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 [fl.44] 

  

01 Vereança Extraordinaria 

  

 Aos nove de Maio de mil oito centos e vinte e quatro em Cazas de  

 morada do Juiz Ordinario onde se convocarão os vereadores sendo  

05 hum delles Antonio Soares de Barros por faltar dos actuais o Al- 

 feres Joaquim de Almeida, e para fazerem sua vereança, e não  

 aparecendo o Escrivam da mesma Camara Francisco José Machado,  

 digo Vereança e por elles foi declarados que reunindo se os mesmos no  

 dia de ontem excepto o Vereador Antonio Soares de Barros para  

10 fazer Vereança Ordinaria segundo costume, e darem compri- 

 mento as ordens do Excelessimos Prezidente da Provincia, e  

 não aparecendo o Escrivam da mesma Camara Francisco Joze  

 Machado mandarão pelo Alcaide chamalo o qual [teste- 

 ficou] que o não encontrara, e que lhe disserão os vizinhos tinha  

15 hido huma [casada] para Rio abaixo pelo mandarão cha- 

 mar o Segundo Tabeliam  o qual foi incontrato a fazer Au- 

 diencia com o Juiz de Orphaons, e mandou dizer que não vinha  

 porque estava doente e [purgado] mandarão por isso dizer- 

 lhe que mandase o livro das Vereanças respondeo que não he- 

20 ra Escrivam da Camara para ter o livro ordenarão-lhe que  

 quando não pudese vir mandase aprezentar o provimento  



 do seo officio respondeo que o tinha mandado confirmar nes- 

 tas circunstancias vendose a Camara sem Escrivam  sem  

 livro de Vereaças fez as [pociveis] deligencias para descobrir  

25 os livros, e achar quem escrevese  o que não pode conseguir no  

 dia de ontem, e só hoje de manham apareceu a cuzinheira  

 do dito Escrivam Machado em poder e guarda de quem esta- 

 vam e fui eu Antonio de Campos Bicuto chamado para  

 servir interinamente de Escrivam e [se] comigo passou  

30 a proceder a presente Vereança. Acordarão que havião por  

 suspenso o Escrivam da Camara Francisco Jose Machado  

 por haver desertado, e abandonado o seu emprego sem pedir  

 licença a esta Camara nem deixar providenciado o seu su- 

 primento, e que como este abandono envolvia culpa fosse esta  

35 Resolução remetida por copia ao Senhor Juiz Ordinario  

 juntamente com a Certidão do Alcaide para elle proce- 

 der na conformidade da Lei, e que logo que pudese vir se lhe re- 

 metesse copia de hum requerimento do mesmo Machado em  

 que tratou [injuriozamente] a mesma Camara, e que se man- 

40 dou registrar fazendose saber ao mesmo que o dito Machado  

 não tem aprezentado em Camara o provimento pelo qual  

  

 [fl.44v] 

  

01 qual servia, e que supondo não ter outro senão o passado  

 pelo Ouvidor na creação da Villa o qual não podia ter vigor  

 por mais de tres meses he de crer que tem servido sem provi- 

 mento sendo por isso responsavel  e pela [iluzão] com que  

05 tem servido. Acordarão outro sim que o Segundo Ta- 

 beliam João Luiz Leite Freire que por vezes se tem evadido  

 a suprir as faltas do primeiro com pretestos de molestia  

 e que sendo requerido para vir ou mandar apresentar o  

 seu provimento o não fez dizendo que o mandara confir- 

10 mar no Dezembargo do Passo não podendo ser atendivel  

 esta disculpa por que nada o pode dispensar da aprezen- 

 tação do titulo pela qual serve nem deve ser acreditado  

 sobre sua palavra a este respeito sendo de presumir que  

 o provimento que mandara confirmar seja o primeiro  

15 que lhe passou o Ouvidor da Creação da Villa o qual não po- 

 dia valer por mais de tres mezes por que so a tanto se ex- 

 tenda a jurisdição do mesmo Ouvidor sendo muito para  

 [recear] que esteje intruso no officio com nulidade dos Pro- 

 cessos  por elle feitos em todo o cazo não pode servir sem a- 

20 prezentar o titulo pelo qual serve pelo que Acordarão  

 que assim fosse participado aos Senhores Juizes Ordinarios  



 e de Orphaons para que mais o não reconheção por Segundo  

 Tabeliam em quanto não aprezentar na Camara e pe- 

 rante elles o competente provimento. Acordarão ou- 

25 tro sim que atendendo a necessidade de Serviçõ desta  

 Camara e da Administração da Justiça nomearão inte- 

 rinamente para Escrivam desta Camara Anto- 

 nio de Campos Bicudo a quem deferirão interinamen- 

 te digo juramento para bem servir [encumbidolhe] que su- 

30 prisse a falta dos dois Tabeliaens perante os Senhores Juizes  

 Ordinario, e de Orfaons oficiando tão bem a Ouvidor  

 da Comarca este proceder, e ao Excelentissimo Pre- 

 zidente  da Provincia para dar as providencias que se  

 exigem. [Lendose] o Officio do Excelentisso Prezidente  

35 da Provincia sobre [factura] dos Eleitores acompanhado com  

 o Decreto de Sua Magestade Imperial datado em  

 vinte e seis de Março do corrente anno, e as insibuaçoens pa- 

 ra as mesmas Eleições. Acordarão que se passe Editaes  

 para no dia [...] se formarem as Eleiçoens. Para [...] 

 nesta Villa, e no dia vinte e tres do correntre mes na fregue- 

 [fl.45] 

01 freguesia de São Bento de Araraquara a qual seria [pre]- 

 sidida pelo Senhor Juiz Ordinario Manoel Joaquim Pin- 

 to de Arruda, e que se participase a Sua Excelencia re- 

 cebimento do Oficio e a pompta execução que se [mandava] 

05 o que assim se praticou. Nesta mesma Vereança passarão hua  

 attestação a Antonio de Campois Bicudo e nada mais ouve  

 de que faço este termo em que assigna a Camara eu  

 Antonio de Campos Bicudo Escrivão interino que  

 o escrevi 

10 Duarte. Soares. Amaral. Conceiçam. Correia.  

 


