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Termo de Abertura do Livro de Atas da Câmara 
Municipal da Vila de Botucatu 

 

 
         Servirá este Livro para n’elle se lavrarem as Atas das Sessões da Câmara Municipal 
d’esta Villa e vai por mim rubricada com minha rubrica que dis Moreira. Villa de Botucatu.  
(há uma lacuna, aqui, provocada por falta de pedaço da página) 
                                                 
                                                                                6 de setembro de 1858.  
                                                                                    Joze Pais Moreira  
 
 
 
 
 
 

Complemento na primeira página, colocado 
posteriormente e assinado pelo vereador Francisco 

de Paula Vieira: 
 
 
          De folhas quarenta e duas em diante vai rubricadas com minha rubrica que dis Vieira 
e o fim leva o Termo de emserramento declarando o numero de folhas que tem. 
 
                                                                       Botucatu. 16 de dezembro de 1859 
 
                                                                             Francisco de Paula Vieira  
                                                                                Prezidente da Câmara 
 
                    
 
 
 



Ata da primeira sessão da Câmara Municipal de Botucatu 
 
Nota: Na primeira página do livro n. 1, conjuntamente com a primeira ata, existe uma 
anotação, feita com letra claramente diferente da utilizada no conteúdo dessa primeira ata, 
dizendo assim:  “1ª sessão da Câmara de Botucatu, realizou-se em 27 de setembro de 
1858”. Aparentemente, essa anotação foi feita depois, pois falta uma página dessa primeira 
ata. Por isso a primeira ata da Câmara de Vereadores de Botucatu, da qual temos ainda 
arquivo, começa no meio de uma frase. 
 
 

1ª - 27 de setembro de 1858 
 
“...compareceu O Vereador Ajudante Francisco de Paula Vieira e apresentou seu Diploma, 
e declarou não ter prestado juramento, e logo O Senhor Vice Presidente declarou que hia 
dar-lhe posse e Juramento na forma da Lei, e depois do que convidou-o O Senhor Vice 
Presidente para que tomasse o assento da Presidência, visto ter prestado o competente 
Juramento, e ser o vereador Elleito mais votado, o que asseito por elle; tomou acento na 
Cadeira da Presidência, e proceguio na ordem dos trabalhos da mesma Câmara, 
principiando pelas nomeações dos empregados, e seus vencimentos como segue. Forão 
nomeados e aprovados para empregados d’esta Villa, os cidadãos seguintes: para 
Procurador Antonio Galvão Severino; Para Fiscal Cláudio José Pereira;  para Arruador 
Antonio Mariano Pereira;  e para Porteiro á Domiciano José dos Reis. E Nomeados e 
aprovados para a Freguezia dos Lencoes: para Fiscal Estevão ribeiro de Castro e para 
Arruador Antonio Luis da Silva;  E para a Freguesia de São Domingos da Furquilha, Forão 
nomeados e aprovados os Cidadões para Fiscal Ignacio Pereira Nantes, e para Arruador; 
Elias Alves Maciel, ordenando o Senhor Presidente a mim Secretario para que oficiasse e 
convidasse aos empregados nomeados; e aprovados para virem tomar Posse, e prestar o 
competente juramento na secção do dia seguinte vinte oito do corrente pelas nove horas da 
manha, e logo, immediatamente, entrou na ordem dos trabalhos os vencimentos dos 
trabalhos digo ordenados dos empregados da mesma Câmara, o qual forão aprovados 
Provisoriamente pela forma que se segue. Ordenado por anno ao Secretario, cecenta mil 
reis = Ao Fiscal d’esta Villa  por anno trinta mil reis, = ao Porteiro da mesma vencera por  
anno vinte mil reis, = Ao Procurador terá das quantias a que receber a porcentage de ceis 
por cento da quantia, ou quantias que receber; E depois de aprovados ordenou o Senhor 
Presidente a mim Secrectario que lavrasse a presente acta, e suspendeo o secção athe o dia 
seguinte vinte e oito do corrente as nove horas da manha para a continuação dos trabalhos. 
Eu mesmo do que para constar lavrei a presente em que se assigna o Presidente e Membros 
da Câmara, e Eu Claudino Antonio Ferreira, Secrectario o escrevi 
                                                                        
