiquase as pesoas que 
ali . tinhão chãos a saber calisto da mota e jeronimp de 
brito e os erdeiras de paulo roiz pera que viesem com 
seus titu-los e pera se virem louvar de que se fes este 
termo com declarasão que não vindo da notificasão a 
oito dias perderem os direitos de qu:e fis este termo am- 
bro.sio pra tabalião o escrevi 	Giarsia Roiz velho 
Amador bueno 	Manoel mourato 	bastião, gil. 

1 

• 

vereasão 

e 
Aos tres dias do rne.s de dezenbro de mil e seis 

sentos e trinta e nose anos nesta vila de são paulo nas 
• 

• 

•■=. 
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• 

casas do oo,nselho dela onde se fas vereasão se junta- 
rão os vereadores ao diente asinados e o juis ordinario 
amador bueno e o procurador do, conselho pera se faser 
vereasão e sendo todos juntos pelos ofisiaes foi dito 
ao procurador do conselho que se ele tivese que requerer 
o Nese e pelo procurador do conselho foi dito que ele 
de presente não tinha que requerer eu ambrosio pra 
escrivão que o escrevi -- bueno 	Manoel mourato 
coelho 	P° fjLz. aragones 	bastião gil. 

• 

• 

• I 

1 

Aos des dias do mes de dezembro, de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo em 
cortinara .estando ah! Os ofisiaes abaixo asinados parece° 
ante eles calisto da mota e., por. ele foi ,dito .que fora no 
tifispado p- Or imensacriy.ão .  paà rmese con „sua. carta escri- 
tura dos chãos (re tem na paragem donde tomarão, o 
spera os padres de santo tintouio sipguo apresentou 
Tiim carta fieitrub-ái c5sta dane a, fernão marques vinte 
brasas de chãos de -tesiada -e Vinte .  e Sinquo gera quin- 
tal onde o dito fernão marques teve cazas e feitorias 
como era no,torio 	quoaes chãos es comprou a fernão 
finarques de que _outros' apresentou escritura da --compta 
que fes ao dito fernão marques e visto pelos ditos ofi- 
siam por lhe c5star pelos ditos serem os chãos do dito 
&isto da mota mandarão se louvas° por sua parte vis- 
to eles ofisiaes se terem louvado por parte da camara 1 
eu aleixo jorge e pelo dito &disto da mota foi dito que 
por -sua parte se louvava em bernardo de quoadros pera 
ho que quoalquer dos ditos louvados lhe de juramta 
e juis ordinarto desta vila e outros pero 11;z se louvava .  
tambem no dito bornatdo, de quoadros pera efeito de se 
ver os chãos que lhe tomarão e asinarão eu ambrosip 
pra escrivão da camara que ho escrevi ---- Manoel mou- 
rato 	Gania Roiz Velho -- bastião gil 	Calisto da 
, Mota 	Pedro traz. 

e 

• 
• 

• 
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Aos des dias do mes de dezembro de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulo nas 
casas do conselho dela ande se fas vereasão se juntarão 
ahi o vereador mel mourato e juis grasia roiz e procu- 
rador do conselho pera se fuer Nereastick e por não vi- 
rem ps mais vereadores se não fes vereasão eu ambrosio. 
pra escrivão o escrevi — Garsia Roiz Velho 	bastião 
gil 	Manoel mourato. 

vereasão 

Aos desasete dias do mes de dezembro de mil e seis 
sentos e trinta e nove anos nesta vila de são paulq nas 
casas do conselho dela onde se fas vereasão se juntarão 
ahi 03 vereadores manoel mouratq e gero fit e juis ar- 
dintel° amador bueno e procurador do conselho bastião 
gil e sendo tqdos juntos pelos ofisiaes foi dito ao pro- 
curador do conselho que se ele tivese que requerer o 
fisco° e pelos ofisiaes da camara foi dito ao prpcurador 
do conselho que ele cobrase todos os bens do conselho 
asim eondenasois como foros e tudo o mais que pertense 
ao conselho e os ofisiaes mandarão que eu escrivão dese 
ho rol dos foros ao procurador da conselho pera cobrar 
eu ambrosio pr* tabalião que ho escrevi --- Amador 
buenp Manoel mourato 	p0 frez aragones bastião 
gil. 

