
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Pindamonhangaba,  1829.  Requerimento  de  Antonio  Ferreira  Quintanilha,  sem  data  e  sem 
assinatura, no qual pede para que sejam tapados dois caminhos que saem da Vargem Grande, 
alegando que os moradores daquele Bairro deles se utilizam para evitar passar pelo Registro na 
“Estrada  Real”  e  assim não  pagar  os  impostos  reais  de  seus  produtos.  Foi  indeferido  pela 
Câmara.
Cota: Pindamonhangaba, AHWBA-PMP-PCM-RD-Cx 02, D.01. Caderno com quatro fólios, sem numeração. 
Transcrição paleográfica de Odair Aparecido de Paula e Silvia Maria Pereira Novais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 1r]
Illmo s. Snr. da Camara Municipal|1

Diz Antonio Ferreira Quintanilha, Administrador|2

da fazenda de D. Gertrudes Galvão de Oliveira e La=|3

cerda, que tendo dois caminhos da Fazenda para o lugar da Var=|4

gem Grande, que são particulares, o Supplicante tem conhecido|5

que são extravios, por onde aquelles moradores da Vargem| 6

Grande, e outros bairros carregão barriz de agua ardente,|7

‘ Sacos de Sal, rapaduras, animaes, e o mais,  que podem, com|8

prejuizo dos Direitos Nacionaes; porque se desvião do Re=|9

gisto, onde de tudo se pagão Direitos. Para obviar tais pre=|1 0

juizos he indispensavel taparem-se estes dois caminhos| 11

pelo alto de hum Serrote, que para hum lado verte para a fa =|12

zenda do defunto Alferes João Pereira, que está deserta; porem|13

o Supplicante se obriga a desembaraçar o caminho, quando os herdeiros pre =|14

cizem. Alem disto os animaes da Fazenda podem ser furta =|1 5

dos por aquelles dois caminhos; e os moradores tem a Estra =|16

da Real, que paça no Registo, por onde devem caminhar,| 17

e pagar os Direitos, a que são obrigados, a Nasção [sic]|18

Para Va s. Sas. sejão servidos assim| 19

o permittirem, visto que somente|2 0

servem para prejuizos publicos,|2 1

e particulares|22

E  R  M|| |23

[No canto superior esquerdo do fol.1r,  a partir  da linha 1 está:  “N 3º.|  Informe o Capitam do Des-|tricto. 
Pindamonhamgaba em Sessão| ordinaria de 25 de Agosto de 1829|  Ol  iveir  a Mello   |  Rom  ei  ro Godóy   |  Cunha 
Salgado | Bueno Godoy | Godoy S  ilv  a   | Matos”||]
[No  espaço  entre  as  linhas  1  e  2  do  requerimento  está:  “Remettida  a  Commissão  primante[?].  Pin-|
damonhamgaba em Sessão ordinaria de 8 de Janeiro de 1830 %| Ol  ivei  ra Mello    Bueno Godoy | Rom  ei  ro Godó   
Godoy Silva   Matos | Cunha Salgado.| Mello”||]

[Na margem esquerda, a partir da linha 5 está: “Não tem lugar.| Pindamonhamgaba em Ses|são ordinaria de| 9 
de Janeiro de 1830-| Sem effeito.__| Oliv  ei  ra Mello  ”||]
[No canto inferior esquerdo, a partir da linha 19, está: “Informo, que paçando a min-|formar do Furiel Joze 
Pereira|  Alvares,  erdeiro do falecido João|  Pereira,  respondeu-me que não.|  lhe prejudicava a ttapagem|  do 
referido caminho: huma ves| que quando elle haja de percizar =”||] [Este despacho continua no verso].
[No canto inferior direito, após a linha 23, está:-“ Visto”||] [Este despacho continua no verso].