                                                                     Vieira 
                                                                     Ribeiro 
                                                                     Maxado 
                                                                     Moreira 
                                                                     Oliveira 
                                                                     Freitas 
                                                                     Silva 



2ª - 28 de setembro de 1858 
 
 
Acta da secção ordinaria da Camara Municipal  
 
       Aos vinte oito dias do mês de setembro do anno do nascimento do Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito n’esta Villa de Botucatu, Comarca de 
Itapetininga – Província de São Paulo , e em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Paço da  Câmara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi presentes 
os vereadores adjudante Francisco de Paula Vieira, José Pais Moreira, Tenente Francisco 
Bonifácio Ribeiro, Capitão José Joaquim Alves Machado, Antonio Manoel de Oliveira, 
João Francisco de Freitas, e João Pereira da Silva, com migo Secretario da mesma abaixo 
nomeado e assignado depois de abberta a secção as nove horas da manha sob a Presidencia 
do vereador adjudante Paula Vieira, e entrando nos trabalhos da mesma, foi  pelo senhor 
Presidente posta em discussão a Acta da secção do dia antecedente, que foi aprovada 
unanimente. E logo depois comparecerão presentes os impregados nomeados e aprovados , 
que forão officiados, e convidados para comparecer n’esta Secção afim de tomarem posse, 
e prestarem o competente Juramento, os Seguintes impregados; O Procurador Antonio 
Galvão Severino, O Fiscal Claudio José Pereira, e o Arruador Antonio Mariano Pereira, e o 
Porteiro Domiciano José dos Reis, e declarou o Senhor Presidente que hia dar Posse, e 
Juramento aos empregados prezentes assima mencionados, e por elles recebidos o 
Juramento como consta do termo lançado no competente Livro, e mandou o Senhor 
Presidente, a mim Secretario que lavrasse o Edital na forma da lei, e fosse afixado no lugar 
de costume para que chegue a todos á noticia; depois de que entrarão na ordem dos 
trabalhos as Posturas Municipaes que devem servir Provisoriamente no Município d’esta 
Villa, como consta de seus lançamentos.  Depois do que ordenou O Senhor Presidente a 
mim Secretario lavrasse a presente Acta; e suspendeo os trabalhos da secção as duas horas 
da tarde athe o dia seguinte vinte e nove do corrente as nove horas da manha para a 
continuação dos trabalhos da mesma, do que para constar lavrei a prezente em que se 
assigna o Senhor Presidente, os Membros da Câmara. Eu Claudino Antonio Ferreira 
Secretario o escrevi.  
 
                                                                     Vieira 
                                                                     Oliveira 
                                                                     Moreira 
                                                                     Freitas 
                                                                     Silva 
 
 
 
 
 
 

 
 



3ª - 29 de setembro de 1858  
 
 
Acta da 3ª Secção da Câmara Municipal, digo da 3ª secção ordinária da Câmara 
Municipal 
 