• 

• 

Aos desasete dias do mes de dezennÉro de mil e seis 
sentas e trinta e nove anos en p 	 i  mara *elo pratj g aoonik 

h noel nunes foi aprezentada aos ofisiad da camara a carta 
.diguqu laràs gutas 	em tia-  es- tiva a carta do roxio, deste 	con- 
selho e autos de pose e demarquasõis e marquos •pos ja; 
o quoaes mitos entregou_ ho_dito_padre vigario p2ransitiz  
tuisken resk% de Mia carta de escumunhão que se tirou 
por reão, de os ditos papeis não pareserem e mandarão 
que eu escrivão da camara hos tresladase e o MI CaliStO 

o 

—.em- ~Fre 	 
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\ 
da mota tivese o proprio eu seu ()adulo eu ambrosio 

tarn que escrevi e mandarão a mi escrivão que 
doje en diente eu todos os livros de registes s9 trasladas° 

a nta dg n*44 conselho he tudo o mais "ci fiiie -.a ela 
pertense pose e de narquasóis sobredito o escrevi 
Manoel mourato coelho --- bueno 8"  1:10  fiaz aragones 

vereastio 
• 

• 

A.  

Aos :vinte e quoatro dias do, mes de dezembro de 
mil e se14 sentos e trinta e nove anos nesta vila de são 
paulo nts casas do conselho desta vila en eamara se 
juntaraolahi os °filmes e por eles foi dito ao procurador 
dp oonsílho se tinha que requerer eu ambrosio pra es- 
crivão no o' escrevi com declaras -aio que dise ha pro- 7 
curador que ele não tinha que requerer sobredito o es- 
crevi 4 Manoel mourato Coelho -- Gaspar Cubas 
Garsi 	oiz Velho 	130 fi-az aragones 	bastião gil. 

• 

vereasáo 

• 

i 	. , 
'4o deradam dia do mes de dezembro de mil e seis 
D  sento e co,renta anos era que ja asim se n,omea por 

ser 	ado dia do natal nesta vila de são paulo nas , 
casas do conselho desta vila onde se fas vereastio se 

, juntarão, ahi os vereadores e jus ordinario amador 	 , i 
buen) e procurador do conselho pera se fager vereasào- 
e melo todos juntos pelos ,ofisiaes foi dito ao procura- 
dor do conselho que se ele tivese que requerer o fisese 
e peb procurador do conselho foi dito que ele requeria 	 ! 
a elcs ditos ofisiaes da eamara mandasem notificar aos 
✓en?edogesÃesem fiansa as stlEIS vendagens her que' 

Sli 	 • e eeb eke 	 -% • e 	 ! 

i7181( pelos ditos ofisiaes mandarão que fosem notefi- 	 • 
qualos todos os vendedores que estavão por dar fiansa 	 i 
de pie fis este termo eu ainbrosio pra ten e escrivão da 
cantara ho escrevi 	Manoel mourato Coelho 	Gas- 

• 

1 

• 
• 

• 
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par Cubas 	P° 	aragones 	bastião gil 	Amador 
bueno. 

1 

fiansa que deu freo de faria a ven- 
dagem 

Aos trinta e hfl dias do mas de dezenbro de mil e 
seis sentas e corenta anos nesta vila de são paulo eu 
camara por ser pasado dia do natal ante os ofisiaes da 
camara pare,seo freo de faria e apresentou por seu fiador 
en tudo o que se der a vendagem en sua caza a vito 
antonito pelo quoal dito vito antanho foi dito que ele 
fiava ao dito freo de faria en tudo ho que se lhe der 
a vender em sua casa asim fazendas da tem, de -  oomer 
como fazenda do reino pera que obriguava seus bès 
avidos e por aver e o dito fre° de faria se obrigou a tirar 
a pas e a salvo ao dito seu fiador e os ofisiaes da %amara 
aseitarão ho dito fiador ambrosio pra escrivão que ho 
escrevi 	Vito Ant° 	Freo de faria. 

• 

I 

1 • 

• 

1 
• 

offlorowo• 
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