
PAPÉIS DA CÂMARA MUNICIPAL
Documentos Diversos

Data Autor / Requerente Requerido Verbete Ord. Cx. Nº

1829 Antonio Ferreira Quintanilha A Câmara

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 não pagar os “direitos reais” de 
seus produtos. Foi indeferido pela Câmara.
Doc.  transcrito  integralmente,  na  série 
Documentos Interessantes.
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1831 Joze Marcondes do Amaral 
(Sargento-Mor) A Câmara

Pedido  de  alinhamento  de  um  terreno  de  sua 
propriedade, situado nos fundos de sua morada de 
casas junto à Igreja Matriz, até entestar com o muro 
da falecida Marta Rodrigues, onde deseja levantar 
casas  “não  só  para  comodidade  de  sua  família, 
como para melhor decoro e ornamento do lugar”.
O documento apresenta uma cópia da carta de data 
recebida pelo Cap. José Correa Leite, datada de 2 
de  janeiro  de  1818,  de  quem o  requerente  havia 
comprado o mesmo terreno.

DD 01 02

1844 João Leite Barboza A Câmara O requerente, professor público de Primeiras Letras 
desta vila, pede, a bem de seu direito, um atestado 
informando  “se  tem  ou  não  cumprido  com  seus 
deveres, sem interrupção, nem nota na regularidade 
de sua conduta, com aproveitamento e vantagem de 
seus alunos”.  De semelhante  teor,  estão incluídos 
neste  caderno  outros  requerimentos,  assim 
destinados: 1844, ao Fiscal da Câmara Municipal; 
1844,  ao  Juiz  Municipal;  1843,  ao  Juiz  de  Paz 
Suplente. Por último, consta apenas o atestado do 
Juiz de Direito da 1ª Câmara da Província de São 
Paulo, Antonio Militão de Souza Aimbere, datado 
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de  20  de  agosto  de  1844,  não  acompanhado  do 
requerimento inicial.

1868 José Bernardo Affonso A Câmara

Pedido de mandado para poder constituir um novo 
advogado,  por  ausência  do  anterior,  feito  pelo 
requerente, curador de seu sogro Prudente Antonio 
Ferreira, a fim de defender seus direitos por ter sido 
embargada  a  sentença  que  julgou as  partilhas  no 
inventário  de  Francisca  Monteiro  d`Alvarenga, 
sogra de Ferreira.
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Cartas de Datas
1830 / 1832

Data Autor / Requerente Requerido Verbete Ord. Cx. Nº

1830 Maria do Rozario A Câmara

Terreno  “no  caminho  que  segue  para  o  mato 
dentro”,  unido à chácara do falecido vigário Luis 
Justino  Velho  Columbreiro,  a  fim  de  levantar  3 
lanços de casas.
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1830 Antonio Rodrigues A Câmara

Terreno com5 braças, devoluto, “na rua que vem do 
Ilmo. Sr. Coronel, principiando da vala para baixo, 
com os  fundos até  entestar  na lagoa,  ficando em 
frente aos chãos do Rdo. Pe. Ignácio Marcondes”, a 
fim de construir uma morada de casas.
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1830 João Leite de Mendonça A Câmara

Terreno devoluto, “na Rua Nova que segue da Rua 
das Flores para as partes do Tobahu, à mão direita, 
do lado debaixo da estrada que segue desta para os 
moradores do Borba”, a fim de construir casa para 
sua morada.
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1831 Ângela Maria de Jezus A Câmara

Terreno com 3 lanços, devoluto, “na Rua Nova das 
Flores”, junto ao de João Leite de Mendonça, a fim 
de levantar suas moradas. Foram dados 2 lanços de 
frente e 15 de fundo.
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1831 João Alves Cortes A Câmara Terreno com 5 braças de frente por 15 de fundo, 
devoluto, unido ao mirante do falecido vigário Luis 
Justino Velho Columbreiro, defronte das casas do 
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Capitão Francisco Marcondes, por aqui não ter casa 
de morada. Foi indeferido.

1831 Joaquim Antonio dos Santos A Câmara

Terreno com 6 braças de frente e seus respectivos 
fundos,  na  paragem  Tabahu,  do  lado  direito  da 
estrada  para  Guaratinguetá,  divisa  com  Joze 
Gonçalves, a fim de fazer sua casa de morada, pois 
é chegado há pouco de Taubaté.
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1831 Joze Joaquim Oliveira A Câmara

Terreno devoluto, com 5 braças de frente por 15 de 
fundo, na Rua Nova, que segue da Rua das Flores 
para a estrada de Tabahu, à mão esquerda, pegado 
às casas de Benedito Ribeiro, a fim de levantar sua 
casa.
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1831 Anna Pires A Câmara

Terreno devoluto,  com 2 lanços de frente  por 15 
braças de fundo, “do outro lado do Rio do Tabahu, 
para o lado direito”,  vizinho de José Mariano de 
Oliveira, a fim de levantar sua casa.
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1831 Felis Martim Correa A Câmara

Terreno devoluto, com 5,5 braças de frente por 15 
de  fundo,  “na  Rua  Nova  que  segue  da  Rua  das 
Flores”, entre os chãos de José da Silva Ramos e de 
João  Leite  de  Mendonça,  a  fim  de  levantar  sua 
casa.
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1831 Joaquim José da Silva A Câmara

Terreno devoluto,  com 3 lanços de frente  por 15 
braças de fundo, seguindo o alinhamento da estrada 
que segue para o Borba,  “defronte  da chácara de 
Gregório  José  de  Oliveira  Costa,  no  alto  da 
Alagoa”, a fim de levantar sua morada.
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1831 Tristão da Costa Resende (Ajudante) A Câmara

Terreno devoluto, com 6 braças de chãos, “na Rua 
das  Flores,  desde  a  Alagoa  até  o  pátio,  fazendo 
canto  no beco do Bom Jardim e fronteando com 
umas casas novas que se acham no mesmo beco, 
para o que promete,  imediatamente,  aformosear a 
dita esquina”.
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1831 Benedicto Tellis de Oliveira A Câmara

Terreno devoluto em lugar não declarado, por ser 
um pedido de confirmação da carta anterior, com a 
declaração de agora “achar-se em modos de fazer a 
sua casa”.
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1831 João Cabral A Câmara Um pedaço de chão devoluto, pagado com o muro 
de Jose Theodoro de Morais, que foi pedido para 
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fazer sua “arranchação”. Indeferido, por este último 
ter apresentado os títulos que tem do mencionado 
lugar.

1832 Marianno Joze Faustino A Câmara

Uns chãos devolutos, com 5 braças de frente por 15 
de fundo, na estrada que vai desta vila para a de 
Guaratinguetá,  na  mão  direita,  pegado  aos  de 
Ignácio Gomes Pereira.
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1832 Anna Joaquina de Jezus A Câmara

Chãos devolutos, com 5 braças de frente por 15 de 
fundo,  acima  do  Tabahú,  para  o  lado  esquerdo, 
entre o preto Antonio Monção, unido à sua cerca, 
por estar sem casa para morar.
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1832 Francisca Vieira A Câmara

Chãos devolutos, com 5 braças de frente por 15 de 
fundo, na estrada que vai desta vila para o campo 
[ilegível],  pegado  com  os  chãos  de  Francisco 
Ribeiro, a fim de construir casa de morada.
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