 
       Aos vinte nove dias do mês de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oito centos e cincoenta e oito n’esta Villa de Botucatu Comarca de 
Itapetininga, Província de São Paulo, e em casas do Cidadão Mathias Jose Teixeira, 
servindo provisoriamente de Passo da Câmara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi presentes 
os Vereadores Ajudante Paula digo Francisco de Paula Vieira, José Pais Moreira, Antonio 
Manoel d’Oliveira, João Francisco de Freitas, e João Pereira da Silva, commigo Secretario 
abaixo nomeado e assignado, e o Porteiro Domiciano José dos Reis, faltando com causa os 
Vereadores Capitão José Joaquim Alves Machado, e Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro; 
achando-se assim reunidos os Vereadores em numero legar abriu-se a secção as nove horas 
da manha, e publicada a abbertura da mesma pelo Porteiro Domiciano José dos Reis, sob a 
Presidência do Vereador mais votado o Ajudante Paula Vieira , e intrarão nos trabalhos da 
mesma, e foi pelo Senhor Presidente posto em discucção a acta do dia antecedente que foi 
aprovado unanimemente. E logo foi pelo Senhor Presidente ordenado a mim Secretario que 
fizesse a leitura das Posturas Municipaes que devem servir Provisoriamente n’este 
Município proposta na segunda secção do dia antecedente the o artigo desenove, o que 
cumpri Eu Secretario. E logo foi pelo Senhor Presidente posto em discucção os ditos 
artigos de Postura e não havendo quem pedisse a palavra, foi posto a vottar, e declarou o 
Senhor Presidente que estava aprovado os artigos de Posturas contidos do Artigo primeiro, 
the o artigo desenove na forma declarada. E logo foi posto a concideração da Mesa os 
artigos vinte, vinte um, vinte dois, e vinte três, que devem compor as Posturas Municipaes 
cominadas, o que depois foi pelo Senhor Presidente ordenado a mim Secretario lançasse a 
limpo em seguida aos artigos de Postura aprovados pela mesma Câmara, para entrar na 
ordem dos trabalhos da quarta secção do dia seguinte trinta do corrente. E igualmente 
ordenou o Senhor Presidente a mim Secrectario lavrasse a presente Acta, e suspendeo a 
presente secção as duas horas da tarde, the o dia seguinte trinta do corrente pelas nove 
horas da manha para a continuação dos trabalhos da mesma. Do que para constar lavrei a 
presente em que se assigna o Presidente e Membros da mesma. Eu Claudino Antonio 
Ferreira Secretario o escrevi: 
 
                                                                     Vieira 
                                                                     Freitas 
                                                                     Moreira 
                                                                     Prª Sª 
                                                                     Olivª 
 
 
 
 
 



4ª - 30 de setembro de 1858  
 
Acta da quarta da Secção ordinária da Câmara Municipal 
 
       Aos trinta dias do mês de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito n’este Villa de Botucatu, comarca de 
Itapetininga, e Provincia de São Paulo, e em casas do cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Passo da Câmara Municipal d’esta Villa,e sendo ahi 
comparecerão presentes os Vereadores ajudante Francisco de Paula Vieira, Joze Pais 
Moreira, Antonio Manoel de Oliveira, João Francisco de Freitas, e João Pereira da Silva, 
com migo Secretario abaixo nomeado, e assignado, e o Porteiro Domiciano José dos Reis, 
faltando com causa, ao Vereador Capitão José Joaquim Alves Machado, e Tenente 
Francisco Bonifacio Ribeiro; achando-se assim reunidos os Vereadores em numero legar 
abriu-se a Secção as nove horas da manhã, e publicada a abbertura da mesma pelo Porteiro 
Domiciano José dos Reis, sob a Presidência do Vereador mais vottado Ajudante Paula 
Vieira entrarão nos trabalhos da mesma; e foi pelo Senhor Presidente, posto em discucção a 
acta do dia antecedente, que foi aprovado unanimemente. E n’este acto foi apresentado 
duas Petição de Januário Antonio de Araujo, em que pede a indenização de custos que lhe 
deve a Municipalidade por sentença de dois de desembro de mil oito centos e cincoenta e 
sette, e oito de Junho de mil oito centos e cincoenta e oito, na importância de cento e 
dezoito mil dusentos e cincoenta reis, foi pelo Senhor Presidente posto sobre a Mesa, para 
em tempo deliberarem a respeito. Entrando nos trabalhos as posturas, foi posto em discução 
os artigos vinte, vinte hum, vinte dois, vinte três, e não havendo quem pedisse a palavra, foi 
posto a vottar, e declarou o Senhor Presidente que estava aprovado os artigos de Posturas 
mencionados. E n’este acto foi offerecido a mesa os Artrigos Vinte quatro, vinte cinco, 
vinte seis, vinte sette, vinte oito, vinte nove, trinta e trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e 
três, trinta e quatro e trinta e cinco, que deverão compor as Posturas Municipaes 
comessada, e eu depois foi pelo Senhor Presidente ordenado a mim Secrectario, lançasse a 
limpo em seguida aos Artigos de Posturas aprovados pela mesma Câmara, para entrar na 
ordem dos trabalhos da quinta secção do dia seguinte primeiro de Outubro. E igualmente 
ordenou o Senhor Presidente a mim Secretario lavrasse a presente acta, e suspendeo o 
Senhor Presidente a presente secção as quatro horas da tarde, the o dia seguinte primeiro de 
Outubro, pelas nove horas da manhã, para a continuação dos trabalhos da mesma. Do que 
para constar lavrei a presente acta em que se assigna o Presidente e Membros da Câmara. 
Eu Claudino Antonio Ferreira, Secretario o escrevi. 
                                                                       
                                                                      Vieira 
                                                                      Maxado 
                                                                      Freitas 
                                                                      Moreira 
                                                                      Perª da Sª 
                                                                      Olivª 
                                                                      Ribº 
                                                                                                      
 



 
5ª - Primeiro de Outubro de 1858 
 
Acta da 5ª Secção ordinária da Câmara Municipal 
 
       Ao primeiro dia do mês de Outubro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatu, Comarca de 
Itapetininga, e Província de São Paulo, e em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de passo da Câmara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi 
comparecerão presentes os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, José Pais 
Moreira, Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, Antonio Manoel de Oliveira, João Francisco 
de Freitas, Capitão José Joaquim Alves Maxado, e João Pereira da Silva, com migo 
Screctario da mesma abaixo nomeado, e assignado, faltando com causa o Porteiro 
Domiciano José dos Reis achando-se assim reunidos todos os Vereadores abriu a secção as 
nove horas da manha sob a Presidência do Vereador mais votado ajudante Paula Vieira, e 
entrarão nos trabalhos da mesma e foi pelo Senhor Presidente im discucção a Acta do dia 
antecedente que foi aprovado unanimemente. Depois do que passou o  Senhor  Presidente a 
tomar conhecimento a respeito das duas Petições de Januario Antonio de Araújo, 
declarando o Senhor Presidente e fasendo esclarecimento a Mesa depois do que deliberarão 
reproval-as por sua forma e matéria, e entrando nos trabalhos das Posturas oferecidas na 
quarta secção do dia antecedente do Artigo vinte quatro, the o Artigo Trinta, que foi 
aprovado, e foi offerecido a concideração da Mesa os Artigos, trinta e sette, trinta e oito, e 
trinta e nove, trinta, digo quarenta, quarenta e hum, quarenta e dois, quarenta e três, 
quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e ceis, quarenta e sette, qujarenta e oito, 
quarenta e nove, cincoenta, para serem aprovados e prehencherem as Posturas, o que foi 
ordenado a mim Secrectario pelo Senhor Presidente que fosse lançada a limpo em seguida 
aos artigos de Postura aprovados com outros que deverão entrar na ordem dos trabalhos da 
Sexta Secção do dia seguinte dous dos corrente e igualmente ordenou o Senhor Presidente a 
mim Secretario lavrasse a presente acta, e suspendeo os trabalhos da presente secção as 
quatro horas da tarde, the o dia seguinte dous do corrente pelas nove horas da manham para 
a continuação dos trabalhos da mesma. Do que para constar lavrei a presente acta, em que 
se assigna o Presidente e Membros da Camara. Eu Claudino Antonio Ferreira, Secretario 
que o escrevi. 
 
                                                                        Vieira 
                                                                        Ribº 
                                                                        Maxado 
                                                                        Moreira 
                                                                        Olivª 
                                                                        Perª Sª 
                                                                        Freitas 
 
 
 
 



 

6ª - 2 de Outubro de 1858 
 
Acta da 6ª Secção Ordinária da Camara Municipal 
 
       Aos dous dias do mês de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatu, Comarca de 
Itapetininga, e Província de São Paulo, em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Passo da Câmara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi 
comparecerão presentes os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, José Pais 
Moreira, Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, Antonio Manoel d’ Oliveira, João Francisco 
de Freitas, Capitão José Joaquim Alves Machado e João Pereira da Silva, commigo 
Secretario abaixo nomeado e assignado, faltando com causa o Porteiro Domiciano José dos 
Reis, achando-se assim reunidos todos os Vereadores abriu-se a Secção as nove horas da 
manha sob a Presidência do vereador mais votado Ajudante Paula Vieira, e entrasse nos 
trabalhos da mesma, e foi pelo Senhor Presidente posto em discução a Acta do dia 
antecedente que foi aprovado unanimemente. Depois do que entrou nos trabalhos das 
Posturas offerecidas na Secção antecedente do artigo trinta e sette, the o artigo cincoenta, e 
forão aprovados do Art. 37 the o Art. 43, e foi offerecido a Mesa mais dous artigos para 
serem unidos aos demais artigos de Posturas Municipaes, o que depois de lida ditos artigos 
foi ordenado a mim Secretario pelo Senhor Presidente que fosse lançada a limpo em 
seguida aos Artigos de Posturas, com outros que deverão entrar na ordem dos trabalhos  da 
Sétima Secção seguinte do dia seis do corrente. E n’ este declarou o Senhor Presidente que 
adiava a Sétima Secção para o dia seis do corrente e igualmente ordenou o Senhor 
Presidente a mim Secretario lavrasse a presente acta e suspendeo a Secção as quatro horas 
da tarde, the o dia ceis do corrente pelas nove horas da manha para a continuação dos 
trabalhos da mesma do que para constar lavrei a presente acta em que se assigna o 
Presidente e membros da Câmara. Eu Claudino Antonio Ferreira, Secrectario a escrevi.  
 
                                                                       Vieira. 
                                                                       Freitas 
                                                                       Olivª 
                                                                       Prª  Sª 
                                                                       Moreira   
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7ª - Seis de Outubro de 1858 
 
Acta da 7ª Secção Ordinaria da Câmara Municipal 
 
       Aos seis dias do mes de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatu, Comarca de 
Itapetininga, - Província de São Paulo e em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo provisoriamente de Paço da Camara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi 
comparecerão presentes os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, José Pais 
Moreira, João Francisco de Freitas, Antonio Manoel d’Oliveira, João Pereira da Silva , e 
José Joaquim Alves Maxado, com migo Secretario, faltando com causa o Vereador  
Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, e achando-se assim reunidos os Vereadores em 
numero legar abriu-se a Secção as nove horas da manhã sob a Presidência do Ajudante 
Paula Vieira, e entrarão nos trabalhos da mesma e foi pelo Senhor Presidente posto em 
discucção a acta antecedente da secção ordinária do dia dois do corrente, que foi aprovado 
unanimemente. Depois do que foi posto em discucção os artigos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 
51, e não havendo quem pedisse a palavra, foi posto a vottar, e foi declarado pelo Senhor 
Presidente que estavão aprovados os artigos acima mencionados, e n’este acto foi 
apresentado uma Petição de Manoel Theodoro de Aguiar, em que pede a concessão para 
conservar seu fexo de 30 braças, de fundo, e vinte de frente, a qual ficou sobre a Mesa para 
em tempo deliberarem a respeito. E logo depois foi offerecido sette artigos para ser 
considerados, e unidos aos Artigos de Posturas, e foi pelo Senhor Presidente ordenado a 
mim Secretario tirasse a limpo e numerasse esses artigos, para entrar na ordem dos 
trabalhos da mesma na Secção seguinte. E ordenou igualmente a mim Secretario lavrasse a 
presente acta, e suspendeu a Secção as quatro horas da tarde the o dia seguinte sette do 
corrente pelas nove horas da manha para a continuação dos trabalhos da mesma. Do que 
para constar lavrei a presente Acta em que se assigna-se o Presidente, e Membros da 
Câmara. Eu Claudino Antonio Ferreira, Secretario que o escrevi 
 
                                                                   Vieira 
                                                                   Maxado 
                                                                   Oliveirª 
                                                                   Moreira 
                                                                   Freitas 
                                                                   Prª Sª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8ª - 7 de outubro de 1858 
 
Acta da 8ª Secção ordinária da Câmara Municipal 
 
       Aos sette dias do mês de outubro do anno de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito 
centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatu, Comarca de Itapetininga, e Provincia de 
São Paulo, e em casas do Cidadão Mathias José Ferreira, servindo Provisoriamente de 
Passo da Câmara Municipal d’esta Villa, sendo ahi comparecerão presentes os Vereadores 
da mesma Ajudante Francisco de Paula Vieira, Capitão José Joaquim Alves Maxado, 
Antonio Manoel d’Oliveira, José Pais Moreira, João Francisco de Freitas, e João Pereira da 
Silva, e Eu Secretario abaixo nomeado assignado, o Porteiro Domiciano José dos Reis, 
faltando com causa o Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, e achando-se assim reunidos  
em numero legar Abriu-se a Secção sob a Presidência do Ajudante Paula Vieira;  depois d’ 
publicada a abbertura pelo official, digo, pelo Porteiro foi pelo Senhor  Presidente posto em 
discucção a acta do dia antecedente que foi aprovado unanimemente. E logo depois entrou 
em consideração o requerimento de Manoel Theodoro de Aguiar deliberou a Câmara que 
juntou o documento que alega da Concessão da Câmara de Itapetininga, para em vista do 
mesmo deliberar. E logo em seguida foi posto pelo Senhor Presidente os artigosde Posturas 
oferecidos na Secção antecedente para serem discutidos os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, que findão as Posturas Municipaes que devem Provisoriamente servir n’este Município, 
e não havendo quem pessa a palavra foi posto á vottar, e declarou o Senhor Presidente que 
estava aprovado os Artigos de Posturas assima mencionados. E n’este acto foi pelo 
Secretario presentado uma Petição em que pedi admição do cargo, o que sendo pela 
Camara tomada em devida concideração resolveo indeferir o requerimento do Secretario e 
n’este acto foi destacado pelo Senhor Presidente que ficava adiada ou marcada para a 
primeira Seção ordinária o dia Sette de janeiro do anno proximo fucturo de mil oito centos 
e cincoenta e nove. E deliberou official A Câmara ao Pres. inviando junto as Posturas que 
devem servir Provisoriamente n’este Município. E n’este acto foi pelo Presidente mandado 
publicar as Posturas a qual contem cincoenta e nove Artigos. E n’este acto suspendeo e 
encerrou-se a Secção as cinco e meia horas da tarde the a reunião acima mencionada, e 
ordenou o Senhor Presidente lavrasse digo a mim Secrectario lavrasse a presente acta Do 
que para constar lavrei a presente em que se assigna o Presidente e Membros da Câmara. 
Eu Claudino Antonio Ferreira, Secrectario, o escrevi 
 
                                                                     Vieira 
                                                                     Maxado 
                                                                     Moreira 
                                                                     Olivª 
                                                                     Perª da Sª 
                                                                     Freitas 
 
 
 
 



Acta 1ª Secção extraordinária do  
dia 14 de Novembro de 1858 
 
     Aos catorse dias do mês de Novembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatu, Comarca de 
Itapetininga, e Província de São Paulo, e em Casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Passo da Câmara Municipal d’esta Villa, e sendo ahi 
comparecerão prezentes os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, Tenente 
Francisco Bonifácio Ribeiro, Antonio Manoel de Oliveira, João Francisco de Freitas e João 
Pereira da Silva, faltando José Pais Moreira, e Capitão José Joaquim Alves Machado por 
não terem sidos convocados, com migo Secretario abaixo nomeado e assignado , faltando 
tbem o Porteiro por (há uma emenda neste lugar, acima das palavras “não haver”, 
dizendo: “se achar preso”) não haver nomeado, e achando-se assim reunidos em numero 
suficiente foi pelo Presidente Ajudante Francisco de Paula Vieira, tomado acento no topo 
da mesa, e declarou aberta a Secção, e entrarão nos trabalhos da mesma, foi posto em 
discucção o officio do Governo Provincial ou Circular em primeira secção de oito de Julho 
de mil oito centos e cincoenta e oito e Lei Provincial numero treze de desenove de Março 
de mil oitocentos e quarenta e nove para serem respondido conforme a sua matéria, 
entrando m discucção a resposta a referida Circular foi unanimemente aprovado, e n’este 
acto findo foi apresentado um requerimento, assignado por José Joaquim Barbosa de 
Carvalho, Manoel Bernardo da Silva – (*..........), João Vieira Paraíso, Brás d’Assis 
Nogueira, Francisco Pereira da Silva, Luis Antonio Viana, Antonio Bento Alves, Mathias 
José Teixeira, Antonio Galvão Severino, Francisco Victorino das Chagas, Francisco 
Barbosa da Cunha e Mello em cuja Petição pedem um artigo d’Postura prohibitorio de se 
concervar Egoas dentro d’esta Villa como melhor consta da mesma Petição aqui depois de 
lido dita Petição foi pelo Senhor Presidente posta sobre a Mesa, entrando em discucção o 
ponto principal do mesmo requerimento que sendo ouvido deffen(de)rão o mesmo 
requerimento do que fiserão um Artigo de Postura prohibindo vagar pelas ruas e Patrimônio 
d’esta Villa Egoas cujo Artigo foi aprovado unanimemente, e foi pelo Senhor Presidente 
posto em discucção officio que junto acompanha o artigo de Postura que foi unanimemente 
aprovado e foi pelo Senhor Presidente suspenço os trabalhos da mesma Secção as quatro 
horas da tarde the o dia seguinte quinze do corrente pelas nove horas da manha e foi posta a 
presente acta que foi posta em discucção que foi aprovado do que para constar lavrei a 
presente em que se assigna o Presidente e Membros da mesma. Eu Claudino Antonio 
Ferreira Secretario o escrevi. 
 
                                                                     Vieira 
                                                                            Prezidente 
                                                                     Freitas 
                                                                     Prª Sª 
                                                                     Oliveira 
                                                                     Ribrº  
 
* - nesta ata existe um claro, pois ali está uma palavra que não se consegue entender. 
Parece ser um apelido.  



Acta da 2ª Secção extraordinária do dia 15 de Novembro de 1858 
        Aos quinze dias do mês de Novembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oito centos e cincoenta e oito n’esta Villa de Botucatu, da Comarca de 
Itapetininga, e Província de São Paulo, e em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Passo da Câmara Municipal e sendo ahi comparecerão 
presentes os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, Capitão José Joaquim Alves 
Maxado, Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, Antonio Manoel d’Oliveira, João Francisco 
de Freitas, e João Pereira da Silva, com migo Secretario abaixo assignado faltando com 
Vereador Jozé Pais Moreira, por não ter sido convocado e faltando tão bem o Porteiro por 
se achar preso, e achando-se assim reunidos em numero legar, tomou acento no Topo da 
Mesa o Presidente, e declarou aberta a Secção e entrarão nos trabalhos da mesma, tratando 
da nomeação d’um Porteiro, não só pela necessidade que existe na mesma Camara, como 
tão bem por se achar sem Porteir, visto estar o Porteiro em custodia respondendo Processo 
Policial, e em vista do que foi proposto e aprovado a Luis Pereira de Mello, e aceitando este 
o dicto cargo tomou Poce, e prestou o competente juramento na forma do regimento, como 
consta do Livro dos mesmo juramentos lançados. Foi posto em discução os artigo d’ 
Postura para serem assignados, o que foi aprovado unanimemente, e depois de assignados 
dito artigo foi pelo Senhor Presidente ordenado a mim Secrectario fisesse remessa da copia 
do respectivo Fiscal afim de dar cumprimento ao refferido ao que cumpri fasendo remessa 
na forma determinada. Foi indicado pelo vereador João Pereira da Silva, para fazer uns 
artigos d’Postura sob os viveres comestíveis, que entrão em discução o Artigo indicado, 
que foi unanimemente aprovado, e lido depois de assignados foi-me determindo a mim 
Secretario que oficiasse ao Fiscal remetendo Copia do respectivo artigo afim de dar-se 
execução findo o qual foi posta em discução uma Representação dirigida ao Bispo 
Diocesano pedindo a vara d’Juiz eclesiastico, depois de lida a mesma, foi pelo Senhor 
Presidente posta em discução que foi unanimemente aprovado; depois do que foi posto em 
discução um officio ao Governo Provincial tratando da estrada que segue d’esta Villa, a 
Cidade da Constituição, findo esta foi posto pelo Senhor Presidente em discução um officio 
em que tracta das vagas de Subdelegado e Suplentes que existem a annos sem ser 
preenchidas e foi aprovados pelos Vereadores Capitão José Joaquim Alves Maxado, 
Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, Antonio Manoel d’Oliveira, João Francisco de 
Freitas, que assinarão com o Presidente, negando-se assignar no officio o Vereador João 
Pereira da Silva, que fez a declaração seguinte, quanto ao primeiro nomeado por não ser de 
seu conceito para tal emprego, quanto ao segundo por não ter d’elle conhecimento, quanto 
ao quinto e cesto aprovava por conhecer suficientes para exercer semelhante emprego. 
Finda as quaes, e por não haver mais em que tractar, foi posta em discucção a presente acta, 
que foi unanimemente aprovado, e foi a mesma declarada pelo Senhor Presidente encerrado 
as quatro horas da tarde do que para constar mandou o Presidente lavrar a presente acta em 
que se assigna com os Vereadores. Eu Claudino Antonio Ferreira Secretario que o escrevi. 
                                                                  Vieira 
                                                                         Prezidente 
                                                                  Freitas 
                                                                  Ribrº 
                                                                  Olivª 
                                                                  Machado 
                                                                  Perª Sª 



 
 

Acta da Secção extraordinária do dia cinco de 
Dezembro de 1858 
 
       Aos cinco dias do mês de Dezembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oito centos e cincoenta e oito, n’esta Villa de Botucatú da Comarca de 
Itapetininga, e Província de São Paulo e em casas do Cidadão Mathias José Teixeira, 
servindo Provisoriamente de Paço da Cama Municipal Sendo ahi comparecerão presentes 
os Vereadores Ajudante Francisco de Paula Vieira, Capitão José Joaquim Alves Machado, 
Antonio Manoel d’Oliveira, e João Francisco d’Freitas com migo Secretario da mesma 
abaixo nomeado e assignado, faltando os Vereadores Francisco  
Bonifacio Ribeiro e José Pais Moreira, e tendo também comparecido o Vereador João 
Pereira da Silva, aquelles dous Vereadores Ribeiro, e Pais Moreira, faltando por não terem 
sidos convocados, e achando-se assim reunidos em numero legal foi pelo Senhor Presidente 
Vieira declarada aberta a Secção extraordinária  afim de entrarem nos trabalhos da mesma. 
Foi pelo Presidente posta em discucção a resposta do Officio do Secrectario d’esta 
Província datado de dous de Novembro próximo passado em que ordena que esta Câmara 
mande afixar nos lugares públicos o Edital do Exmº Govº pondo a concurso a Cadeiras de 
primeiras lettras de ambos os secços, que foi unanimemente aprovado. E não havendo nada 
mais a tractar foi enserrada a discucção e antes da qual foi posta a presente acta em 
discucção pelo Senhor Presidente que foi unanimemente aprovado. E para constar mandou 
o Presidente lavrar a presente em que se assigna com os mais Vereadores. Eu Claudino 
Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi.  
 
                                                                         Vieira 
                                                                                Prezidente 
                                                                         Maxado 
                                                                         Perª Sª 
                                                                         Freitas 
                                                                         Olivª          


